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Sammanfattning 

Titel: Finns det ett samband mellan CSR och lånens löptid? - En kvantitativ studie på 300 
publika bolag mellan 2008 - 2016 

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi 

Författare: Matilda Tapper och Linda Tufvesson 

Handledare: Jan Svanberg 

Datum: 2018 – Maj 

Syfte: Företagens sociala ansvarstagande blir en allt viktigare fråga, inte minst för intressenter 
och långivare vid bedömning av företagsrisken och kreditrisken. Många forskare har studerat 
hur CSR påverkar ett företags kapitalstruktur och vi vet därför att CSR påverkar företagens 
möjlighet att ta kortfristiga lån eftersom socialt ansvarstagande företag har en lägre finansiell 
risk. Syftet med den här studien är därför att undersöka om CSR påverkar ett företags val 
mellan lång- och kortfristiga lån. 

Metod: Studien utgår från en positivistisk forskningsfilosofi och har en hypotetisk-deduktiv 
ansats. Studien har en kvantitativ strategi och tidsperspektivet består av en longitudinell 
design som genomförts med sekundärdata från Thomson Reuters databas Datastream med 
data för åren 2008 - 2016. Urvalet består av 300 publika europeiska bolag för vilka data har 
analyserats med multipla regressionsanalyser i statistikprogrammet IBM SPSS. 

Resultat & Slutsats: Resultatet indikerar på att det inte föreligger något samband mellan 
total CSR och lånens löptid, vilket troligtvis drivs av att miljödimensionen antar ett negativt 
samband som är lika starkt som företagsstyrningsdimensionens positiva samband. Studiens 
resultat visar inte heller på något samband mellan den sociala dimensionen och lånens löptid. 
Slutsatsen är därför att inget samband föreligger mellan total CSR och lånens löptid. CSR- 
aktiviteter inom miljödimensionen anses vara det som främst ligger i intressenternas 
intressen. 

Förslag till fortsatt forskning: Då det i studien visat sig att sambanden skiljer sig åt mellan 
de olika dimensionerna bör framtida forskning se till varje enskild dimension och se mer till 
de kategorier och indikationer som underbygger dessa dimensioner. Vi föreslår även att en 
liknande studie genomförs, med en löptid på tre år istället för ett år som definition på 
långfristiga skulder, för att ge underlag för jämförelser mellan Europa och USA. 

Uppsatsens bidrag: Studien bidrar till att fylla det forskningsgap som finns för europeiska 
bolag gällande sambandet mellan CSR och lånens löptid samt till att undersöka sambandet 
mellan varje enskild dimension och lånens löptid. Studien bidrar också till teorin gällande att 
användningen av eget kapital inte bara påverkas av sociala aktiviteter, utan även av total CSR. 
Det praktiska bidraget är i form av bevis på att företag kan påverka kostnaden för eget kapital 
genom CSR och därmed ett företags ekonomi som helhet. 

Nyckelord: CSR, ESG, Miljödimensionen, Sociala dimensionen, 
Företagsstyrningsdimension, Lånens längd, Eget kapital, Kapitalstruktur 
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Abstract 

Title: Is there a relationship between CSR and debt maturity? - A quantitative study of 300 
public European companies between 2008 - 2016 

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

Author: Matilda Tapper and Linda Tufvesson 

Supervisor: Jan Svanberg 

Date: 2018 – May 

Aim: Corporate social responsibility becomes an increasingly important issue, not least for 
stakeholders and lenders in assessing corporate risk and credit risk. Many researchers have 
studied how CSR affects the capital structure of a company and we know that CSR affects 
companies' ability use short-term debt because socially responsible companies have a lower 
financial risk. The aim of this study is therefore to investigate whether CSR affects a 
company's choice between long-term and short-term debt. 

Method: The study assumes a positivistic research philosophy and has a hypothetical- 
deductible approach. The study has a quantitative strategy and the time perspective consists 
of a longitudinal design, implemented with secondary data from Thomson Reuters database 
Datastream with data from the years 2008 - 2016. The sample consists of 300 public European 
companies for which data were analyzed by multiple regression analyzes in the IBM SPSS 
statistics program. 

Result & Conclusion: The results indicates that there is no correlation between total CSR 
and debt maturity, which is probably driven by the environmental dimension assuming a 
negative relationship that is as strong as the positive relationship with the corporate 
governance dimension. The result of the study also shows no correlation between the social 
dimension and debt maturity. The conclusion is therefore that there is no correlation between 
total CSR and debt maturity. CSR-activities within the environmental dimension are 
considered to be the main interests of stakeholders. 

Suggestions for future research: As the study showed that the relationships differ between 
the different dimensions, future research should address each individual dimension and look 
more at the categories and indications that support these dimensions. We also suggest that a 
similar study may be conducted, with a debt maturity of three years instead of one year as the 
definition of long-term debts, to provide basis for comparisons between Europe and the 
United States. 

Contribution of the thesis: The study contributes to filling the gap of research that exists for 
European companies regarding the relationship between CSR and debt maturity, as well as 
investigating the relationship between each individual dimension and debt maturity. The 
study also contributes to the theory that the use of equity is not only influenced by social 
activities but also by total CSR. Also, a practical contribution in the form of evidence that 
companies can influence the cost of equity through CSR and thus a company´s economy as a 
whole. 

Keywords: CSR, ESG, Environmental dimension, Social dimension, Corporate governance 
dimension, Debt maturity, Equity, Capital structure 
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet kommer bakgrunden samt problemdiskussionen för vår studie beskrivas. 

Det följs av arbetets syfte och en disposition över resterande delar i arbetet. 

 
1.1 Bakgrund 
I över tre decennier har andelen långfristiga lån hos amerikanska företag minskat, från 64 procent 

år 1976 till 49 procent år 2008 (Custódio, Ferreira och Laureano, 2013). Skillnaden var betydligt 

större hos mindre företag där andelen långfristiga lån under samma period sjönk från 64 procent 

till 6 procent och den nedåtgående trenden är heterogen över alla företag (Custódio et al., 2013). 

Trots att långfristiga lån är förknippade med mindre risk på grund av bland annat lägre ränta väljer 

många företag ändå att använda sig av lån med en kort löptid. Dessutom kan ett kortfristigt lån 

signalera hög kvalitet trots de risker det medför (Diamond, 1991). I takt med att de sociala och 

globala utmaningarna ökar, så ökar även aktivismen hos företagen för att bli förknippade som ett 

ansvarstagande företag, vilket kan göra att företaget ses som ett företag med bättre kvalitet 

(McPherson, 2018). Det bör i sådana fall kunna påverka om ett företag väljer att uppta ett 

kortfristigt lån. Att CSR påverkar ett företag finansiellt på olika sätt finns det flera studier som 

visar (bl.a. El Ghoul, Guehami, Kwok och Mishra, 2011; Ioannou och Serafeim, 2013; Ye och 

Zhang, 2011). 

Under de senaste årtiondena har ett ökat antal akademiker, såväl som högt uppsatta chefer, lagt 

mer tid och resurser på att studera hur CSR påverkar företag. CSR kan ses som den frivilliga 

integrationen av sociala och miljömässiga problem i företags operativa verksamhet och i deras 

interaktion med intressenter (European Commission, 2001). Enligt en studie från 2010, gjord av 

UN Global Compact-Accenture CEO, beskrev 93 procent av de deltagande 766 verkställande 

direktörerna från hela världen CSR som en viktig, eller väldigt viktig, faktor för deras 

organisations framtida framgång (UN Global Compact-Accenture, 2010). Galema, Plantinga och 

Scholtens (2008) förklarar att investerare hellre investerar i företag som gör satsningar inom CSR 

trots att detta inte alltid är det bästa ur ekonomisk synvinkel. Vad är det i sådana fall som gör CSR 

intressant för samhällets olika institutioner? Trots den stora uppmärksamhet CSR fått de senaste 

årtiondena återstår flera obesvarade frågor kring om CSR verkligen skapar värde för företagen, 

och i så fall på vilket sätt. Enligt Margolis, Elfenbein och Walsh (2007) har den omfattande 

forskningen som hittills publicerats misslyckats med att ge ett definitivt svar. 
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1.2 Problemdiskussion 
Vi inleder problemdiskussionen med att förklara översiktligt hur CSR påverkar investerare och 

företag för att sedan gå in på hur olika nivåer av CSR påverkar företag ur ett finansiellt perspektiv. 

Vi avslutar med att ta upp vilka faktorer som påverkar hur långa lån ett företag väljer att ta för 

att sedan koppla ihop det med CSR. 

 
 
1.2.1 CSR 

McWilliams och Siegel (2001) definierar CSR som att företag går bortom att enbart följa de 

lagstadgade kraven inom redovisning. Vissa länder har dock tagit det ett steg längre och i Sverige 

finns det numera krav på att företag av en viss storlek måste redovisa sina CSR-aktiviteter i form 

av en hållbarhetsrapport (Årsredovisningslagen [ÅRL], SFS 1995:1554, 6 kap. 10§). Under de 

senaste åren har uppmärksamheten för CSR-aktiviteter ökat hos bland annat regeringar, universitet 

och pensions- och kapitalförvaltningar (Derwall, Koedijk och Ter Horst, 2011). Galema et al. 

(2008) förklarar att investerare föredrar att investera i företag som i större utsträckning satsar på 

CSR eftersom de icke-finansiella aspekterna har blivit viktigare. Derwall et al. (2011) menar att 

det blir vanligare att investerare offrar ekonomisk avkastning mot att få tillgång till nyttan av ett 

företags icke-monetära tillgångar. 

Ur företagens synvinkel menar Cochran och Wood (1984) samt Waddock och Graves (1997) att 

den positiva påverkan som CSR kan ge är att företagen får bättre tillgång till värdefulla resurser. 

Kapstein (2001) förklarar i sin tur att företagen har lättare att locka till sig finansiella resurser från 

socialt ansvarstagande investerare. Cheng, Ioannou och Serfeim (2014) menar att företag som gör 

större kraftansträngningar inom CSR har lättare att få tillgång till finansiellt kapital, vilket bland 

annat beror på ökad transparens och större ansträngningar från intressenterna. Andra fördelar som 

CSR för med sig är bland annat bättre kvalificerade anställda (Greening och Turban, 2000; Turban 

och Greening, 1997) och att bidra till att skaffa sig social legitimitet (Hawn, Chatterju och 

Mitchell, 2011).  
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1.2.2 Nivå på CSR 
Studier har gjorts för att försöka visa hur nivån på CSR påverkar företag finansiellt. De empiriska 

studierna av Kim, Park och Wier (2012) samt Dhaliwal, Li, Tsang och Yang (2011) visar att företag 

som har ett högt CSR-betyg avslöjar mer information om deras finansiella och extra-finansiella 

aktiviteter jämfört med företag med ett lågt CSR-betyg. Detta beror på att socialt ansvarstagande 

företag vill uppvisa en mer positiv bild gentemot investerare och intressenter. Hong och 

Kacperczyk (2009) visar att företag som ägnar sig åt oetisk verksamhet får mindre uppmärksamhet 

från finansiella analytiker. Dhaliwal et al. (2011) liksom Ioannou och Serafeim (2013) visar i sin 

tur att företag med en hög nivå på CSR drar till sig mer uppmärksamhet från analytiker vilket får 

till följd att färre prognostiska fel görs hos dessa företag. Benlemlih (2017) menar att analytiker 

ägnar mer tid åt att analysera och rapportera nyheter om företag med en hög nivå på CSR. Detta 

medför att när informationen når investerarna är sannolikheten större att de i högre grad 

uppmärksammar informationen om socialt ansvarstagande företag jämfört med information om 

företag med ett lågt CSR-betyg. 

Harjoto och Jo (2014) förklarar att informationsasymmetrin som minskar i takt med ett ökad CSR- 

betyg överlag medför att kostnaden för eget kapital minskar samt att avkastningen och värdet på 

företaget ökar. Även El Ghoul et al. (2011) visar att ett företag med en hög nivå på CSR har lägre 

kostnader på eget kapital, men det är endast relationen till de anställda, miljöpolicys och 

produktkaraktäristiken som påverkar kostnaden på det egna kapitalet. El Ghoul et al. (2011) menar 

därför att företag som är verksamma i oetiska industrier såsom tobaks- och kärnkraftsindustrier, 

har högre kostnader för eget kapital. Det beror både på en minskad informationsasymmetri och att 

dessa företag anses vara mer riskfyllda på marknaden. 

Lånekostnaden påverkas av CSR-aktiviteter förklarar Ye och Zhang (2011), där en högre nivå på 

CSR gav en lägre lånekostnad hos företag i Kina. Enligt Ye och Zhang (2011) medför dock 

extremt höga och låga nivåer av CSR att lånekostnaderna ökar, vilket kan förklaras av under- och 

överinvesteringar där den senare medför stora kostnader för företaget. Goss och Roberts (2011) 

gjorde en liknande studie där 3,996 lån till amerikanska företag studerades och det visade sig att 

företag som investerar i CSR är mindre riskfyllda och har därför större möjligheter att förhandla 

fram mer fördelaktiga lånevillkor. 
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1.2.3 Långfristiga och kortfristiga lån 
Orlitzky och Benjamin (2001) har studerat hur kreditrisken hos företag påverkas av CSR och 

förklarar att ett företag riskerar att få en förhöjd kreditrisk om företaget drabbas av miljöproblem 

och sociala problem, vilket kan leda till dåligt rykte, bojkott eller rättsliga problem. Oikonomou, 

Brooks och Pavelin (2012) ser ett samband mellan företag med ett högt samhällsansvar och en 

lägre kreditrisk. Detta beror på en minskad sannolikhet för rättsliga problem och sanktioner vilket 

ger mer stabila relationer med regeringar, intressenter och finansiella institutioner. Oikonomou et 

al. (2012) menar också att kreditrisken minskar på grund av hög kundlojalitet och stöd från 

anställda och samhället. Attig, El Ghoul, Guedhami och Suh (2013) förklarar att det finns stark 

bevisning för att socialt ansvariga företag har en lägre risk eftersom kreditvärderingsföretagen ofta 

granskar ett företags kreditvärdighet genom att använda icke- finansiell information. Flera studier 

har gjorts som fokuserar på hur stor belåningsgraden är hos företag. En teoretisk modell av Girerd-

Potin, Jimenez-Garces och Louvet (2011) visar att CSR påverkar, till en viss grad, ett företags 

finansiella struktur. Modellen visar empiriskt att det finns ett svagt men tydligt samband mellan 

en minskad belåningsgrad och ett ökat socialt ansvarstagande. En liknande studie av Verwijmeren 

och Derwall (2010) visar att företag som i hög grad arbetar med de anställdas välmående oftare 

har ett minskat antal lån eftersom dessa företag vill undvika kostnader som kan följa av en konkurs 

samt att bevara det uppbyggda rykteskapitalet. Hong och Kacperczyk (2009) påstår i sin tur att 

företag som opererar inom oetiska branscher oftare har en högre belåningsgrad till följd av att 

deras aktier ofta är underprissatta. 

Det har även gjorts tidigare studier som försökt belysa vilka faktorer som påverkar lånens löptid. 

Harford, Li och Zhao (2008) förklarar att företag som har en stabil och stark styrelse använder sig 

i större utsträckning av kortfristiga lån, både för att stärka sitt "styrelsebetyg" och för att förbättra 

sitt anseende som socialt ansvarstagande. Diamond (1991) menar istället att kortfristiga lån 

används för att signalera ett företags höga kvalitet, vilket menas att de har hög kreditvärdighet, till 

marknaden och därmed dra nytta av dess höga kreditranking när de omförhandlar om villkoren för 

löptiden på skulderna. Enligt Sharfman och Fernando (2008), Chava (2014), El Ghoul et al. 

(2011) och Girerd-Potin et al. (2013) är kostnaderna för eget kapital lägre för företag med ett högt 

betyg som socialt ansvarstagande, och fördelen som associeras med socialt ansvarstagande är 

enligt Girerd-Potin et al. (2011) icke signifikant eller enligt Goss och Roberts (2011) signifikant 

men marginell. 
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Löptiden spelar även en roll i kontrollen av företagskostnaderna för det fria kassaflödet genom att 

minska resurserna som cheferna kontrollerar och därmed potentialen för ineffektiv användning av 

företagets resurser. Barnea och Rubin (2010) betonar att inflytelserika aktieägare, på grund av den 

stora andel aktier de äger, samt personer med inblick i företaget, kan erhålla privata fördelar genom 

att ses som socialt ansvarstagande. För att öka deras rykte kan dessa personer ha en tendens att 

överinvestera i CSR. Enligt Smith och Warner (1979) samt Barnea, Haugen och Senbet (1980) är 

det mer troligt att kortfristiga lån kan ha en övervakande roll när chefer måste avslöja information 

angående dess aktiviteter för att "rulla över skulderna", vilket betyder att när lånet nått sitt slutdatum 

så lånar företaget en ny summa pengar för att betala av det lån som nu ska återbetalas. 

 
1.2.4 Sambandet mellan nivå på CSR och lånens löptid 
Det finns forskning som har fokuserat på hur CSR påverkar löptiden på företagens lån även om 

denna är begränsad till antal. Få studier har även försökt adressera den här frågans fokus på 

huruvida, och hur, CSR påverkar ett företags skuldsättningsgrad. Verwijmeren och Derwall (2010) 

samt Bae, Kang och Wang (2011) har studerat relationen mellan anställdas välmående, vilket en 

är dimension av social prestanda, och CSR. Resultatet av dessa studier har visat att företag som 

har policyer som gynnar de anställda har en låg belåningsgrad för att bevara sitt rykteskapital, men 

även för att undvika kostnader som kan följa av en konkurs. Girerd-Potin et al. (2011) samt Hong 

och Kacperczyk (2009) har också studerat att CSR i viss utsträckning bestämmer kapitalstrukturen 

för ett företag. Vad vi kan se har dock ingen av de tidigare studierna studerat relationen mellan 

CSR och hur långa lån ett företag väljer att ta, eller överhuvudtaget skiljt på kortfristiga och 

långfristiga lån. 

De tidigare studierna som har gjorts har framförallt fokuserat på enskilda dimensioner av CSR 

vilket gör att det inte går att avgöra hur CSR som helhet (samtliga dimensioner) påverkar lånens 

löptid. Det är framförallt den sociala dimensionen av CSR som tidigare har studerats, bland annat 

av Sharfman och Fernando (2008), Girerd-Potin et al. (2013) samt Barnea och Rubin (2010). Vi har 

därför för avsikt att studera samtliga dimensioner av CSR samt CSR som en helhet och se om det 

finns ett samband med lånens löptid. 

Vår studie är dessutom unik i det avseendet att vi studerar företag i Europa exklusive 

Storbritannien. De studier som tidigare har gjorts har framförallt genomförts i USA (bl.a. Attig et 

al., 2013; Goss, 2009 samt Sharfman och Fernando, 2008) medan de europeiska företagen ännu ej 
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är undersökta. Vårt exklusiva kontinentaleuropeiska urval utgör i sig ett bidrag till 

redovisningslitteraturen eftersom amerikanska resultat inte kan generaliseras till 

kontinentaleuropeiska företag. Det finns flera anledningar till det. Den första anledningen är att 

redovisningssystemen skiljer sig åt. I USA används ett regelbaserat system i form av Generally 

Accepted Accounting Principles (GAAP), medan i Europa används det principbaserade systemet 

International Financial Reporting Standards (IFRS) (Barth, Landsman, Lang och Williams, 2012; 

Doni, Taplin och Verona, 2016; Henry, Lin och Yang, 2009). För det andra är risken för 

bolagsledningen att bli stämd högre i USA jämfört med Europa varför motivet till intressenternas 

syn på legitimitet och företagens tillfredsställande av intressenternas intressen kan skilja sig åt 

mellan USA och Europa (Garcia- Blandon och Argilés-Bosch, 2016; Koh, Qian och Wang, 2014; 

Seetharaman, Gul och Lynn, 2002). För det tredje menar Doh och Guay (2006) att medvetenheten 

om CSR är större i Europa än i USA vilket påverkar företagens inställning till att implementera 

CSR i sin verksamhet. Det påverkar dessutom den effekt som ickestatliga organisationer har när 

det gäller påtryckningar gällande CSR-frågor, vilket beror på skillnader i politiskt arv och 

institutionella strukturer (Doh och Guay, 2006). 

Att vi utesluter Storbritannien beror på de institutionella skillnaderna som finns mellan de 

kontinentaleuropeiska länderna och de anglosaxiska länderna, vilka inkluderar Storbritannien, 

USA och Australien. Enligt Jackson och Apostolakou (2010) påverkas CSR-prestationens nivå i 

företag av vilken typ av ekonomi som landet är uppbyggt på. Där de anglosaxiska länderna som 

har en så kallad liberal ekonomi, i vilken CSR-värden är högre på samtliga dimensioner än i de 

kontinentala länderna, vilka anses ha en så kallad koordinerad ekonomi. Av det skälet är det viktigt 

att exkludera Storbritannien från Kontinentaleuropa. 

1. Den här studien är unik eftersom vi kommer att studera om total CSR-prestation påverkar 

lånens löptid. Vi undersöker dessutom om de enskilda dimensionerna av CSR påverkar lånens 

löptid. 

2. Studien skiljer sig också från tidigare studier genom att vara den enda undersökningen av 

kontinentaleuropeiska företag varför vi kan diskutera likheter och skillnader mellan 

Kontinentaleuropa och USA i detta avseende. 
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1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka om det finns samband mellan CSR och lånens löptid. 

 
1.4 Disposition 
Det första, och inledande kapitlet, har presenterat studiens bakgrund, problemdiskussion och det 

efterföljande syftet. Den återstående delen av arbetet kommer att disponeras enligt följande: 

 
Teoretisk referensram: Studiens andra kapitel kommer belysa det teoretiska ramverk som sedan 

agerar utgångspunkt för studien. Först en beskrivning av CSR, sedan argumenteras för sambandet 

mellan CSR och löptiden på lån ett företag tar utifrån tre olika teorier, vilka är agency cost theory, 

signaling theory samt intressentteorin, och tidigare forskning. Det efterföljs sedan av den första 

hypotesen. Efter detta förs en diskussion om sambandet mellan CSR och eget kapital, vilket 

efterföljs av studiens andra, och sista hypotes. 

 
Metod: Studiens tredje kapitel behandlar studiens metod. Kapitlet inleds med att beskriva studiens 

vetenskapsteoretiska utgångspunkt, datainsamlingsmetod samt en beskrivning av population, 

urval och bortfall. För att beskriva hur mätningen av begrepp, variabler och modeller har gått till 

följer en operationalisering. Avslutningsvis beskrivs de analysmetoder och kvalitetskriterier som 

använts i studien. 

 
Resultat: Studiens fjärde kapitel återger studiens resultat samt tabeller över de analysmetoder som 

använts. Inledningsvis beskrivs den deskriptiva statistiken, följt av en korrelationsanalys och 

kontroll för felkällor och sedan avslutas kapitlet med de multipla regressionerna. 
 

Resultatdiskussion: Studiens femte kapitel innehåller en diskussion om resultatet med studiens 

hypoteser som grund där vi ser till varje samband var för sig. Detta görs för att besvara studiens 

syfte. Det resultat vi funnit kopplas till de teorier vi formulerat i teorikapitlet, till den redan 

befintliga forskningen samt till andra resonemang vi anser är av intresse. 

Slutsats: Studiens sjätte, och sista kapitel, presenterar den slutsats vi kommit fram till samt de 

bidrag vår studie har till forskningen. Vi resonerar också gällande vår studies trovärdighet, 

begränsningar och vi ger förslag på vidare forskning. 
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2. Teoretisk referensram 
Studiens andra kapitel kommer belysa det teoretiska ramverk som sedan agerar utgångspunkt för 

studien. Först beskriver vi CSR för att sedan argumentera för sambandet mellan CSR och löptiden 

på lån ett företag tar utifrån tre olika teorier, nämligen agency cost theory, signaling theory och 

intressentteorin, samt tidigare forskning. Utifrån denna argumentation formuleras den första 

hypotesen. Efter detta förs en diskussion om sambandet mellan CSR och eget kapital, vilket 

efterföljs av studiens andra, och även sista, hypotes. 

 
2.1 CSR 
Corporate Social Responsibility är bara en av många termer för att beskriva ett populärt koncept 

för att tala om ett företags sociala ansvarstagande (Benlemlih, 2017). Det finns ett flertal olika 

definitioner på vad CSR faktiskt är, och definitionen kan variera från organisation till organisation. 

En generell, kortfattad definition av CSR framtagen av McWilliams och Siegel (2001, s.117) som 

lyder: "Actions that appear to further some social good, beyond the interest of the firm and that 

which is required by law". De förklarar således att CSR är de handlingar som verkar för att göra 

socialt gott, bortom de intressen företaget har och vad som krävs enligt lag. Det är även denna 

definition som vi kommer att använda oss av i den här studien. 

Företag har engagerat sig socialt i över hundra år och därför är begreppet CSR inte ett nytt begrepp 

(Smith, 2003). Det var 1953 när debatten beträffande CSR ökade, vilket berodde på att Howard 

Bowen beskrev i artikeln ”The Social Responsibility of the Businessman” att nya krav ställdes på 

företagen i och med ett skifte i samhället rörande ett ökat engagemang för miljömässiga och 

sociala frågor (Garriga och Melé, 2004). Milton Freidman (1970) kom med svar på detta genom 

sin kritiska artikel ”The Social Responsibility of the Business is to increase profit” där han påstår 

att företag endast vill tillfredsställa aktieägarna och vinstmaximera. 

Sedan Friedman (1970) uttryckte den klassiska synen på CSR har konceptet fortsatt vara kärnan i 

finansiella, ekonomiska och politiska debatter. Något många akademiker försökt finna svar på är 

om CSR leder till bättre ekonomiska prestationer. Den litteratur som finns angående de 

ekonomiska konsekvenser CSR har visar på motsägande resultat och denna brist på enighet kan 

vara en orsak till att viljan att fördjupa förståelsen kring detta nästan kommit att bli ett behov 

(Benlemlih, 2017). 
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2.2 Agency cost theory 
Genom att studera tidigare forskning utifrån ett företagsperspektiv finns det tre olika 

intressekonflikter som kan uppstå mellan aktie- och fordringsägare och som påverkar lånen. Dessa 

är överinvesteringar, tillgångsutbyte (asset substitution) samt underinvesteringar. 

D'Mello och Miranda (2010) visar att det finns ett signifikant samband mellan företag som upptar 

nya lån och en minskad risk för överinvesteringar. För att undvika problemet med ineffektivitet på 

grund av överinvesteringar menar Jensen (1986) att korta lån är att föredra eftersom det minskar 

det fria kassaflödet och därigenom kan investeringarna anpassas på ett bättre sätt efter aktieägarnas 

och chefernas intressen. Jensen (1986) förklarar att det därmed på ett lättare sätt går att övervaka 

chefernas investeringsbeslut så att överinvesteringar kan undvikas. Hart och Moore (1994) 

förklarar även att eftersom korta lån ökar risken för konkurs, på grund av den korta löptiden och i 

många fall högre räntan, kommer incitamenten att öka för att skapa en effektiv användning av 

företagets resurser. 

Jensen och Meckling (1976) förklarar att det är stor sannolikhet att aktieägare investerar i 

högriskprojekt (vilket kallas för tillgångsutbyte eller asset substitution) för att stärka sin 

förmögenhet, vilket sker på bekostnad av låntagarna. Genom att utfärda lån med kort löptid menar 

Smith och Warner (1979) och Barnea et al. (1980) att detta problem kan dämpas. Detta beror på 

att sannolikheten ökar för att fordringsägarna kommer övervaka låntagarna mer frekvent. Enligt 

Smith och Warner (1979) ökar därför incitamenten att regelbundet utvärdera tillgångarnas risk och 

effektiviteten i investeringarna vilket underlättar deras tillgång till framtida lån. 

Myers (1977) förklarar att underinvesteringar sker när ett företag avslår investeringsmöjligheter 

som egentligen skulle gynnat företaget. Myers (1977) menar att i dessa företag har aktieägarna 

incitament att avslå lönsamma investeringar om kreditgivarens förmögenhet skulle öka. 

Följaktligen är incitamenten att neka gynnsamma investeringar (positiva NPV-projekt) större i 

företag med stora tillväxtmöjligheter som bör genomföras innan lånet löper ut (Myers, 1977). 

Enligt Myers (1977) är det möjligt att lösa dessa problem genom att finansiera tillgångarna i fråga 

med lån som löper ut innan tillväxtalternativet måste genomföras, vilket förslagsvis kan vara 

kortfristiga lån. 

La Rosa, Liberatore, Mazzi och Terzani (2017) menar att CSR kan ha positiv påverkan på ett 

företags kostnad för lån genom att ge bättre tillgång till finansiella resurser. Enligt agency cost 
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theory så förlitar sig transparenta företag mindre på lån eftersom det är informativt mindre känsligt 

än vad eget kapital är (Myers och Majluf, 1984). La Rosa et al. (2017) argumenterar för att ett 

företags införande av strategier som leder till en högre nivå av CSR och tillgänglighet av trovärdiga 

data om företagens CSR-aktiviteter reducerar informationsasymmetri och agency costs, vilket 

resulterar i lägre kapitalbegränsningar1 (Cheng et al., 2014; Jones, 1995). 

 

2.3 Signaling theory 
Signaling theory handlar enligt Connely, Trevis Certo, Diane Ireland och Reutzel (2011) i grunden 

om att en sändare (individ eller organisation) måste välja hur de ska kommunicera (sända ut en 

signal) och mottagaren måste välja hur denna ska tolka signalen. Flannery (1986) menar att lånens 

löptid är en signal för företagets kvalitet, speciellt när företagens privata information är 

otillgänglig. Detta beror enligt Flannery (1986) på att företag som uppvisar lägre kvalitet oftare 

har svårt att få tillgång till lån med kortare löptid jämfört med företag som uppvisar hög kvalitet. 

Enligt La Rosa et al. (2017) är CSP (Corporate Social Performance) ett strategiskt verktyg som 

används av högriskföretag för att verka mer pålitliga och de kan därmed få lättare tillgång till lån 

samt lägre ränta. Flannery (1986) förklarar att företag med lägre kvalitet imiterar företag med 

högre kvalitet genom att få fler korta lån utfärdade, vilket blir viktigt om detta kan göras utan 

kostnad. En liknande studie av Diamond (1991) visade istället att företag med lägre kvalitet har en 

högre kreditrisk vilket leder till att de stängs ute från marknaden för långa lån vilket i sin tur leder 

till att de begränsas till att använda sig av korta lån. Företag som uppvisar högre kvalitet och 

därmed en lägre kreditrisk fortsätter dock att använda lån med kort löptid för att signalera hög 

kvalitet trots att de har möjlighet att använda långfristiga lån (Diamond, 1991). När det gäller 

företag med en medelhög kvalitet menar Diamond (1991) att de är de enda som föredrar att 

använda långfristiga lån och då i syfte att minska kreditriskexponeringen, inte för att signalera hög 

kvalitet. 

 
2.4 Intressentteorin 
Renneboog, Terhorst och Zhang (2008) förklarar att insatserna inom CSR har ökat under senare 

år, framförallt för att möta de krav som intressenterna ställer. Cheung (2016) förklarar att det 

sociala kapitalet ökar hos företag som satsar på CSR i stor utsträckning. Enligt Cheung (2016) 

                                                
1 Kapitalbegränsningar är de eventuella hinder som kan finnas som gör att ett företag inte har möjlighet att finansiera alla 
önskade investeringar, exempelvis svårigheter att få banklån (Iouannou och Serfeim, 2013) 
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leder det bland annat till att företagen kan utnyttja investerarnas lojalitet för att kunna 

vinstmanipulera och därigenom vinna privata fördelar. Cespa och Cestone (2007) menar att 

företagsledare utnyttjar relationerna med intressenterna genom att bland annat ge donationer till 

välgörenhetsorganisationer (som kan vara en del av CSR) och därigenom få en fördelaktig 

behandling vid exempelvis omförhandling av lån. Masulis och Reza (2015) menar dock att det 

kan uppstå intressekonflikter mellan aktieägare och företagsdirektörer vid donationer. Det beror 

på att de använder företagets kapital till att stödja de välgörenhetsorganisationer som ger dem ett 

förbättrat rykte och ökat socialt nätverk, vilket inte nödvändigtvis är i aktieägarnas intresse 

eftersom det sker på bekostnad av exempelvis utdelningar (Masulis och Reza, 2015). Cespa och 

Cestone (2007) förklarar att vid en intressekonflikt är incitamenten att förkorta belåningstiden 

därför större eftersom kreditgivaren kommer att ha en mer övervakande roll vid omförhandlingen 

av lånen. 

Intressentteorin argumenterar för att företag borde använda CSR som en mekanism för att uppnå 

en bättre kommunikation mellan ledningen och icke-finansiella intressenter (Benlemlih, 2017). 

Socialt ansvarstagande företag gärna vill uppvisa en positiv bild gentemot investerare och 

intressenter och de kan därför använda CSR-rapportering som ett komplement till finansiell 

information. Det reducerar informationsasymmetrin mellan företaget och deras icke-finansiella 

intressenter (Benlemlih, 2017). 

Harjoto och Jo (2014) gör en skillnad på regelmässig och normativ CSR och menar att intressenter 

är betydligt mer välinformerade när företagen tillämpar regelmässig CSR. Detta betyder att socialt 

ansvarstagande företag som genomför aktiviteter som inte krävs enligt lag, normativ CSR, är 

associerade med en högre nivå av informationsasymmetri och bidrar då till en källa för konflikter 

mellan ledningen och andra intressenter (Benlemlih, 2017). 

I avsnitt 2.6.2 nämner vi att överinvesteringar i CSR kan skänka privata fördelar till en person med 

insyn i företaget, även kallad insider, på bekostnad av andra aktieägare. Enligt Benlemlih (2017) 

kan CSR således skapa en konflikt mellan olika intressenter. I Barnea och Rubins (2010) empiriska 

arbete förser de läsarna med starka bevis för dessa argument och visar på att personer med insyn i 

företaget är negativt och signifikant associerade med CSR. Författarna hittar också bevis på att 

företag med en hög skuldsättningsgrad har en låg nivå på CSR. De drar slutsatsen att aktieägarna 

kan använda deras höga skuldsättningsgrad för att hindra personer med insyn i företaget att 
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överinvestera i CSR för att de först måste lösa in sitt lån, vilket betyder att för att förhindra 

överinvesteringar i CSR väljer företagen att ta kortfristiga lån (Benlemlih, 2017). 

 
2.5 CSR och lånens löptid 
Vi har hittills presenterat tre teorier och vi kommer utifrån dessa samt kompletterande litteratur att 

redogöra för det teoretiska huvudargumentet som finns gällande att det existerar ett negativt 

samband mellan en hög nivå på CSR och lånens löptid. Ett negativt samband innebär i detta fall 

att en högre nivå på CSR skulle leda till lån med kortare löptid. 

 
2.5.1 Företagets risk och sambandet med lånens löptid 

Orlitzky och Benjamin (2001) menar att företagsrisken kan öka om det finns en förhöjd risk för 

att ett företag drabbas av legala problem till följd av miljömässiga och sociala problem. Det beror 

på att det kan finnas lagar och regler som straffar dessa företag eller att de bojkottas av kunderna 

när ryktet om företaget försämras. McGuire, Sundgren och Schneeweis (1988) förklarar att en hög 

nivå på CSR kan ses som en signal för god förvaltningskapacitet och företagsstabilitet. 

Enligt Oikonomou et al. (2012) finns det även ett samband mellan en hög nivå av socialt ansvar 

och lägre finansiell risk. En lägre finansiell risk ger mindre strikt föreskriftsenlig kontroll, mer 

stabila relationer med aktieägare, finansiella aktörer, regeringar och myndigheter men även en 

lägre risk för att företaget ska drabbas av sanktioner och rättsliga överträdelser. Oikonomou et al. 

(2012) poängterar att den uppfattade risken även reduceras genom att ha ett starkt stöd från kunder, 

anställda och samhälle vilket är särskilt viktigt vid kriser. La Rosa et al. (2017) förklarar att 

långivarna värderar ett företags CSP-arbete högt vid bedömning av företagens belåningsutrymme, 

vilket även påverkar lånens räntekostnader. Investerarnas riskuppfattning om ett företag minskar 

väsentligt, förklarar Feldman, Soyka och Ameer (1997), om företaget antar en förebyggande 

miljömässig hållning. Den slutsats som Feldman et al. (1997) drar är att investerare framförallt ser 

de mest ansvarstagande företagen som minst riskfyllda.  

Feldman et al. (1997) förklarar att företag med en hög nivå på CSR har ledningsfunktioner som 

gör det möjligt för dem att inkludera etiska överväganden i sina ledningsprocesser. Enligt Hong 

och Kacperczyk (2009) medför det att investerare som tar hänsyn till företagens arbete med CSR 

har möjlighet att utesluta oansvariga företag från sina portföljer. 
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Studier visar att den påverkan CSR har på finansiell risk även är applicerbar på kreditrisken. 

Jiraporn, Jiraporn, Boeprasert och Chang (2013) menar att en ökning av CSR med en 

standardavvikelse kan förbättra kreditvärdigheten hos ett företag med 4,5 procent. Eftersom CSR 

är en avgörande faktor för sannolikheten att ett företag hamnar i ekonomiskt obestånd menar Goss 

(2009) att ansvarsfulla företag är mindre känsliga för ett övertagande eller konkurs. Attig et al. 

(2013) presenterar också bevis för att socialt ansvariga företag har en lägre kreditrisk. Genom att 

kreditvärderingsföretagen använder icke-finansiell information i utvärderingen av ett företags 

kreditvärdighet tenderar de att ge högre betyg till företag med ett större samhällsansvar. 

Företagsstyrning kan också påverka kreditrisken och följaktligen kostnaden för det lånade 

kapitalet (Ashbaug-Skaife, Collins och LaFond, 2006). Det beror på att risken för en konflikt 

mellan intressenter och ledning ökar vid en dålig företagsstyrning, vilket enligt Jensen och 

Meckling (1976) bottnar i den informationsasymmetri som skapas. Eftersom CSR hjälper till att 

minska företagets risk menar vi att företag som i högre utsträckning arbetar med CSR har lättare 

tillgång till lånemarknaden. Diamond (1991) menar att företag med lägre risk använder sig av 

kortfristiga lån för att signalera hög kvalitet vilket tidigare har diskuterats i avsnittet om signaling 

theory. Baserad på denna fakta antar vi att andelen kortfristiga lån hos socialt ansvariga företag är 

högre jämfört med andelen långfristiga lån. 

 
2.5.2 Överinvesteringar i CSR och sambandet med lånens löptid 
Myers (1977), Jensen (1986) och Stulz (1990) menar att en potentiell lösning på överinvesteringar 

i CSR är att utfärda lån. De menar att lån disciplinerar chefer genom att tvinga dem att betala ut 

överflödiga pengar för att betala av lånen och därigenom reduceras mängden medel som kan 

spenderas på deras egna intressen. 

I avsnittet agency cost theory framgick det att lånens löptid spelar en viktig roll i kontrollen av 

företagets kostnader för det fria kassaflödet. Smith och Warner (1979), Barnea et al. (1980) och 

Jensen (1986) förklarar att lånens löptid bidrar till att minska resurserna som cheferna har kontroll 

över. Det beror på att ett kortfristigt lån kan leda till en övervakningsmekanism från 

fordringsägaren när företaget tar ett nytt lån: kortfristiga lån hjälper till att minska chefers 

potentiella ineffektiva användning av företagets resurser. Baserat på teorin om det fria kassaflödet 

av Jensen (1986) har chefer med ett stort fritt kassaflöde incitament att överinvestera i CSR, alltså 

bortom den optimala nivån. 
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Enligt Barnea och Rubin (2010) har samtliga personer med tillgång till privat intern information, 

även kallade insiders (exempelvis chefer, vissa aktieägare och direktörer), ett intresse av att öka 

de sociala prestationerna. Att som insider vara involverad i frågor rörande samhälle, miljö och 

anställning kan det bidra till att förbättra företagets rykte. Enligt Barnea och Rubin (2010) finns 

det därmed ett intresse hos samtliga insiders att investera i CSR, vilket dock kan leda till att 

företagets sociala engagemang ökar till en nivå som överstiger nivån som maximerar företagets 

värde. Detta möjliggör för chefer, som av samhället anses vara socialt ansvarstagande, att erhålla 

vissa privata förmåner på bekostnad av aktieägarna. Brown, Helland och Smith (2006) ger stöd 

för att det sociala ansvarstagandet påverkar företagets rykte positivt genom att visa att donationer 

till välgörenhetsorganisationer hjälper chefer och direktörer att identifieras som socialt 

ansvarstagande. Det sker på bekostnad av aktieägarna eftersom ökade donationer minskar det 

kapital som används till utdelningar. Benlemlih (2017) menar att aktieägare är medvetna om de 

problem som uppstår vid överinvesteringar i CSR och att de kan mobilisera kontrollmekanismer 

för att försäkra sig om att den optimala nivån inte överskrids. Brown et al. (2006) förklarar liksom 

Barnea och Rubin (2010) att insiders kan få privata förmåner i form av gåvor, förbättrade 

relationer med offentliga aktörer och ett utökat nätverk. Den slutsats som Brown et al. (2006) 

förklarar är att såvida kostnaden för att donera inte kompenseras genom en reducerad ersättning, 

kommer denna företagsfilantropi att utgöra en företagskostnad. 

Ye och Zhang (2011) menar att det enbart är när engagemanget för CSR är under optimal nivå 

som de finns bevis för att ökade CSR-aktiviteter reducerar kostnaderna för lånen. Författarna 

menar att det går att identifiera ett U-format samband mellan CSR och kostnaderna för att 

finansiera skulderna. Det U-formade sambandet visar tydligt på att det finns en optimal nivå på 

CSR, företag med en extremt hög eller låg nivå på CSR är föremål för en högre kostnad för att 

finansiera lånen. Ye och Zhang (2011) menar dock att olika företag har olika optimala nivåer på 

CSR. Den optimala nivån beror till stor del på storleken på företaget, men också på både 

långivarens och aktieägarens synpunkt på vad den optimala nivån är. Godfrey (2005) fokuserade 

också på de problem som kan uppstå på grund av överinvesteringar i CSR's alla dimensioner. 

Godfrey (2005) menar att det existerar en optimal nivå när det kommer till CSR, vilken företagets 

insiders inte bör överstiga. Godfrey (2005) förklarar att om denna nivå överskrids kommer ingen 

extra nytta att tillföras företaget utan det kommer enbart generera ytterligare kostnader. 
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Överinvesteringar i CSR kan till och med vara negativt för företaget vilket enligt Ye och Zhang 

(2011) kan leda till högre lånekostnader. 

Baserat på det ovan nämnda bedömer vi att ett företags användning av kortfristiga lån troligen 

bidrar till kontroll av överinvesteringar i CSR. Kortfristiga lån tvingar chefer att mer frekvent 

utsätta sig för kreditövervakning, banker och andra långivare kommer därmed spela en 

övervakande roll när de rullar över skulderna till nya perioder. 

Dessa två argument ligger till grund för studiens första hypotes: 
 
H1: Total CSR är negativt relaterad till långfristiga skulder. 

 
2.6 CSR och eget kapital 
Genom att minska informationsasymmetrin hos företag med hög CSR visar flera studier att 

kostnaden för eget kapital kan minska (bl.a. Ng och Rezaee, 2015 samt Sharman och Fernando, 

2008). Det sker framförallt genom att avslöja vilka samhällsbidragande aktiviteter som företaget 

bidrar med. 

Genom att avslöja mer finansiell och extra-finansiell information menar Kim et al. (2012) och 

Dhaliwal et al. (2011) att bättre relationer skapas mellan framförallt företaget och investerare. Det 

påverkar både den finansiella risken och den positiva bilden av företaget genom att 

informationsasymmetrin minskar. Cohen, Holder-Webb, Nath och Wood (2011) förklarar att 

investerare använder information om ett företags CSP för att bedöma företagets sociala och 

miljömässiga åtaganden och använder det sedan som en del av underlaget för investeringsbeslutet. 

Cho, Lee och Pfeiffer Jr (2013) samt Dhaliwal et al. (2011) menar att både ansvarstagandet och 

transparensen ökar när ett företag avslöjar information om sina CSR-aktiviteter vilket reducerar 

de fel som kan uppstå i investerarnas finansiella analyser. Hong och Kacperczyk (2009) förklarar 

att företag som har en lägre nivå av CSR i sin verksamhet fick i snitt 21 procent mindre 

uppmärksamhet från investerare vilket förklarar varför företag som sysslar med oetisk verksamhet 

följs i mindre grad av analyser och media. Genom att analytikerna lägger mer tid på företag med 

hög CSR blir följden att felaktiga analyser minskar. 

Flera studier visar också att den ökade transparensen reducerar risken för manipulering. Kim et al. 

(2012) förklarar att sannolikheten är lägre att de företag som i högre utsträckning arbetar med CSR 

kommer att vinstmanipulera eller manipulera deras verkliga aktiviteter. De fann även bevis för att 
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risken för att företagsledare hos dessa företag kommer att vara föremål för SEC- utredningar är 

betydligt mindre jämför med andra företag. Enligt Kim et al. (2012) speglar CSR etiska 

angelägenheter vilket leder till större transparens och ansvar i den finansiella rapporteringen, och 

kommer medföra att incitamenten för att vinstmanipulera minskar. Av den anledningen använder 

de mer konservativa redovisnings- och beslutsmetoder eftersom det är mer troligt att dessa 

metoder reflekterar finansiell information på ett mer transparent sätt. 

Baserat på ovanstående argument borde det speglas i företagets finansiella struktur om CSR 

reducerar informationsasymmetrin och företagets uppfattade risk, speciellt när det gäller hur ett 

företag väljer sin kapitalstruktur i form av valet mellan eget kapital, långfristiga lån och kortfristiga 

lån. Myers och Majluf (1984) menar att företag föredrar att finansiera med hjälp av lån för att 

hantera ett snedvridet urval som är förknippat med informationsasymmetri. Pijourlet (2013) menar 

däremot att det är mer troligt att socialt ansvarstagande företag finansierar sina investeringar med 

hjälp av eget kapital på grund av den låga kostnaden. När det är mindre informationsasymmetri 

menar Baker och Wurgler (2002) att företag tenderar att utfärda mer eget kapital, speciellt när 

marknadsförhållandena är gynnsamma. 

Både Ng och Rezaee (2015) samt Sharfman och Fernando (2008) har visat att CSR reducerar 

kostnaden för eget kapital. El Ghoul et al. (2011) som framförallt har fokuserat på 

miljödimensionen av CSR förklarar att investerare kan acceptera en lägre avkastning om företagen 

förvaltar miljörisken på ett bättre sätt. Ng och Rezaee (2015) förklarar att både miljö- och 

företagsstyrningsdimensionen påverkar kostnaden för eget kapital, men att den sociala 

dimensionen inte är signifikant. Girerd-Potin et al. (2013) bekräftar detta och argumenterar för att 

företag med högre CSR-nivå har tillgång till eget kapital till en lägre kostnad. 

Utifrån den ovanstående diskussionen formulerar vi den andra hypotesen: 
 
H2: CSR har en positiv påverkan på andelen eget kapital i förhållande till totalt kapital. 
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3. Metod 
Studiens tredje kapitel behandlar studiens metod. Kapitlet inleds med att beskriva studiens 

vetenskapsteoretiska utgångspunkt, datainsamlingsmetod samt en beskrivning av population, 

urval och bortfall. För att beskriva hur mätningen av begrepp, variabler och modeller har gått till 

följer en operationalisering. Avslutningsvis beskrivs de analysmetoder och kvalitetskriterier som 

använts i studien. 

 
3.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
Vid val av metod är det viktigt att ta hänsyn till det syfte och den problemdiskussion vi tidigare 

formulerat. Detta då metodvalet grundar sig i syftet och problemdiskussionen. I och med detta är 

en förutsättning för att kunna genomföra studien att redan i de första kapitlen ha metodologin i 

åtanke (Ekengren och Hinnfors, 2012). Studiens syfte är därför en viktig grundpelare vid val av 

metodologi. 

I den här studien har vi utgått från en deduktiv ansats vilket enligt Bryman och Bell (2011) samt 

Sohlberg och Sohlberg (2013) innebär att utgångspunkten är de befintliga teorierna och 

principerna och att vi sedan använder dessa för att dra slutsatser från de observerade händelserna. 

Detta är väl passande för vår studie då startpunkten är att samla in teori inom området CSR, för att 

utifrån dessa teorier deducera hypoteser och slutligen pröva hypoteserna med hjälp av kvantitativ 

mätning. Då vi identifierat ett relativt oförklarat samband mellan ett företags nivå på CSR och 

lånens löptid, samt att det inte finns någon tidigare forskning som utgår från Europa, har vi tagit 

del av de primära teorierna om CSR och skuldsättning. Insamlingen av teori inom just detta område 

grundar sig i att vi tror de kan ligga till grund för ett företags motiv att genomföra aktiviteter som 

påverkar både CSR och lånens löptid. Då vår studie avser att testa hypoteser kan vi också använda 

uttrycket hypotetisk-deduktion (Sohlberg och Sohlberg, 2013) när vi beskriver studiens 

utgångspunkt. 

 

Figur 1. Den deduktiva processen (Bryman och Bell, 2011, s.31).
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För att få kunskap om existerande teorier på området har en litteraturstudie genomförts där vi 

framförallt har studerat vetenskapliga artiklar. Vi har även studerat annan relevant litteratur vilket 

inkluderar elektroniskt material såsom statistik och populärvetenskaplig litteratur, men även 

företagsekonomisk litteratur. Främst har vi hämtat vetenskapliga artiklar från de databaser som 

finns åtkomliga och rekommenderas av Högskolan i Gävle. De viktigaste databaserna har 

framförallt varit Scopus, Google Schoolar, JSTOR, Science Direct, Emerald och Wiley Online 

Library. Bryman och Bell (2011) menar att de sökord som används sig av för att hitta relevanta 

artiklar är en central del i artikelsöket. Vi har till stor del använt oss av ämnesspecifika begrepp så 

som ” CSR”, "corporate social responsibility", "debt maturity", "capital structure" samt både "long 

term debt" och "short term debt". I sökandet efter relevanta artiklar har vi till stor del försökt 

använda oss av artiklar med hög ranking enligt Academic Journal Guide 2015 (The chartered 

association of business schools, 2015). Med hög ranking syftar vi på artiklar med betyg tre eller 

uppåt. En del av materialet kommer från referenser i artiklar vi läst och dessa finns därför inte 

alltid med i de tidskrifter som rankats i denna guide. Vi menar trots detta att kvaliteten är tillräckligt 

hög för att kunna användas i vår uppsats då relevansen av informationen i artikeln känts betydande. 

I vårt arbete förhåller vi oss till den positivistiska forskningsfilosofin vilken enligt Bryman och 

Bell (2011) samt Sohlberg och Sohlberg (2013) framställes som synen på verkligheten och hur 

vetandet som skapas ska vara opartisk och värderingsfri. Sohlberg och Sohlberg (2013) beskriver 

också positivismen som den filosofi där metodologin är kvantitativ och mätbar. Den kvantitativa 

strategin, den deduktiva ansatsen och syftet stämmer därmed bra in på den positivistiska 

forskningsfilosofin. Det syfte vår studie har samt att vi ämnat att genomföra studien så objektivt 

som möjligt bidrar till valet av en positivistisk forskningsfilosofi. 

Vi applicerar en longitudinell forskningsdesign på vår studie vilken enligt Bryman och Bell (2011) 

avser att observera förändringar över tid. Den longitudinella designen kan också benämnas 

paneldata (Djurfeldt och Barmark, 2009) och med hjälp av denna typ av design kan vi enligt 

Bryman och Bell (2011) studera samma variabler under flera tidpunkter. Bryman och Bell (2011) 

menar att denna typ av forskningsdesign sällan används på grund av den tidsåtgång som krävs, vi 

kommer dock runt detta problem i och med tillgången till databasen Thomson Reuters Datastream 

där vi har tillgång till sekundärdata. Bryman och Bell (2011) menar även att denna typ av 

forskningsdesign gör det enklare att dra slutsatser om samband, vilket även Djurfeldt och Barmark 



Matilda Tapper och Linda Tufvesson 
 

19 
 

(2009) påstår, eftersom en jämförelse i tid kan göras. Då den longitudinella forskningsdesignen 

innebär att urvalet studeras vid flertal olika tillfällen (Bryman och Bell, 2011) kommer vi i vår 

studie använda oss av ett tidsintervall mellan år 2008 - 2016. 

 

3.2 Datainsamlingsmetod 
I vår studie har vi använt oss av sekundärdata. Vilket betyder att vi använt oss data som någon annan redan 

samlat in men att den i sin tur är uppbyggd av primärdata (Eriksson och Hultman, 2014). Anledningen till att 

vi har valt att arbeta med sekundärdata beror på att det besparat oss både tid och resurser vilket 

har gett utrymme för tidseffektivisering och mer tid över för analys av datamaterialet (Saunders, 

Lewis och Thornhill, 2016). Vi har valt att använda oss av Thomson Reuters Datastream som 

enligt Adrian (2010) är en av världens största finansiella databas. Thomson Reuters Datastream är 

en av världens största ESG-databaser som själv samlar in och bedömer företagens ESG-värden 

vilket medför att vi får ett opartiskt och verkligt datamaterial (Thomson Reuters, 2018). I Thomson 

Reuters står ESG för Environmental (Miljömässiga), Social (Sociala) och Governance 

(Företagsstyrning), vilka är de tre dimensioner vi avser undersöka. Saunders et al. (2016) anser att 

Thomson Reuters Datastream är en tillförlitlig källa och Bryman och Bell (2003) menar därför att 

sådan sekundärdata ofta är av högre kvalitet jämfört om materialet hade samlats in på egen hand. 

Cowton (1998) menar att ett hinder med sekundärdata kan vara att datamaterialet behöver formas 

om för att passa studiens valda analysmetoder. Vartanian (2011) anser dock att sekundärdata idag 

allmänt sett håller mycket god kvalitet och att det var vanligare för några årtionden sedan att misstro 

användandet av sekundärdata. Så med tanke på de tidsbesparingar vi gör samt att Thomson Reuters 

Datastream anses vara en tillförlitlig källa, anser vi att användandet av sekundärdata i detta fall 

har liten betydelse. 

 
3.3 Studiens urval, population och bortfall 
Studiens urval består av 300 europeiska företag under nioårsperioden 2008 - 2016 och har hämtats 

från Thomson Reuters Datastream och listan Asset4 Europe. Urvalet bestod till att börja med av 

680 företag och vi har sedan manuellt filtrerat bort de företag som saknar någon av de variabler vi 

behöver för att kunna genomföra studien, samt Storbritannien. Vi har dessutom exkluderat företag 

som har ett SIC-nummer mellan 6000 och 6999 eftersom dessa enligt Watson (2015) har en annan 
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kapitalstruktur och kan därmed ge ett missvisande resultat. Antal observationer som har gjorts 

efter bortsållning är därmed (300 * 9 år =) 2700 stycken. 
 
 
 
Studiens population i Europa 680 
Saknar ESG-poäng/kontrollvariabel för åren 2008 - 2016 380 
Företag till grund i studien 300 
Tabell 1. Studiens urval och bortfall. 

 
 
 
Det urval som har gjorts är icke slumpmässigt eftersom vi tagit de företag som fanns tillgängliga i 

databasen vid tiden för datainsamlingen. Att göra ett icke slumpmässigt urval var tvunget för att 

kunna få fram den information vi behövde för undersökningen. Eftersom ett intresseområde inom 

kvantitativ forskning är att kunna generalisera menar Bryman och Bell (2003) att ett icke 

slumpmässigt urval kan påverka generaliserbarheten negativt. Detta beror enligt flera forskare 

(Bryman och Bell, 2003; Dahmström, 2011; Schreuder, Gregoire och Weyer, 2001; Yeager, 

Krosnick, Chang, Javitz, Levendusky, Simpser och Wang, 2011) på att de värden som kan antas 

hos en variabel inte fångas upp i urvalet, vilket kan göra att resultatet blir snedvridet. För att skapa 

ett så representativt urval som möjligt för hela populationen hade ett sannolikhetsurval varit bättre 

att använda sig av (Bryman och Bell, 2003). Eftersom det inte är möjligt att göra ett sådant urval 

i denna undersökning får vi ta de begränsningar som finns med ett icke slumpmässigt urval i 

beaktande. Att använda sig av ett icke-slumpmässigt urval inom redovisningsforskning är dock en 

vanlig och etablerad metod vilket gör att urvalet ändå är betydelsefullt. (Moore, McCabe, Alwan, Craig 

och Duckworth, 2011; Yeager et al., 2011 och Schreuder et al., 2001) 

Vi har använt oss av landdummyvariabler i studien eftersom vi vill beakta eventuella skillnader 

som finns mellan länder i Europa. Vissa länder har försvunnit från urvalet efter att vi filtrerat bort 

företag som saknar den data som vi behöver. De europeiska länderna som ingår i urvalet är därmed 

Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, 

Spanien, Sverige, Schweiz, Tjeckien, Turkiet, Tyskland och Österrike. 
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Land Antal företag (N) Andel (%) 
Belgien 10 3,3 
Danmark 14 4,7 
Finland 19 6,3 
Frankrike 55 18,3 
Grekland 6 2,0 
Italien 20 6,7 
Nederländerna 20 6,7 
Norge 14 4,7 
Polen 3 1,0 
Portugal 5 1,7 
Spanien 18 6,0 
Sverige 23 7,7 
Schweiz 30 10,0 
Tjeckien 2 0,7 
Turkiet 6 2,0 
Tyskland 49 16,4 
Österrike 6 2,0 
TOTALT 300 100 
Tabell 2. Studiens urval fördelat på respektive land. 

 
 
 
Dummyvariabler för industriklassificering kommer att användas för att se om det finns skillnader 

mellan olika industrier. Att vi väljer att studera vilka effekter som finns mellan industrier beror på 

att företag inom olika branscher har varierande påtryckningar från lagar, regleringar och 

intressenter vad det gäller sociala och miljömässiga aspekter (Chand och Fraser, 2006; Waddock 

et al., 1997) Det gör att företag som exempelvis är verksamma inom miljöpåverkande industrier 

har ett större behov av att investera i miljöförbättrande CSR-aktiviteter. Vi har valt att använda 

oss av Industry Classification Benchmark (ICB) som fördelar industrierna efter Oil & Gas, Basic 

Materials, Industrials, Consumer Goods, Health Care, Consumer Services, Telecommunications, 

Utilities, Financials och Technologies. Eftersom vi har valt att utesluta företag som har ett SIC-

nummer mellan 6000 - 6999 kommer företag som enligt United States Department of Labor (2018) 

är företag som verkar inom Finance, Insurance och Real Estate att uteslutas. 
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 ICB Sektornamn Antal företag (N) Andel (%) 
1 Oil & Gas 19 6,3 
2 Basic Materials 17 5,7 
3 Industrials 60 20,0 
4 Consumer Goods 30 10,0 
5 Health Care 26 8,7 
6 Consumer Services 25 8,3 
7 Telecommunications 10 3,3 
8 Utilities 11 3,7 
9 Financials 91 30,3 
10 Technology 11 3,7 
 TOTALT 300 100 
Tabell 3. Studiens urval fördelat i sektorer enligt ICB. 

 
 
3.4 Operationalisering 
Eftersom en kvantitativ forskningsstrategi tillämpas i vår studie måste vi göra en så kallad 

operationalisering. En operationalisering innebär att vi översätter våra begrepp till kvantifierbara 

värden eller indikatorer (Bryman och Bell, 2011; Sohlberg och Sohlberg, 2013). Saunders et al. 

(2016, s. 722) definierar operationalisering som: "The translation of concepts into tangible 

indicators of their existence". 

Enligt Saunders et al. (2016), Sohlberg och Sohlberg (2013) samt Bryman och Bell (2011) syftar 

därför operationaliseringen till att omvandla generella begrepp till mätbara enheter. Vår studie 

syftar till att undersöka om det finns något samband mellan CSR och lånens löptid, vilket betyder 

att CSR och lånens löptid är de mest framstående begreppen. Patel och Davidson (2011) samt 

Sohlberg och Sohlberg (2013) menar att eftersom våra huvudbegrepp går att skildra i mängd på 

något vis så sker översättningen av begreppen i en kvantitativ miljö, vilket innebär att processen 

sker i numerisk form. I denna process blir de generella begreppen kvantifierbara. En del i studien 

är också att se hur varje enskild dimension av CSR påverkar lånens löptid vilket innebär att även 

dessa begrepp behöver kvantifieras. Förutom dessa grundbegrepp finns fler begrepp som utgör 

viktiga element i studien och som används för att kontrollera studiens resultat. Dessa 

kontrollvariabler måste, precis som alla andra variabler, bestämmas och kvantifieras (Martínez-

Ferrero och Frías-Aceituno, 2015). 

Sohlberg och Sohlberg (2013) förklarar att det är viktigt och relevant att presentera hur vi 

beräknar och mäter varje enskild variabel. Därför kommer vi nu, i resterande del av 3.4, 

presentera hur mätningen av våra begrepp gått till. 
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3.4.1 Variabeln CSR 
För att mäta CSR kommer vi att använda ESG-faktorerna vilka har till syfte att mäta ett företags 

insats inom dimensionerna miljö, social och företagsstyrning (Hallbritter och Dorfleitner, 2015). 

Eftersom vissa företag kan vara särskilt utsatta inom vissa CSR-dimensioner menar Capelle-

Blancard och Petit (2017) att det är viktigt att flera dimensioner undersöks. Det beror på att ett 

totalt CSR-betyg kan bli vilseledande eftersom det går att väga upp ett dåligt betyg i en dimension 

med ett bra betyg i en annan. För att komma runt det här problemet menar Capelle- Blancard och 

Petit (2017) att ESG-kategorierna bör viktas. Det hade då varit möjligt att lösa problemet med ett 

missvisande CSR-betyg, eftersom det då inte hade varit lika lätt för exempelvis oetiska företag att 

samla enkla poäng inom mindre viktigare kategorier, eftersom dessa inte skulle väga lika tungt 

som exempelvis kategorier som handlar om miljöförstöring eller barnarbete. 

Då Thomson Reuters Datastream är en av de största och mest omfattande ESG-databaserna i 

världen, vilket innebär att det finns ESG-data från ca 6,000 företag, har vi valt att ha Thomson 

Reuters ESG-index som utgångspunkt för att mäta variabeln CSR. Måttet ESG innehåller över 

400 separata mätvärden och bygger på de tre dimensionerna miljö, social och företagsstyrning 

(Thomson Reuters, 2018), vilka även är de dimensioner vi kommer undersöka samband mellan 

löptiden på lån ett företag tar. Mätningarna graderas med ESG-poäng från 0 till 100 (Thomson 

Reuters, 2018). Dessa poäng bidrar då till att den kvalitativa datan inom de olika dimensionerna 

då bli kvantitativ. 

 

 
Figur 2. ESG-mått (Thomson Reuters, 2018, s.6)
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De mått för ESG och dess dimensioner vi avser mäta och undersöka samband med lånens 

löptid är följande: 

• ESGSCORE: ESG Score ESG Score är det totala betyget för samtliga CSR-dimensioner 

(miljö, social och företagsstyrning) 

 
 

• ENVSCORE: Environmental Score är det totala betyget för samtliga CSR-aktiviteter 

inom miljödimensionen. 

 
 

• SOCSCORE: Social Score är det totala betyget för samtliga CSR-aktiviteter inom den 

sociala dimensionen. 

 
 

• CGVSCORE: Corporate Governance Score är det totala betyget för samtliga CSR-

aktiviteter inom företagsstyrningsdimensionen. 

 
 
3.4.2 Variabeln för lånens löptid (Debt maturity) 
Custódio et al. (2013) mäter löptiden på lånen som procent av lån med en belåningstid på tre år 

och längre. Definitionen av långa lån är enligt oss sådana lån som har en löptid på ett år eller längre. 

Om vi ser från ett svenskt redovisningsperspektiv så är gränsen mellan långfristiga och kortfristiga 

skulder ett år (ÅRL, SFS 1995:1554, 3 kap. 4b§) och det verkar vara standard i de flesta länder. 

En annan anledning till att vi valde definitionen på ett år beror på att det var denna data som fanns 

tillgänglig i Thomson Reuters Datastream, varför detta också bekräftar att långfristiga lån 

definieras som sådana som överstiger en löptid på ett år. Barclay och Smith (1995) menar dock att 

en löptid på tre år eller mer endast är ett godtyckligt värde och det bör inte påverka resultatet i 

alltför stor utsträckning om en annan gräns används. Vi har filtrerat bort värden som varit över 

100 procent och under 0 procent eftersom dessa observationer beror på datakodningsfel. 

• Längden på lån (DMAT_1): procentuell andel av lån med en löptid på ett år eller längre. 
 
Formel 1. Lånens löptid.
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3.4.3 Variabeln för eget kapital (SEQ) 

Eftersom att Girerd-Potin et al. (2011) mäter skuldsättningsgraden som andelen skulder av totala 

tillgångar vänder vi på förhållandet och mäter eget kapital som andelen eget kapital av totala 

tillgångar. Vi kan därför se hur många procent eget kapital som de totala tillgångarna består av. 

Vi väljer att benämna denna variabel som SEQ då det är en förkortning av engelskan shareholders 

equity (eget kapital). Vi har uteslutit negativa värden för eget kapital eftersom det måste bero på 

datafel. 

• Eget kapital (SEQ): eget kapital mätt som andel av de totala tillgångarna. 
 
Formel 2. Eget kapital. 

 
 
3.4.4 Kontrollvariabler 

För att kontrollera om sambandet mellan lånens löptid och CSR påverkas av andra faktorer har vi 

inkluderat ett flertal olika kontrollvariabler. Detta medför dessutom att risken för ett snedvridet 

resultat minskar. Valet av kontrollvariabler är motiverade av de tidigare studier som har studerat 

liknande ämnen och som vi tagit del av (bl.a. Barclay och Smith, 1995; Barclay, Marx och Smith 

(2003); Custódio, Ferreira och Laureiano, 2013) och de avser att kontrollera för de olika 

existerande teorierna om lånens löptid, nämligen agency cost theory, signaling theory samt 

intressentteorin: 

 
3.4.4.1 Storlek (Size) 
Vi använder variabeln storlek för att studera de effekter som beror på storleken på ett företag. 

Enligt Barclay et al. (2003) är företagets storlek en av de viktigaste avgörande faktorerna för lånens 

löptid. Det beror på att större företag har tillgång till mer stabila kassaflöden vilket kan förklara 

det omvända förhållandet mellan företagets storlek och sannolikheten för försummelse, vilket även 

förklarar varför större företag har en högre belåningsgrad (Barclay et al., 2003). Enligt Custódio 

et al. (2013) kan vi förvänta oss att större företag använder sig av fler långfristiga lån på grund av 

informationsasymmetri och stordriftsfördelar. Enligt tidigare studier (Custódio et al., 2013) mäter 

vi storlek enligt följande, och anledningen till att logaritmera är att vi får mer hanterbara siffror: 

• Size = logaritmen av de totala tillgångarna: ln(totala tillgångar) 
 

Formel 3. Storlek (Kontrollvariabel).
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3.4.4.2 Investeringsmöjlighet/Tillväxtpotential (MTB) 
Vi använder variabeln investeringsmöjlighet/tillväxtpotential (Market To Book) för att studera de 

effekter som beror på företagens tillväxtpotential. Enligt Custódio et al. (2013) tenderar företag 

med större tillväxtmöjligheter att utfärda fler kortfristiga lån för att reducera problem med 

underinvestering. Col och Patel (2016) anser att behovet av att anskaffa kapital kan skilja sig åt på 

grund av tillväxtpotential, vilket därmed inverkar på investeringar i CSR-aktiviteter. Enligt 

Benlemlih (2015) kan detta förklara våra förväntningar på ett negativt samband mellan MTB och 

andelen lån som uppgår till längre än ett år. Enligt tidigare studier (Davis, Guenther och Krull, 

2016; Hoi, Wu och Zhang, 2013) mäter vi denna variabel enligt följande: 

• Market To Book (MTB) = Marknadsvärdet av tillgångarna divideras med tillgångarnas 

bokförda värde 
Formel 4. Market To Book (Kontrollvariabel). 

 
 
3.4.4.3 Tillgångarnas livstid (Asset maturity) 
Enligt Barclay et al. (2003) har företag en tendens att matcha tillgångarnas livslängd med lånens 

löptid vilket innebär att företag som har ett större antal tillgångar med en längre livstid kommer 

har fler långfristiga lån. Vi kan därför anta att det finns ett positivt samband mellan lånens löptid 

och tillgångarnas livstid. Vi räknar ut tillgångarnas livstid enligt följande (Barclay et al., 2003): 

• Asset maturity (ASSET_MAT) = Viktade värdet på asset maturity = (Längden på korta 

tillgångar) * (Current assets) / Total + (Längden på långa tillgångar) * (Net Property, Plant och 

Equipment) / Total 
Formel 5. Tillgångars livstid (Kontrollvariabel). 

 
 

3.4.4.4 Kreditrisk (Asset volatility) 
Vi använder denna variabel för att studera effekter som beror på företagens kreditrisk. Enligt 

Custódío et al. (2013) tenderar företag med hög volatilitet i tillgångar att utfärda fler kortfristiga 

lån eftersom de utesluts från den långfristiga marknaden. Vi kan därför förvänta oss ett negativt 

samband mellan tillgångarnas volatilitet, mätt som standardavvikelsen för avkastningen på 

tillgångar (Return On Asset) över de fem senaste åren, och lånens löptid enligt Benlemlih (2015). 

Enligt tidigare studie mäter vi denna variabel enligt följande: 



Matilda Tapper och Linda Tufvesson 
 

27 
 

• Asset volatility (S_ROA) = Standardavvikelsen för ROA för de senaste fem åren för 

observationsåret. 
Formel 6. Kreditrisk (Kontrollvariabel). 

 
 
3.4.4.5 Skuldsättningsgrad (Firm leverage) 
Denna variabel använder vi för att kontrollera hur skuldsättningsgraden påverkar sambandet 

mellan CSR och lånens löptid. Benlemlih (2015) anser att företag med en hög skuldsättningsgrad 

tenderar att utnyttja långfristiga lån för att fördröja deras exponering mot standardrisken. Faktum 

är att förhållandet mellan skuldsättningsgraden och lånens löptid tenderar att vara positiv. 

• Firm leverage (LEV) = skuldsättningsgraden mäts som totala skulder dividerat med totala 

tillgångar. 
Formel 7. Skuldsättningsgrad (Kontrollvariabel). 

 
 
3.4.5 Dummyvariabler 
För att kunna använda dummyvariabler vid kvantitativa analyser behöver dessa kvalitativa, binära 

variabler kvantifieras, där företag som har tillhörighet antar värdet 1 och om inte antar de värdet 0 

(Andersson, Jorner och Ågren, 2007; Djurfeldt och Barmark, 2009). I den här studien har vi använt 

oss av två dummyvariabler, nämligen industri- och landstillhörighet vilket vi presenterar nedanför. 

 
 
3.4.5.1 Industri 
Industri är en variabel som utgörs av en dummyvariabel som visar företagens respektive 

industritillhörighet. Vi använder denna variabel för att se till olikheter mellan olika industrier. 

Detta betyder att om företaget verkar inom en viss industri kommer det att anta värdet 1 och om 

inte antar det värdet 0 (Djurfeldt och Barmark, 2009). 

• Industri = Industritillhörighet är en dummyvariabel som kategoriserar företagen efter följande 

industrigrupper: Industrial, Financials, Oil & Gas, Consumer Services, Utilities, Basic Materials, 

Health Care, Consumer Goods, Technology, Telecommunications. 
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3.4.5.2 Land 
Denna variabel används för att se om det finns några skillnader mellan de europeiska länderna som 

ingår i studien. Då tidigare studier (Goss, 2009; Attig et al., 2013; Sharman och Fernando, 2008) 

som berört sambandet enbart utgått från USA, har de inte kontrollerat för dessa effekter. Eftersom 

bankstruktur, politiska krav och annat som kan påverka den finansiella situationen kan variera 

mellan länder (Miller, 1997; González, 2015) tar vi hänsyn till denna variabel. Vi kvantifierar 

landstillhörigheten till dummyvariabler för att kunna använda dessa i regressionsanalyserna 

(Djurfeldt och Barmark, 2009). Vi skapar därför följande dummyvariabler för de länder företagen 

tillhör som ingår i vårt urval: 

• Land = Land är en dummyvariabel som kategoriserar företagen utefter vilket av följande 

länder de tillhör: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Nederländerna, Norge, 

Polen, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Tjeckien, Turkiet, Tyskland och Österrike. 

 
 
3.5 Analysmetoder 

För att se om, och hur, CSR har en påverkan på lånens löptid utifrån de kontrollvariabler vi 

tillämpat har vi valt att inleda med en univariat analys för att få fram den deskriptiva statistiken. 

Den deskriptiva statistiken består av medelvärde, standardavvikelse, minimum och 

maximumvärden. 

Efter detta har vi valt att göra Pearsons korrelationstest för att se om variablerna är korrelerade 

med varandra. Avslutningsvis gör vi en multivariat regressionsanalys där vi tar med samtliga 

variabler för att se vilken effekt detta har. Vi har även utfört ett multikollinearitetstest och ett 

heteroskedasticitetstest för att undvika felkällor. 

Ett vanligt analysverktyg för kvantitativa data är enligt Bryman och Bell (2011) samt Saunders et 

al. (2012) statistikprogrammet IBM SPSS. För att göra en analys det datamaterial vi hämtat från 

Thomson Reuters Datastream till kalkylprogrammet Excel har vi använt IBM SPSS. Vi har med 

hjälp av IBM SPSS genomfört samtliga analyser för att statistiskt kunna upptäcka ett samband 

mellan CSR och lånens löptid. Det resultat som framkommer i analyserna presenteras och diskutera 

senare i resultatkapitlet. 
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3.5.1 Deskriptiv statistik 

Det inledande skedet av analysen gjordes genom univariat analys som enligt Bryman och Bell 

(2003) innebär analys av endast en variabel åt gången. Vi har med hjälp av den univariata analysen 

möjlighet att se om variablerna exempelvis är jämnt eller ojämnt fördelade, det vill säga vi studerar 

variationen hos en variabel (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen, 2010). Det som enligt Djurfeldt et al. 

(2010) är de viktigaste måtten i en univariat analys är medelvärde och median för att ange 

centraltendensen och standardavvikelsen, vilket anger spridningen. Vi har även använt maximum 

och minimumvärden för att se spridningen. Det är dessa fem mått som vi använt oss av i vår analys. 

För att precisera fördelningen har vi angett antal observationer för varje värde (Djurfeldt et al., 

2010). 

För att beräkna medelvärdet summeras fördelningens alla värden och divideras med antalet värden 

(Bryman och Bell, 2003). Vi benämner medelvärdet enligt följande (De Veaux, Velleman och 

Bock, 2016): 

 

𝑦" =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑛 =

∑𝑦
𝑛

Formel 8. Medelvärde. 

 
�̅�	=	𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒	

Σ	=	𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎	𝑓ö𝑟𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠	𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑛	

𝑛	=	𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑛	
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Eftersom medelvärdet enligt Bryman och Bell (2003) är känsligt för extrema värden har vi även 

räknat fram medianen för att se om detta skiljer sig väsentligt från medelvärdet. Medianen är 

mittpunkten av samtliga värden efter att dessa har sorterats från lägsta till högsta värde (Bryman 

och Bell, 2003). För att mäta spridningen använder vi, förutom minimum- och maximumvärden, 

standardavvikelsen. Det är den genomsnittliga variationen runt medelvärdet (Bryman och Bell, 

2003) Enligt De Veaux et al. (2016) tar standardavvikelsen hänsyn till hur långt varje värde 

befinner från medelvärdet och är därför ett bra värde att använda för att mäta spridning. Vi mäter 

standardavvikelsen enligt följande (De Veaux et al. 2016): 
 

 

Formel 9. Standardavvikelse. 

 
�̅�	=	𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒	

Σ	=	𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎	𝑘𝑣𝑎𝑑𝑟𝑒𝑟𝑎𝑡	𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑	𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛	𝑣ä𝑟𝑑𝑒	𝑖	𝑓ö𝑟𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔	𝑜𝑐ℎ	𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒	

𝑛	=	𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑛	
	
	
3.5.2 Pearsons korrelationstest 

Utöver en univariat analys har vi genomfört bivariata analyser som enligt Djurfeldt et al. (2010) 

används för att studera hur två variabler samvarierar med varandra. Det som vi letar efter är om 

variationen i de två variablerna sammanfaller med varandra. För att genomföra analysen har vi 

använt oss av ett varianstest. Dessa är enkla regressioner vilket innebär att de bara har en 

oberoende variabel (Andersson et al., 2007). 

Vi har valt att tillämpa varianstestet Pearsons korrelationstest som enligt Djurfeldt et al. (2010) är 

lämpligt att använda när sambandet mellan två kvantitativa variabler ska studeras. Det vi räknar ut 

är korrelationskoefficienten, r, som beskriver hur de två variablerna samvarierar, det vill säga 

styrkan i sambandet (Djurfeldt et al. 2010). Enligt Bryman och Bell (2003) kommer koefficienten 

att befinna sig någonstans mellan 0 och ±1. Ju närmare 0 koefficienten befinner sig desto svagare 

samband och ju närmare ±1 desto starkare samband (De Veaux et al. 2016). Om koefficienten är 
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positiv har vi ett positivt samband och om koefficienten är negativ har vi ett negativt samband, 

vilket lättast illustreras i ett spridningsdiagram för att kunna se tendensen för sambandet (Djurfeldt 

et al. 2010). 

Enligt De Veaux et al. (2016) finns det inga tydliga gränser för vad som räknas som starka och 

svaga samband men för att vi ska ha en modell utgå från kommer vi att använda den tumregel som 

Johannessen, Tufte och Christofferson (2010, refererad i Fekjær, 2016) använder sig av. Vi 

presenterar den enligt korrelationsmatrisen nedan: 
 

 

 

 

 

 

Tabell 4. Tolkning av korrelationskoefficienten. 

 
 
3.5.3 Felkällor 

Det finns flera felkällor som kan förekomma vid regressionsanalyser och som kan komma att ge 

ett skevt resultat (Djurfeldt et al., 2009). Kvaliteten på studien påverkas av dess pålitlighet, varför 

det är viktigt att kontrollera felkällorna då dessa påverkar resultatet (Saunders et al., 2016). Vi har 

valt att kontrollera två av dessa, nämligen multikollinearitet och heteroskedasticitet som beskrivs 

mer utförligt nedan. 

 
 
3.5.3.1 Multikollinearitet 
Enligt Djurfeldt et al. (2009) innebär multikollinearitet att två eller flera av de oberoende 

variablerna samvarierar med varandra. Att vi kontrollerar multikollinearitet i vår studie beror på 

att vi har många oberoende variabler och det finns således en risk att dessa kan samvariera med 

varandra. Enligt Djurfeldt et al. (2010) kan resultatet påverkas vid multikollinearitet eftersom det 

blir svårare att hitta de samband som forskaren letar efter, men förklarar att det är lätt att åtgärda 

om de problematiska variablerna upptäcks. 

Pearsons r Sambandets styrka 
0 Inget samband 
< ± 0,2 Måttligt samband 
±0,2 - ±0,3 Ett visst samband 
±0,3 - ±0,4 Relativt starkt samband 
> ± 0,5 Mycket starkt samband 
1 Fullständigt samband 
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Vi har kontrollerat multikollinearitet genom den matris som finns i SPSS. Där det är möjligt att se 

hur de oberoende variablerna korreleras med varandra. Djurfeldt et al. (2010) förklarar att om det 

finns korrelationer som överstiger 0,8 kan problem uppstå och föreslår att en av de problematiska 

variablerna plockas bort. Eftersom multikollinearitet inte alltid syns i en korrelationsmatris 

(Djurfeldt et al., 2010), har vi även gjort en "collinearity diagnostics" i SPSS. Enligt Djurfeldt et 

al. (2010) beräknas både "VIF-faktorer" och "tolerans" i detta test. Tumreglerna är att VIF-

faktorerna inte bör överstiga 2,5 medan toleransen ej bör understiga 0,5 (Djurfeldt et al., 2009). 

 

3.5.3.2 Heteroskedasticitet 
Djurfeldt et al. (2010) förklarar att problem med heteroskedasticitet är en vanlig felkälla som 

förekommer i regressioner. Enligt Djurfeldt et al. (2010) innebär heteroskedasticitet att det är 

ojämn spridning av residualerna och konsekvensen är en minskad precision i modellen eftersom 

standardavvikelsen för regressionskoefficienterna ökar vilket gör att konfidensintervallen blir 

bredare runt dessa. Enligt Djurfeldt et al. (2009) får spridningsdiagrammet den typiska 

solfjäderformen vid ojämn spridning. För att upptäcka problem med heteroskedacitet har vi 

kontrollerat spridningen av residualerna med hjälp av ett plotdiagram. 

 
 
3.5.4 Multivariat regressionsanalys 

Vi avslutade studien med att genomföra en multivariat regressionsanalys som enligt Bryman och 

Bell (2003) innebär att vi analyserar tre eller flera variabler åt gången. Eftersom vi utöver de fem 

oberoende variablerna även har åtta kontrollvariabler är en multivariat analys lämplig enligt 

Bryman och Bell (2003) då vi även tar hänsyn till de variabler som kan komma att påverka 

sambandet. Flera liknande studier har använt sig av multivariat regressionsanalys, bland annat 

Custódio et al. (2013) och Barclay et al. (2003) vilket tyder på att en multivariat analys är en 

lämplig metod även för vår studie. 

Vi använder multipel regression för att studera vilken inverkan de oberoende variablerna har på 

den beroende variabeln. I vårt fall kommer vi ha två olika beroende variabler för de två 

hypoteserna. Den beroende variabeln i hypotes 1 är variabeln för lånens löptid och i hypotes 2 

variabeln för eget kapital. För att vi ska acceptera resultatet använder vi den statistiska 

signifikansnivån p <0,05 vilket enligt Bryman och Bell (2011) bör vara den högt acceptabla. 
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𝑦	=	𝛼	+	𝛽1𝑥1	+	𝛽2𝑥2+.	.	+𝛽𝑘𝑥𝑘	+	𝜀	 (1) 
 
𝑦	=	𝐷𝑒𝑛	𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒	𝑣𝑎𝑟𝑖𝑏𝑒𝑙𝑛	

𝛼	=	𝑅𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡	(𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛	𝑓ö𝑟	𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛𝑠	𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡)	

𝛽	=	𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔	𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔	𝑖	𝑦	𝑜𝑚	𝑥	ö𝑘𝑎𝑟	𝑚𝑒𝑑	𝑒𝑛	𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡	

𝑥	=	𝐷𝑒𝑛	𝑜𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒	𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙𝑛	

𝜀	=	𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑛	
 

Ekvation 1. Multivariat regression. 

 
Utifrån den ovanstående ekvationen får de multipla regressionerna följande utseende för de två 
hypoteserna: 
 
 
Hypotes 1: 
 
𝐷𝑀𝐴𝑇_1	=	𝛼	+	𝛽1𝐸𝑆𝐺𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸	+	𝛽2𝑆𝐼𝑍𝐸	+	𝛽3𝑀𝑇𝐵	+	𝛽4𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇𝑀𝐴𝑇	+	𝛽5𝑆𝑅𝑂𝐴	+	𝛽6𝐿𝐸𝑉	+	

𝛴𝛽7𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑦7	+	𝛴𝛽8𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦8	+	𝛴𝛽9𝑌𝑒𝑎𝑟9	+	𝜀	
	
Ekvation 2. Total ESG:s effekt på lånens löptid. 

 
𝐷𝑀𝐴𝑇_1	=	𝛼	+	𝛽1𝐸𝑁𝑉𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸	+	𝛽2𝑆𝐼𝑍𝐸	+	𝛽3𝑀𝑇𝐵	+	𝛽4𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇𝑀𝐴𝑇	+	𝛽5𝑆𝑅𝑂𝐴	+	𝛽6𝐿𝐸𝑉	+	
𝛴𝛽7𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑦7	+	𝛴𝛽8𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦8	+	𝛴𝛽9𝑌𝑒𝑎𝑟9	+	𝜀	
	
Ekvation 3. CSR-dimensionen miljös effekt på lånens löptid. 

 
𝐷𝑀𝐴𝑇1	=	𝛼	+	𝛽1𝑆𝑂𝐶𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸	+	𝛽2𝑆𝐼𝑍𝐸	+	𝛽3𝑀𝑇𝐵	+	𝛽4𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇𝑀𝐴𝑇	+	𝛽5𝑆𝑅𝑂𝐴	+	𝛽6𝐿𝐸𝑉	+		
𝛴𝛽7𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑦7	+	𝛴𝛽8𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦8	+	𝛴𝛽9𝑌𝑒𝑎𝑟9	+	𝜀	
	
Ekvation 4. CSR-dimensionen miljös effekt på lånens löptid. 

 
𝐷𝑀𝐴𝑇_1	=	𝛼	+	𝛽1𝐶𝐺𝑉𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸	+	𝛽2𝑆𝐼𝑍𝐸	+	𝛽3𝑀𝑇𝐵	+	𝛽4𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇𝑀𝐴𝑇	+	𝛽5𝑆𝑅𝑂𝐴	+	𝛽6𝐿𝐸𝑉	+	
𝛴𝛽7𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑦7	+	𝛴𝛽8𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦8	+	𝛴𝛽9𝑌𝑒𝑎𝑟9	+	𝜀	
	
Ekvation 5. CSR-dimensionen företagsstyrnings effekt på lånens löptid. 
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Hypotes 2: 
 
𝑆𝐸𝑄	=	𝛼	+	𝛽1𝐸𝑆𝐺𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸	+	𝛽2𝑆𝐼𝑍𝐸	+	𝛽3𝑀𝑇𝐵	+	𝛽4𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇𝑀𝐴𝑇	+	𝛽5𝑆𝑅𝑂𝐴	+	𝛽6𝐿𝐸𝑉	+	
𝛴𝛽7𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑦7	+	𝛴𝛽8𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦8	+	𝛴𝛽9𝑌𝑒𝑎𝑟9	+	𝜀	
	
Ekvation 6. Total ESG:s effekt på andelen eget kapital. 

 
  
3.6 Kvalitetskriterier 

För att bedöma kvaliteten i en undersökning menar Saunders et al. (2016) och Eliasson (2010) att 

begreppen reliabilitet och validitet har stor relevans. När Bryman och Bell (2011) avhandlar 

forskningskvalitet menar de att de båda begreppen är väsentliga. Även ett tredje begrepp, nämligen 

replikerbarhet, är en viktig del i kvalitetsbedömningen (Bryman och Bell, 2011). Vi kommer 

därför, utifrån dessa tre begrepp, diskutera vår studies kvalitet. 

 

 
3.6.1 Reliabilitet 
Eliasson (2013) menar att reliabilitet i grund och botten handlar om huruvida studien är pålitlig 

eller inte, och om den kan genomföras på nytt med samma resultat. Bryman och Bell (2011) menar 

att kriteriet gäller måttet på ett begrepp och dess pålitlighet, följdriktighet och överenstämmelse. 

Författarna betonar tre aspekter som bör kontrolleras för reliabilitet. 

Det första är stabilitet och innebär att de mått som används inte ska förändras väsentligt över tid 

och att resultatet därmed beräknas visa liknande tendenser om mätningarna görs vid en annan 

tidpunkt. Då vår data endast kommer från Thomson Reuters, vilka inhämtar och återger data från 

primära källor så som företagens egna rapporter (Thomson Reuters, 2015), kan vi anse 

dataunderlaget stabilt då det härstammar från rapporter som inte ändras över tid. Exempelvis kan 

ett företags CSR-betyg för år 2015 inte vara annorlunda om vi skulle göra undersökningen 2017 

eller 2018. Då vi även valt att tillämpa en longitudinell undersökning, vilken Bryman och Bell 

(2011) menar har i syfte att identifiera dessa tidsmässiga förändringar, kan vi även anse detta som 

ett tecken på stabilitet. 

Det andra är intern reliabilitet vilket rör mått med multipla indikatorer, så kallade 

flerindikationsmått, och att de indikatorer som används i studien är relaterade till varandra och går 

att mäta utifrån samma perspektiv (Bryman och Bell, 2011). Då allt dataunderlag är hämtat från 
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samma databas, Thomson Reuters Datastream, samt att vi tagit hänsyn till tidigare forsknings 

indikatorer för samma mått anser vi att måtten är väl beprövade och därmed bidrar till hög intern 

reliabilitet. 

Det tredje är internbedömarreliabilitet vilket handlar om risk för olika tolkningar av data och 

subjektivitet. Eftersom Thomson Reuters hämtar data från primära källor och därifrån framställer 

data behövs inga egna tolkningar göras. Detsamma gäller den data vi hämtar från Thomson Reuters 

som sedan förs in i statistikprogrammet, vilken inte heller behöver tolkas då den direkt förs in i 

analysmetoderna. 

 

3.6.2 Validitet 
Bryman och Bell (2011) menar att validitet är det viktigaste forskningskriteriet. Validiteten kan 

enligt Eliasson (2013) beskrivas som giltigheten och ser till om forskare lyckats mäta de begrepp 

de avser att mäta (Bryman och Bell, 2011; Sohlberg och Sohlberg, 2013). Ett mer generellt ord 

enligt Bryman och Bell (2011) är mätningsvaliditet och syftar till att bedöma om slutsatserna 

hänger ihop eller inte. Vi har valt att utgå från de som Bryman och Bell (2011) beskriver som de 

huvudsakliga typerna av validitet. 

Det första är begreppsvaliditet vilket i grund och botten handlar om huruvida ett mått för ett 

begrepp verkligen speglar det som begreppet anses beteckna. Den operationalisering som vi har 

gjort har utgått från tillförlitliga källor baserat på tidigare forskning varför vi bedömer att de 

begrepp som används är vanligt förekommande mått. 

Det andra är intern validitet vilket har med frågor om kausalitet att göra. Vi ställer oss frågan om 

en slutsats som innehåller ett orsaksförhållande mellan flera variabler är giltigt (Bryman och Bell, 

2011). Vi frågar oss om det verkligen är x som orsakar y, om det är den slutsatsen som vi har 

dragit, eller kan det finnas någon annan variabel som påverkar sambandet. Allwood och Erikson 

(2017) menar att intern validitet endast är relevant för studier där orsakssamband ska studeras är 

detta kriterium inte heller relevant för denna studie. Det beror på att avsikten med denna studie är 

endast undersöka om det finns ett samband mellan CSR och löptiden på lånen, inte att fastställa 

någon riktning av orsakssamband. 

Det tredje är extern validitet och innebär att vi ställer oss frågan om vi kan göra generaliseringar 

som är relevanta i ett större perspektiv och som inte enbart är giltigt för den specifika 
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undersökningen. För att kunna dra allmänna slutsatser menar Bryman och Bell (2011) att ett 

slumpmässigt urval är att föredra eftersom det skapar ett representativt urval. Med den tidsram 

examensarbetet innebär och all den information samt data som bör samlas in har möjligheten till ett 

slumpmässigt urval inte funnits. Då studien dessutom baseras på data som inhämtas från Thomson 

Reuters har detta varit omöjligt då de endast tillhandahåller data från publika bolag. Med tanke på 

att vår studie baseras på 300 företag från Europa, med ett omfång på nio år, har vi ett omfattande 

urval vilket vi ändå anser bidrar till extern validitet. 

Det fjärde är ekologisk validitet vilket enligt Bryman och Bell (2011) innebär att resultatet ska 

spegla den naturliga miljön eller verkligheten. Eftersom både analysmetoderna är beprövade samt 

att vi använder oss av databasen Thomson Reuters där data är baserade på företagens egna 

rapporter anser vi att det resultat som vi har åstadkommit speglar verkligheten. 

 
3.6.3 Replikerbarhet 
Replikerbarhet avser möjligheten att kunna replikera undersökningen enligt Bryman och Bell 

(2011), vilket är viktigt för att andra forskare ska kunna kontrollera om resultatet är korrekt och 

sanningsenligt. Genom att grundligt beskriva hur vi har genomför undersökningen möjliggör vi 

för forskare att reproducera denna studie (Bryman och Bell, 2011). I metodkapitlet har vi därför 

redogjort för vilka metoder, begrepp och källor som har använts. Eftersom vi har använt en databas 

till vår hjälp för att inhämta analysmaterialet blir möjligheten att reproducera studien ännu större 

eftersom materialet inte kommer ändras med tiden. 

 

3.7 Variabeltabell 
I nedanstående tabell beskriver vi samtliga variabler som används i analyserna. För varje variabel 

hänvisar vi till respektive avsnitt i metodkapitlet där variabeln används för att förstå hur 

framtagandet av data och hur beräkningarna har gått till. Det finns också en hänvisning till de 

analyser där variabeln används. 

  



Matilda Tapper och Linda Tufvesson 
 

37 
 

Variabel Förkortning Beskrivning Formel Analysreferens Dataegenskap 
Lånens löptid DMAT_1 Den procentuella andelen av 

de totala lånen med en löptid 
på ett år eller längre 

3.4.2 Tabell 5, 6, 7, 9, 
10, 11 och 12 

Procent 

Eget kapital SEQ Andelen eget kapital av de 
totala tillgångarna 

3.4.3 Tabell 5, 6 och 
13 

Procent 

Total CSR ESGSCORE Totala betyget för samtliga 
CSR-dimensioner (miljö, 
social och företagsstyrning) 

3.4.1 Tabell 5, 6, 7, 8, 
9 och 13 

Betyg mellan 0 
- 100 

Miljödimensionen 
(Environmental 
score) 

ENVSCORE Totala betyget för samtliga 
CSR-aktiviteter inom 
miljödimensionen 

3.4.1 Tabell 5, 7, 8 
och 10 

Betyg mellan 0 
- 100 

Social dimensionen 
(Social Score) 

SOCSCORE Totala betyget för samtliga 
CSR-aktiviteter inom den 
sociala dimensionen 

3.4.1 Tabell 5, 7, 8 
och 11 

Betyg mellan 0 
- 100 

Företagsstyrnings- 
dimensionen 
(Corporate 
Governance Score) 

CGVSCORE Totala betyget för samtliga 
CSR-aktiviteter inom 
företagsstyrningsdimensionen 

3.4.1 Tabell 5, 7 ,8 
och 12 

Betyg mellan 0 
- 100 

Företagsstorlek 
(Size) 

SIZE Företagsstorlek är logaritmen 
av totala tillgångar i euro 

3.4.4.1 Tabell 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12 
och 13 

Euro 

Investeringsmöjlighet/ 
Tillväxtpotential 
(Market-To-Book) 

MTB Tillgångarnas marknadsvärde 
dividerat med tillgångarnas 
bokförda värde 

3.4.4.2 Tabell 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12 
och 13 

Euro 

Skuldsättningsgrad 
(Firm leverage) 

LEV Skuldsättningsgraden är 
totala skulder dividerat med 
totala tillgångar 

3.4.4.5 Tabell 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12 
och 13 

Euro 

Kreditrisk 
(Asset volatility) 

S_ROA Asset Volatility avser 
standardavvikelsen för ROA 
(Return on Assets) för de 
senaste fem åren 

3.4.4.4 Tabell 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12 
och 13 

Euro 

Tillgångarnas 
livslängd 
(Asset maturity) 

ASSET_MAT Asset Maturity avser det 
viktade värdet på asset 
maturity. 

3.4.4.3 Tabell 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12 
och 13 

År 

Landstillhörighet 
(Dummy) 

LAND Dummyvariablerna visar 
förklaringsgraden i relation till 
Frankrike 

3.4.5.1 Tabell 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12 
och 13 

Antar värdet 1 
vid tillhörighet, 
annars värdet 
0 

Industri 
(Dummy) 

INDUSTRI Dummyvariablerna visar 
förklaringsgraden i relation till 
Financials 
 

3.4.5.2 Tabell 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12 
och 13 

Antar värdet 1 
vid tillhörighet, 
annars värdet 
0 

Tabell 5. Variabeltabell med beskrivning av studiens alla variabler. 
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4. Empiriskt resultat 
Studiens fjärde kapitel återger studiens resultat samt tabeller över de analysmetoder som 

använts. Inledningsvis beskrivs den deskriptiva statistiken, följt av en korrelationsanalys 

och kontroll för felkällor och sedan avslutas kapitlet med de multipla regressionerna. 

 
4.1 Deskriptiv statistik 
Som ett första steg i att undersöka sambandet mellan CSR och lånens löptid har vi gjort en univariat 

analys för att beskriva de olika variablernas värden. Både lånens löptid och eget kapital anges som 

en procentuell andel av totala andelen lån respektive totalt kapital. När det gäller total CSR 

(ESGSCORE) är det viktigt att nämna att det inte möjligt att enbart summera de olika 

dimensionerna för CSR eftersom de olika dimensionerna inte har samma vikt för totalt CSR 

(Thomson Reuters, 2018). 

För att avgöra om det funnits extremvärden eller om datamaterialet är skevt åt något håll har vi 

studerat och jämfört medelvärde, median, standardavvikelsen, minimum- och maximumvärden 

samt den första och den tredje kvartilen. Enligt De Veaux et al. (2016) är det viktigt att studera om 

eventuella extremvärden är verkliga värden eftersom dessa kan komma att påverka resultaten. Vi 

har funnit extremvärden när vi gjort den univariata analysen och efter noggranna undersökningar 

har vi gjort bedömningen att dessa ej är verkliga värden vilket har medfört att vi har plockat bort 

dessa från studien. De värden som det handlar om är värden för eget kapital (SEQ) som har varit 

negativa vilket inte är möjligt eftersom antingen är eget kapital en del av den totala 

kapitalstrukturen (SEQ>0) eller så består det totala kapitalet av enbart lån (SEQ=0). De andra 

extremvärdena som är bortplockade är värden för asset maturity (ASSET_MAT) där vi funnit 

viktade värden på tillgångarnas livstid som är över tusen år vilket är orimligt och vi har bedömt att 

dessa kan plockas bort. 

 
4.1.1 CSR, lånens löptid och eget kapital 
Resultatet av den univariata analysen visar att medelvärdet för andel långa lån är 0,74 vilket 

innebär att 74 procent av den totala andelen lån består av lån med en löptid på över ett år. Ett flertal 

företag hade under vissa år inga långfristiga lån alls eller lån som enbart bestod av långa lån. 

Medelvärdet för eget kapital var 40 procent vilket innebär att 60 procent av det totala kapitalet 
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består av lån. Här är det värt att poängtera att vissa företag endast finansierar sin verksamhet med 

lån och vissa företag med enbart eget kapital. 

Både medelvärdet för den miljömässiga och den sociala dimensionen av CSR (75,66 respektive 

76,95) är högre än dimensionen för företagsstyrning (54,27) vilket är en indikation på att företag i 

högre utsträckning satsar på CSR-aktiviteter som främjar dessa två områden. 
 
 
 

Variabel Medelvärde Min Q1 Median Q3 Max SD N 
DMAT_1 0,74 0 0,65 0,80 0,90 1,00 0,23 2700 
SEQ 0,40 0 0,28 0,39 0,50 1,00 0,16 2669 

ESGSCORE 61,54 8,35 50,27 63,50 73,9
3 

95,85 15,89 2700 

ENVSCORE 75,66 8,63 66,32 88,21 92,7
3 

95,33 24,51 2700 

SOCSCORE 76,95 3,95 66,16 87,20 93,3
6 

97,81 22,47 2700 

CGVSCORE 54,27 2,03 35,78 56,17 74,4
7 

96,38 24,13 2700 

SIZE 15,79 11,96 14,78 15,62 16,8
0 

19,81 1,42 2700 

MTB 2,29 -23,84 1,05 1,73 2,83 90,22 2,86 2700 
LEV 0,27 0 0,16 0,25 0,36 2,54 0,18 2700 
S_ROA 3,53 0,08 1,27 2,34 4,23 43,22 3,93 2700 

ASSET_MA
T 

4,57 0,24 1,79 2,98 5,37 41,16 4,73 2690 

Tabell 6. Deskriptiv statistik. 

Se variabeltabell s.37 för vidare beskrivning av variabler. 

 
 
4.1.2 Hög CSR och låg CSR 
För att se hur andelen långfristiga lån fördelar sig mellan företag som har en hög nivå av CSR och 

de som har en låg nivå av CSR har vi gjort en univariat analys där vi delat upp företagen efter 

CSR-nivå (Tabell 6). Vi definierar företag med hög CSR som företag som har ett totalt CSR-värde 

över medelvärdet på ESGSCORE (61,54) och låg CSR är de företag med ett medelvärde som 

understiger medelvärdet på ESGSCORE. Enligt detta preliminära resultat finns det inga 

indikationer på att företag med en högre nivå på CSR (>61,54) har en högre andel korta lån, 

eftersom medelvärdet för DMAT_1 hos företag med hög CSR (0,73) är nästan identiskt med 
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medelvärdet för DMAT_1 hos företag med låg CSR (0,74). Medianen är dessutom densamma i 

båda fallen. De första resultaten indikerar således på att H1 inte kan stödjas. 

De första resultaten för hur CSR-nivån påverkar det egna kapitalet visar att företag med en låg 

nivå av CSR har en något högre andel eget kapital (Hög CSR=0,38 och Låg CSR=0,42). Däremot 

är medianen densamma i båda fallen. Det går dessutom att utläsa att större företag har en större 

låneandel av det totala kapitalet. Som en första indikation kan vi inte genom detta resultat stödja 

H2. 
 
  Hög CSR   Låg CSR  
Variabel N Medelvärde Median N Medelvärde Median 
DMAT_1 1467 0,73 0,80 1233 0,74 0,80 
SEQ 1456 0,38 0,39 1213 0,42 0,39 
ESGSCORE 1467 73,60 73,11 1233 47,19 49,15 
SIZE 1467 16,43 16,37 1233 15,03 14,97 
MTB 1467 2,25 1,70 1233 2,33 1,78 
LEV 1467 0,28 0,26 1233 0,27 0,25 
S_ROA 1467 3,01 2,05 1233 4,15 2,64 
ASSET_MAT 1464 4,76 3,07 1226 4,35 2,89 

Tabell 7. Deskriptiv statistik för hög och låg CSR. 

Se variabeltabell s.37 för vidare beskrivning av variabler. 

 
4.2 Pearsons korrelation 
Vi har nämnt i metodkapitlet (3.5.2) att vi genom en bivariat analys kan kontrollera korrelationen 

mellan studiens beroende och oberoende variabler. För att undersöka korrelationen använder vi 

det som Bryman och Bell (2011) rekommenderar, nämligen Pearsons r.  Det är också av stor vikt att 

kontrollera för multikollinearitet genom att se till korrelationen mellan de oberoende variablerna 

så att dessa inte har påverkan på de samband man egentligen avser undersöka. För att kontrollera 

för korrelationen mellan dessa förslår Djurfeldt och Barmark (2009) både en korrelationsanalys 

och ett VIF-test. Vi kommer utifrån korrelationsmatrisen i Tabell 7 diskutera korrelationen mellan 

den beroende variabeln D_MAT och de oberoende variablerna. Efter detta förs en diskussion av 

kontrollen för multikollinearitet. 

Som vi kan se i Tabell 7 visar den beroende variabeln D_MAT ingen korrelation med den 

oberoende variabeln ESGSCORE. Med utgångspunkt i Johannessen et al:s (2010, refererad i 

Fekjær, 2016) beskrivning av korrelationskoefficienten kan vi tolka detta som att inget samband 

föreligger. Den saknar dessutom signifikans. Vidare kan vi utläsa att mellan D_MAT och 
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ENVSCORE har vi en korrelationskoefficient på -0,061 och mellan D_MAT och SOCSCORE har 

vi en korrelationskoefficient på -0,024. Det innebär i båda fallen ett måttligt negativt samband. 

Mellan D_MAT och CGVSCORE har vi en korrelationskoefficient på 0,102 vilket innebär ett 

positivt måttligt samband. 

D_MAT och ENVSCORE samt D_MAT och CGVSCORE visar på en korrelation med en 

signifikansnivå på p <0,05. Tabellen visar också att den beroende variabeln D_MAT har positiva 

måttliga samband med SIZE och ASSET_MAT med en signifikansnivå på p <0,05. D_MAT har 

även ett negativt måttligt samband med MTB med en signifikansnivå på p < 0,05 och ett negativt 

visst samband med LEV med en signifikansnivå på p < 0,05. 
 

  ESGSCORE D_MAT ENVSCORE SOCSCORE CGVSCORE SIZE MTB LEV S_ROA ASSET_MAT SEQ 

ESGSCORE Pearson’s r. 1           

 Sig. (2-tailed) 0           

D_MAT Pearson’s r 0,000 1          

 Sig. (2-tailed) 0,897 0          

ENVSCORE Pearson’s r 0,668** -0,061** 1         

 Sig. (2-tailed) 0,000 0,002 0         

SOCSCORE Pearson’s r 0,752** -0,024 0,754** 1        

 Sig. (2-tailed) 0,000 0,211 0,000 0        

CGVSCORE Pearson’s r 0,472** 0,102** 0,344** 0,397** 1       

 Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0       

SIZE Pearson’s r 0,557** 0,061** 0,442** 0,493** 0,237** 1      

 Sig. (2-tailed) 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0      

MTB Pearson’s r -0,010 -0,088** -0,031 -0,025 -0,079** -0,146** 1     

 Sig. (2-tailed) 0,594 0,000 0,113 0,188 0,000 0,000 0     

LEV Pearson’s r -0,019 -0,252** -0,090** -0,051** 0,080** 0,031 -0,111** 1    

 Sig. (2-tailed) 0,335 0,000 0,000 0,008 0,000 0,111 0,000 0    

S_ROA Pearson’s r -0,173** -0,006 -0,192** -0,209** -0,055** -0,321** -0,037 0,039* 1   

 Sig. (2-tailed) 0,000 0,759 0,000 0,000 0,004 0,000 0,052 0,041 0   

ASSET_MAT Pearson’s r 0,020 0,129** 0,000 0,060** -0,013 0,132** -0,116** 0,197** -0,010 1  

 Sig. (2-tailed) 0,292 0,000 0,991 0,002 0,493 0,000 0,000 0,000 0,613 0  

SEQ Pearson’s r -0,100** -0,187** -0,103** -0,099** -0,118** -0,245** 0,057** -0,423** 0,121** 0,000 1 

 Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,984 0 

*** Significant at the 0.01 level. ** Significant at the 0.05 level. * Significant at the 0.10 level. 
Tabell 8. Pearsons korrelationsmatris. 

Se variabeltabell s.37 för vidare beskrivning av variabler.
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4.2.1 Kontroll av felkällor 
Vi har tidigare redogjort för två felkällor i studiens metodkapitel (3.5.3.1 och 3.5.3.2). För att 

skapa ett mer tillförlitligt resultat kontrollerar vi dessa med hjälp av olika metoder som finns i 

SPSS.  

För att kontrollera för multikollinearitet (se 3.5.3.1), tar vi hjälp av korrelationsmatrisen. Som 

Djurfeldt och Barmark (2009) beskrev så föreligger det multikollinearitet om koefficienterna 

mellan de oberoende variablerna överstiger 0,8. Detta koefficientvärde uppnås inte i denna studie. 

Vi har även använt VIF-faktorerna och toleransfaktorer för att kontrollera att multikollinearitet 

inte föreligger. Enligt Djurfeldt och Barmark (2009) ska inte VIF-faktorerna överstiga 2,5 och 

toleransfaktorerna ska vara minst 0,5. Som vi kan se i Tabell 8 har vi inga värden utanför dessa 

gränser, varför vi tillsammans med korrelationsmatrisen kan konstatera att det inte föreligger 

multikollinearitet. 

För att kontrollera heteroskedasticiteten studerade vi residualernas fördelning med hjälp av SPSS 

(Djurfeldt och Barmark, 2009). Den approximativ normalfördelning av residualer som vi kunde 

se i resultatet ger indikationer om att heteroskedasticitet inte föreligger. 
 
 
 
Variabel VIF Tolerans Variabel VIF Tolerans Variabel VIF Tolerans Variabel VIF Tolerans 

ESGSCORE 1,47 0,68 ENVSCORE 1,23 0,79 SOCSCORE 1,34 0,75 CGVSCORE 1,07 0,93 

Size 1,66 0,60 Size 1,41 0,71 Size 1,48 0,68 Size 1,23 0,81 

MTB 1,05 0,95 MTB 1,05 0,95 MTB 1,05 0,95 MTB 1,05 0,95 

LEV 1,05 0,95 LEV 1,06 0,94 LEV 1,06 0,95 LEV 1,06 0,95 

S_ROA 1,13 0,89 S_ROA 1,13 0,89 S_ROA 1,13 0,89 S_ROA 1,13 0,89 

ASSET_MAT 1,07 0,94 ASSET_MAT 1,07 0,94 ASSET_MAT 1,07 0,94 ASSET_MAT 1,07 0,94 

Tabell 9. VIF-test 

Se variabeltabell s.37 för vidare beskrivning av variabler. 
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4.3 Regressionsanalyser 
I nedanstående tabeller presenteras resultatet av de regressionsanalyser som utförts för att besvara 

syftet och ställda hypoteser. Tabell 9 visar sambandet mellan D_MAT och ESGSCORE. Tabell 

10 - 12 presenterar sambandet mellan D_MAT och CSR's olika dimensionerna. Tabell 13 visar 

sambandet mellan SEQ och ESGSCORE. 

I de första fyra regressionerna sätts D_MAT som beroende variabel medan total CSR, 

miljödimensionen, den sociala dimensionen och företagsstyrningsdimensionen verkar som 

oberoende variabler tillsammans med de fem kontrollvariablerna. I den sista regressionen sätts 

SEQ som beroende variabel medan total CSR verkar som oberoende variabel tillsammans med de 

fem kontrollvariablerna. 

 
4.3.1 Regressionsanalys total CSR och lånens löptid 

För att pröva studiens första hypotes presenterar vi i tabell 9 resultatet av den första 

regressionsanalysen. I tabellen kan vi utläsa koefficienten som finns mellan den beroende 

variabeln D_MAT1 och den oberoende variabeln ESGSCORE samt kontroll- och 

dummyvariablerna. 

Regressionsmodellen har en signifikansnivå på p <0,01 och determinationskoefficienten R2 visar 

att de oberoende variablerna förklarar 12,3 procent av variansen i den beroende variabeln D_MAT. 

Koefficienten för CSR-variabeln ESGSCORE är 0,000 vilket betyder att om företagets 

ESGSCORE ökar med en enhet skulle D_MAT vara oförändrat förutsatt att alla andra oberoende 

variabler hålls konstanta. Detta är inte heller signifikant vilket betyder att det inte finns något stöd 

för H1: att en högre nivå på CSR är negativt relaterat till långfristiga skulder. Att utläsa av 

korrelationsanalysen har nivån på CSR ingen relation till lånens löptid. Två kontrollvariabler, LEV 

och ASSET_MAT, har en signifikansnivå på p <0,01. Kontrollvariablerna SIZE och MTB har en 

signifikansnivå på p <0,05. Detta betyder att de alla har en effekt på D_MAT. Koefficienterna för 

dessa, som visar vilken påverkan de har på D_MAT om resterande variabler hålls konstanta, är 

enligt följande: SIZE 0,009; MTB –0,004; LEV 0,289; S_ROA –0,002; ASSET_MAT 0,004. 

Modellen har även tagit hänsyn till eventuella skillnader mellan industrier och länder genom de 

dummyvariabler vi använt för industri- och landtillhörighet. Dessa visar att det finns signifikanta 

skillnader både mellan länder och industrier. 



Matilda Tapper och Linda Tufvesson 
 

44 
 

  DMAT_1 och ESGSCORE  
Variabler Koefficient SE 
(Konstant) 0,499*** 0,060 

OBEROENDE 0,000 0,000 
KONTROLLVARIABLER   

SIZE 0,009** 0,004 
MTB -0,004** 0,002 
LEV 0,289*** 0,024 
S_ROA -0,002* 0,001 
ASSET_MAT 0,004*** 0,001 

DUMMYVARIABLER 
(LAND) 

  

Belgien 0,046* 0,025 
Danmark 0,063*** 0,023 
Finland 0,026 0,020 
Grekland -0,100*** 0,032 
Italien 0,040** 0,019 
Nederländerna 0,101*** 0,020 
Norge 0,110*** 0,022 
Polen -0,097** 0,043 
Portugal 0,000 0,036 
Spanien -0,022 0,021 
Sverige 0,091*** 0,019 
Schweiz 0,021 0,017 
Tjeckien 0,071 0,053 
Turkiet -0,099*** 0,032 
Tyskland 0,049*** 0,015 
Österrike 0,092 0,032 

DUMMYVARIABLER (INDUSTRI) 
Industrial 0,016 0,013 
Oil & Gas 0,031 0,020 
Consumer Services -0,004 0,017 
Utilities -0,045* 0,024 
Basic Materials -0,047** 0,020 
Health Care -0,010 0,017 
Consumer Goods -0,004 0,016 
Technology -0,042* 0,024 
Telecommunications -0,060** 0,025 

R2 0,123  
Adj R2 0,113  
F 12,012  
Sig 0,000  
N 2689  

*** Significant at the 0.01 level. ** Significant at the 0.05 level. * Significant at the 0.10 level. SE = Standard Error. 
 
Tabell 10. Regressionsanalys total ESG och lånens löptid. 

Se variabeltabell s.37 för vidare beskrivning av variabler. 
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4.3.2 Regressionsanalys CSR-dimensionen miljö och längden på lån 
En del av H1 är att studera skillnader mellan de olika dimensionerna av CSR, varför vi i tabell 10 

presenterar resultatet av regressionsanalysen där ENVSCORE är oberoende variabel. I tabellen 

kan vi utläsa koefficienten som finns mellan den beroende variabeln D_MAT1 och den oberoende 

variabeln ENVSCORE samt kontroll- och dummyvariablerna. 

Denna regression avser sambandet mellan D_MAT och ENVSCORE. Regressionsmodellen har 

en signifikansnivå på p <0,01 och determinationskoefficienten R2 visar att de oberoende 

variablerna förklarar 12,6 procent av variansen i den beroende variabeln D_MAT. Koefficienten 

för CSR-variabeln ENVSCORE är -0,001 vilket betyder att om företagets ENVSCORE ökar med 

en enhet skulle D_MAT minska med 0,001 förutsatt att alla andra oberoende variabler hålls 

konstanta. Detta är signifikant på nivån p <0,01 och eftersom detta är en acceptabel signifikansnivå 

finns stöd för att en hög nivå en ENVSCORE är negativt relaterat till långfristiga skulder. Tre 

kontrollvariabler, SIZE, LEV och ASSET_MAT, har en signifikansnivå på p <0,01. 

Kontrollvariabeln MTB har en signifikansnivå på p <0,05. Detta betyder att de alla har en effekt 

på D_MAT. Koefficienterna för dessa, som visar vilken påverkan de har på D_MAT om resterande 

variabler hålls konstanta, är enligt följande: SIZE 0,012; MTB –0,004; LEV 0,281; S_ROA – 

0,002; ASSET_MAT 0,004. Modellen har även tagit hänsyn till eventuella skillnader mellan 

industrier och länder genom de dummyvariabler vi använt för industri- och landtillhörighet. Dessa 

visar att det finns signifikanta skillnader både mellan länder och industrier. 
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  DMAT_1 och ENVSCORE  
Variabler Koefficient SE 
(Konstant) 0,486*** 0,059 
OBEROENDE -0,001*** 0,000 
KONTROLLVARIABLER   

SIZE 0,012*** 0,004 
MTB -0,004** 0,002 
LEV 0,281*** 0,024 
S_ROA -0,002* 0,001 
ASSET_MAT 0,004*** 0,001 

DUMMYVARIABLER 
(LAND) 

  

Belgien 0,047* 0,025 
Danmark 0,068*** 0,023 
Finland 0,031 0,020 
Grekland -0,101*** 0,032 
Italien 0,031 0,019 
Nederländerna 0,098*** 0,019 
Norge 0,100*** 0,022 
Polen -0,104** 0,043 
Portugal -0,004 0,035 
Spanien -0,019 0,021 
Sverige 0,093*** 0,019 
Schweiz 0,018 0,017 
Tjeckien 0,055 0,053 
Turkiet -0,105*** 0,032 
Tyskland 0,043*** 0,015 
Österrike 0,088 0,032 

DUMMYVARIABLER (INDUSTRI) 
Industrial 0,020 0,013 
Oil & Gas 0,034* 0,020 
Consumer Services -0,002 0,017 
Utilities -0,039 0,024 
Basic Materials -0,044** 0,020 
Health Care -0,009 0,017 
Consumer Goods -0,004 0,016 
Technology -0,044* 0,024 
Telecommunications -0,061** 0,025 

R2 0,126  
Adj R2 0,116  
F 12,369  

Sig 0,000  
N 2689  

*** Significant at the 0.01 level. ** Significant at the 0.05 level. * Significant at the 0.10 level. SE = Standard Error. 
 
Tabell 11. Regressionsanalys CSR-dimensionen miljö och lånens löptid. 

Se variabeltabell s.37 för vidare beskrivning av variabler. 
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4.3.3 Regressionsanalys sociala CSR-dimensionen och längden på lån 
En del av H1 är att studera skillnader mellan de olika dimensionerna av CSR varför vi i tabell 11 

presenterar resultatet av regressionsanalysen där SOCSCORE är oberoende variabel. I tabellen kan 

vi utläsa koefficienten som finns mellan den beroende variabeln D_MAT1 och den oberoende 

variabeln SOCSCORE samt kontroll- och dummyvariablerna. 

Denna regression avser sambandet mellan D_MAT och SOCSCORE. Regressionsmodellen har en 

signifikansnivå på p <0,01 och determinationskoefficienten R2 visar att de oberoende variablerna 

förklarar 12,3 procent av variansen i den beroende variabeln D_MAT. Koefficienten för CSR- 

variabeln SOCSCORE är 0,000 vilket betyder att om företagets SOCSCORE ökar med en enhet 

skulle D_MAT vara oförändrat förutsatt att alla andra oberoende variabler hålls konstanta. Detta 

är inte heller signifikant. Att utläsa av korrelationsanalysen har nivån på SOCSCORE ingen 

påverkan på lånens löptid. Två kontrollvariabler, LEV och ASSET_MAT, har en signifikansnivå 

på p <0,01. Kontrollvariablerna SIZE och MTB har en signifikansnivå på p <0,05. Detta betyder 

att de alla har en effekt på D_MAT. Koefficienterna för dessa, som visar vilken påverkan de har 

på D_MAT om resterande variabler hålls konstanta, är enligt följande: SIZE 0,009; MTB –0,004; 

LEV 0,287; S_ROA –0,002; ASSET_MAT 0,004. Modellen har även tagit hänsyn till eventuella 

skillnader mellan industrier och länder genom de dummyvariabler vi använt för industri- och 

landtillhörighet. Dessa visar att det finns signifikanta skillnader både mellan länder och industrier. 
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  DMAT_1 och SOCSCORE  
Variabler Koefficient SE 
(Konstant) 0,548*** 0,059 
OBEROENDE 0,000 0,000 
KONTROLLVARIABLER   

SIZE 0,009** 0,004 
MTB -0,004** 0,002 
LEV 0,287*** 0,024 
S_ROA -0,002* 0,002 
ASSET_MAT 0,004*** 0,001 

DUMMYVARIABLER 
(LAND) 

  

Belgien -0,002 0,026 
Danmark 0,016 0,024 
Finland -0,021 0,020 
Grekland -0,145*** 0,032 
Italien -0,010 0,020 
Nederländerna 0,053*** 0,020 
Norge 0,060*** 0,023 
Polen -0,144*** 0,043 
Portugal -0,049 0,036 
Spanien 0,068*** 0,022 
Sverige 0,044** 0,019 
Schweiz -0,026 0,018 
Tjeckien 0,027 0,053 
Turkiet 0,148*** 0,032 
Tyskland 0,035 0,015 
Österrike 0,047 0,032 

DUMMYVARIABLER (INDUSTRI) 
Industrial 0,016 0,013 
Oil & Gas 0,031 0,020 
Consumer Services -0,004 0,017 
Utilities -0,046* 0,024 
Basic Materials -0,047** 0,020 
Health Care -0,012 0,017 
Consumer Goods -0,004 0,016 
Technology -0,044* 0,024 
Telecommunications -0,058** 0,025 

R2 0,123  
Adj R2 0,113  
F 12,045  

Sig 0,000  
N 2689  

*** Significant at the 0.01 level. ** Significant at the 0.05 level. * Significant at the 0.10 level. SE = Standard Error. 
 
Tabell 12. Regressionsanalys CSR-dimensionen social och lånens löptid. 

Se variabeltabell s.37 för vidare beskrivning av variabler. 
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4.3.4 Regressionsanalys CSR-dimensionen företagsstyrning och längden på lån 
En del av H1 är att studera skillnader mellan de olika dimensionerna av CSR varför vi i tabell 12 

presenterar resultatet av regressionsanalysen där CGVSCORE är oberoende variabel. I tabellen 

kan vi utläsa koefficienten som finns mellan den beroende variabeln D_MAT1 och den oberoende 

variabeln CGVSCORE samt kontroll- och dummyvariablerna. 

Denna regression avser sambandet mellan D_MAT och CGVSCORE. Regressionsmodellen har 

en signifikansnivå på p <0,01 och determinationskoefficienten R2 visar att de oberoende 

variablerna förklarar 12,5 procent av variansen i den beroende variabeln D_MAT. Koefficienten 

för CSR-variabeln CGVSCORE är 0,001 vilket betyder att om företagets CGVSCORE ökar med 

en enhet skulle D_MAT öka med 0,001 förutsatt att alla andra oberoende variabler hålls konstanta. 

Detta är signifikant på nivån p <0,01 och eftersom detta är en acceptabel signifikansnivå finns stöd 

för att en hög nivå av CGVSCORE är positivt relaterat till långfristiga skulder. Två 

kontrollvariabler, LEV och ASSET_MAT, har en signifikansnivå på p <0,01. Kontrollvariabeln 

MTB har en signifikansnivå på p <0,05. Detta betyder att de alla har en effekt på D_MAT. 

Koefficienterna för dessa, som visar vilken påverkan de har på D_MAT om resterande variabler 

hålls konstanta, är enligt följande: SIZE 0,004; MTB –0,004; LEV 0,288; S_ROA –0,002; 

ASSET_MAT 0,004. Modellen har även tagit hänsyn till eventuella skillnader mellan industrier 

och länder genom de dummyvariabler vi använt för industri- och landtillhörighet. Dessa visar att 

det finns signifikanta skillnader både mellan länder och industrier. 
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  DMAT_1 och CGVSCORE  
Variabler Koefficient SE 
(Konstant) 0,526*** 0,059 
OBEROENDE 0,001*** 0,000 
KONTROLLVARIABLER   

SIZE 0,004 0,004 
MTB -0,004** 0,002 
LEV 0,288*** 0,024 
S_ROA -0,002* 0,001 
ASSET_MAT 0,004*** 0,001 

DUMMYVARIABLER 
(LAND) 

  

Belgien 0,040 0,026 
Danmark 0,063*** 0,023 
Finland 0,019 0,020 
Grekland -0,097*** 0,032 
Italien 0,041** 0,019 
Nederländerna 0,092*** 0,020 
Norge 0,110*** 0,022 
Polen -0,084* 0,044 
Portugal -0,009 0,036 
Spanien -0,028 0,021 
Sverige 0,087*** 0,019 
Schweiz 0,022 0,017 
Tjeckien 0,092* 0,053 
Turkiet -0,082*** 0,032 
Tyskland 0,057*** 0,015 
Österrike 0,092*** 0,032 

DUMMYVARIABLER (INDUSTRI) 
Industrial 0,012 0,013 
Oil & Gas 0,031 0,020 
Consumer Services -0,010 0,017 
Utilities -0,047* 0,024 
Basic Materials -0,049** 0,020 
Health Care -0,013 0,017 
Consumer Goods -0,010 0,016 
Technology -0,042*** 0,024 
Telecommunications -0,059 0,025 

R2 0,125  
Adj R2 0,114  
F 12,213  

Sig 0,000  
N 2689  

*** Significant at the 0.01 level. ** Significant at the 0.05 level. * Significant at the 0.10 level. SE = Standard Error. 
 

Tabell 13. Regressionsanalys och CSR-dimensionen företagsstyrning och lånens löptid. 

Se variabeltabell s.37 för vidare beskrivning av variabler.
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4.3.5 Regressionsanalys total CSR och eget kapital 
För att pröva studiens andra hypotes presenterar vi i tabell 13 resultatet av den sista 

regressionsanalysen. I tabellen kan vi utläsa koefficienten som finns mellan den beroende 

variabeln SEQ och den oberoende variabeln ESGSCORE samt kontroll- och dummyvariablerna. 

Regressionsmodellen har en signifikansnivå på p <0,01 och determinationskoefficienten R2 visar 

att de oberoende variablerna förklarar 32 procent av variansen i den beroende variabeln SEQ. 

Koefficienten för CSR-variabeln ESGSCORE är 0,001 vilket betyder att om företagets 

ESGSCORE ökar med en enhet skulle SEQ öka med 0,001 förutsatt att alla andra oberoende 

variabler hålls konstanta. Detta är signifikant på nivån p <0,01 och eftersom detta är en acceptabel 

signifikansnivå finns stöd för H2 att CSR har positiv påverkan på andelen eget kapital i förhållande 

till totalt kapital. Tre kontrollvariabler, SIZE, LEV och ASSET_MAT, har en signifikansnivå på 

p <0,01. Kontrollvariabeln MTB har en signifikansnivå på p <0,05. Detta betyder att de alla har 

en effekt på SEQ. Koefficienterna för dessa, som visar vilken påverkan de har på SEQ om 

resterande variabler hålls konstanta, är enligt följande: SIZE -0,024; MTB –0,003; LEV -0,411; 

S_ROA 0,000; ASSET_MAT 0,004. Modellen har även tagit hänsyn till eventuella skillnader 

mellan industrier och länder genom de dummyvariabler vi använt för industri- och landtillhörighet. 

Dessa visar att det finns signifikanta skillnader både mellan länder och industrier. 
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  SEQ och ESGSCORE  
Variabler Koefficient SE 
(Konstant) 0,798*** 0,039 
OBEROENDE 0,001*** 0,000 
KONTROLLVARIABLER   

SIZE -0,024*** 0,003 
MTB -0,003** 0,001 
LEV -0,411*** 0,020 
S_ROA 0,000 0,001 
ASSET_MAT 0,004*** 0,001 

DUMMYVARIABLER 
(LAND) 

  

Belgien -0,006 0,016 
Danmark 0,083*** 0,015 
Finland 0,037*** 0,013 
Grekland 0,000 0,020 
Italien 0,011 0,012 
Nederländerna 0,017 0,012 
Norge 0,103*** 0,014 
Polen 0,175*** 0,027 
Portugal -0,094*** 0,023 
Spanien -0,035*** 0,013 
Sverige -0,012 0,012 
Schweiz 0,057*** 0,011 
Tjeckien 0,148*** 0,033 
Turkiet 0,071*** 0,020 
Tyskland -0,014 0,009 
Österrike -0,039* 0,020 

DUMMYVARIABLER (INDUSTRI) 
Industrial 0,003 0,008 
Oil & Gas 0,031** 0,013 
Consumer Services 0,029*** 0,011 
Utilities -0,038** 0,015 
Basic Materials 0,008 0,012 
Health Care 0,055*** 0,011 
Consumer Goods 0,028*** 0,010 
Technology 0,065*** 0,016 
Telecommunications 0,062*** 0,016 

R2 0,320  
Adj R2 0,312  
F 39,931  
Sig 0,000  
N 2658  

*** Significant at the 0.01 level. ** Significant at the 0.05 level. * Significant at the 0.10 level. SE = Standard Error. 
 

Tabell 14. Regressionsanalys total ESG och eget kapital. 

Se variabeltabell s.37 för vidare beskrivning av variabler.
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5. Resultatdiskussion 
Studiens femte kapitel innehåller en diskussion om resultatet med studiens hypoteser som grund 

där vi ser till varje samband var för sig. Det görs för att studiens syfte ska kunna besvaras. Det 

resultat vi funnit kopplas till de teorier vi formulerat i teorikapitlet, till den redan befintliga 

forskningen samt till andra resonemang vi anser är av intresse. 

 
5.1 Total CSR och lånens löptid 

Sambandet mellan total CSR och lånens löptid har vi testat både genom en univariat analys och 

genom en multipel regressionsanalys med DMAT_1 som mått för andelen lån som överstiger 

löptiden på ett år och ESGSCORE som måttet på företagets totala CSR. I den inledande univariata 

analysen ser vi att andelen lån som överstiger ett år är ungefär lika stor hos företag med hög CSR 

som hos företag med låg CSR. Det medför att vi i det inledande steget inte kan se att det finns 

något samband mellan total CSR och lånens löptid. Av den multivariata regressionsanalysen 

indikerar resultatet i Tabell 9 på att det inte finns något samband mellan nivån på CSR och lånens 

löptid. Detta resultat är dock inte signifikant vilket gör att vi inte heller kan dra slutsatsen att det 

verkligen inte föreligger ett samband mellan CSR och lånens löptid. Baserat på detta finner vi inget 

stöd för H1: att en högre nivå på CSR är negativt relaterade till långfristiga skulder. 

Diamond (1991) menade att företag av högre kvalitet använder fler kortfristiga lån för att signalera 

hög kvalitet. Vi tolkar det som att företag med högre kvalitet är sådana företag som har en lägre 

risk vilket enligt Jiraporn et al. (2013), Attig et al. (2013) och Goss (2009) kan vara företag med 

högre CSR. I sådana fall borde det spegla sig i resultatet att företag med högre CSR har en lägre 

andel långfristiga lån vilket vårt resultat inte visade. Flannery (1986) menar dock att företag med 

lägre kvalitet imiterar företag med högre kvalitet vilket i sådana fall kan förklara varför vi inte 

kunde se någon skillnad mellan företag med hög och låg CSR. 

Flannery (1986) nämner dock att de företag som är av lägre kvalitet kan ha svårt att få tag på 

kortfristiga lån men det finns ingen benämning på vad som räknas som kortfristiga lån. Flera av 

liknande studier som gjorts (Bl.a. Barclay och Smith, 1995; Custódio et al, 2013) har dragit gränsen 

mellan långfristiga och kortfristiga lån vid tre år. Skillnaden mellan ett år och tre år är enligt oss 

en stor differens och det är rimligt att det är lättare att se en skillnad om gränsdragningen går vid 

tre år. Det beror på att när ett lån har ett års löptid räknas allt som överstiger ett år som ett 
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långfristigt lån och skillnaderna bör vara mindre eftersom företag som uppvisar både hög och låg 

kvalitet bör ha lätt att få tag på ett lån som överstiger ett år. När gränsen är tre år bör vi rimligtvis 

se att en större andel av de företag som använder sig av lån med en löptid överstigande tre år är de 

med lägre kvalitet. Detta eftersom det blir svårare för dessa företag att få tag i de kortfristiga lånen 

enligt Flannery (1986), och det är samtidigt inte önskvärt för företag med hög CSR att använda sig 

av de långfristiga lånen eftersom dessa företag vill signalera hög kvalitet (Diamond, 1991). 

Sedan kan det diskuteras huruvida det är rätt eller fel att använda sig av tre år som gräns för lång 

och kort löptid på lånen. Om vi ser från ett svenskt redovisningsperspektiv så är gränsen mellan 

långfristiga och kortfristiga skulder ett år (ÅRL, SFS 1995:1554, 3 kap. 4b§). Vi tolkar det även 

som att det är standard i andra länder eftersom variabeln för långfristiga lån var ett år i Thomson 

Reuters Datastream. I sådana fall medför det att den studie vi har genomfört är mer korrekt ur ett 

redovisningsperspektiv. Däremot så menar Barclay och Smith (1995) att tre år endast är ett 

godtyckligt värde vilket gör att andra längder på lånen (1, 2, 4 och 5 år) bör ge liknande resultat. 

Vi kan dock inte uttala oss om det hade blivit någon skillnad om tre år hade använts som beroende 

variabel för lånens löptid, eftersom vi inte har haft tillgång till sådan data. 

Att vårt resultat varken är signifikant eller ger stöd för vår hypotes kan bero på att ESGSCORE är 

ett integrerat mått för ett företags totala CSR-prestation vilket bygger på tre dimensioner, för vilka 

vi också undersöker sambandet till lånens löptid. Som vi kan utläsa i regressionsanalyserna har vi 

erhållit statistiskt signifikanta resultat för sambandet mellan lånens löptid och två av 

dimensionerna. Miljödimensionens negativa samband med lånens löptid är lika stort som det 

positiva samband företagsstyrningsdimensionen har med lånens löptid, vilket bidrar till att dessa 

två tar ut varandra. Detta kan då vara en bidragande faktor till varför ESGSCORE inte har något 

samband med lånens löptid, och varför det inte heller är signifikant, och kan då förklara det 

obefintliga sambandet. 

Den finns även en möjlighet att den geografiska aspekten har påverkat resultatet eftersom 

majoriteten av de tidigare studierna har genomförts i USA (bl. Attig et al., 2013; Goss, 2009; 

Sharman och Fernando, 2008). Det ger oss i sådana fall en möjlighet att påvisa att det finns 

skillnader mellan företag i Kontinentaleuropa och USA. En av de skillnader som kan påverka det 

resultat vi har erhållit är att redovisningssystemen skiljer sig åt mellan kontinenterna där USA 

använder ett regelbaserat system medan Europa använder ett principbaserat system (Barth et al., 
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2012; Doni et al., 2016 Henry et al., 2009). Fastän vi har definierat CSR som de aktiviteter som 

företagen gör utöver det som är lagstadgat så menar vi att redovisningssystemet ändå kan påverka 

vilken information intressenter får om företagen. Thomson Reuters (2018) använder exempelvis 

offentlig information som finns om företagen vilket kan medföra att olika information rapporteras 

om ett företag baserat på vilken typ av information som redovisas. 

 
5.2 Miljödimensionen och lånens löptid 
Sambandet mellan miljödimensionen och lånens löptid har vi testat genom en multipel 

regressionsanalys med DMAT_1 som måttet på andelen lån som överstiger löptiden på ett år och 

ENVSCORE som måttet på företagens CSR-prestation inom miljödimensionen. Då resultatet för 

regressionen i Tabell 10 visar att CSR-variabeln ENVSCORE har signifikansnivån p <0,01 och 

koefficienten –0,001 erhåller vi stöd för att den miljömässiga dimensionen har ett negativt 

samband med lånens löptid. Koefficienten –0,001 betyder att andelen lån med en löptid på över 

ett år minskar med 0,001 procent om ENVSCORE ökar med en enhet, förutsatt att alla andra 

oberoende variabler hålls konstanta. Resultatet är marginellt men ändå signifikant. 

Att vi får ett negativt samband mellan miljödimensionen och lånens löptid kan förklaras av det 

Orlitzky och Benjamin (2001) säger när de menar att kreditrisken anses öka om ett företag drabbas 

av miljömässiga problem. Att kreditrisken ökar på grund av miljömässiga problem kan i sin tur 

leda till dåligt rykte, att kunder väljer att bojkotta företaget eller rättsliga problem. Enligt signaling 

theory sänder miljömässiga problem ut signaler om att företaget inte är socialt ansvarstagande. 

För att kompensera för detta och hålla nere kreditrisken, för att i sin tur upprätthålla företagets goda 

rykte, kan företaget göra en ökad satsning på aktiviteter inom den miljömässiga dimensionen. 

Tidigare studier (Oikonomou et al., 2012) har också fått likande resultat där de ser ett samband 

mellan företagens högre samhällsansvar och en lägre kreditrisk. Varför den lägre kreditrisken 

skulle vara relevant för det negativa samband vi fått kan förklaras av att en högre nivå på CSR- 

aktiviteter inom den miljömässiga dimensionen leder till att företagen väljer att ta en större andel 

lån med en löptid på mindre än ett år, vilket enligt Diamond (1991) förklaras av att företag på detta 

vis signalerar sin höga kvalitet till marknaden. Detta bekräftar att kreditrisken minskar när CSR- 

aktiviteterna inom miljödimensionen ökar, vilket i sin tur leder till att företag upprättar fler 

kortfristiga skulder för att signalera en högre kvalitet till marknaden, vilket slutligen stöder vårt 

resultat om ett negativt samband mellan miljödimensionen och lånens löptid. 
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Något annat som kan förklara det negativa sambandet mellan miljödimensionen och lånens löptid 

är att många industrier behöver lägga extra resurser på just de miljömässiga aktiviteterna på grund 

av den miljöpåverkan dess vardagliga aktiviteter kan ha (Chand och Fraser, 2006; Ullman, 1985). 

I denna situation är det rimligt att tänka sig att när företaget ökar resurserna för att kompensera för 

sin miljöpåverkan, vill de också öka rapporteringen om detta för att upprätthålla en bra relation 

med intressenter och samhället samt visa på ärlighet och transparens. Här är det dock viktigt att 

ifrågasätta i vilken grad som företagen faktiskt utvecklar sitt miljömässiga arbete. Feldman et al. 

(1997) menar att riskuppfattningen om ett företag minskar väsentligt om företaget antar en 

förbyggande miljömässig hållning, vilket vi kan anta att företag i vissa industrier anammar om 

deras vardagliga aktiviteter har en miljöpåverkan. Enligt Parguel, Benoit-Moreau och Larceneaux 

(2011) kan det dock vara svårt att identifiera vilka företag som verkligen gör satsningar på att 

förbättra sitt miljöarbete och vilka som bara försöker skapa en bild av att vara ett miljövänliga, så 

kallad greenwashing. Greenwashing medför i sin tur att CSR blir mindre effektivt på grund av den 

förvirring som kan uppstå när vissa företag försöker framställa sig som bättre än vad de egentligen 

är. Vi menar att det även borde påverka den riskuppfattning som finns om företaget eftersom den 

påverkan som CSR har på både den finansiella risken och kreditrisken kommer att dämpas om det 

finns risk för att vissa företag använder sig av greenwashing. När CSR-aktiviteterna ökar inom 

miljödimensionen torde riskuppfattningen om företaget minska (Feldman et al., 1997). Enligt 

Diamond (1991) leder det till att företag väljer att använda sig av korta lån för att signalera sin 

höga kvalitet till marknaden, trots att detta skulle ge dem möjligheten att använda sig av långa lån. 

Om vi sätter det i sammanhang av den påverkan som greenwashing kan ha på sambandet borde vi 

se ett svagt samband vilket vårt resultat visar. Fastän vårt resultat är svagt men signifikant så stöder 

ovanstående diskussion vårt resultat att om CSR-aktiviteterna ökar inom miljödimensionen så 

kommer användningen av lån med en löptid på under ett år öka. 

 

5.3 Den sociala dimensionen och lånens löptid 

Sambandet mellan den sociala dimensionen och lånens löptid har vi testat genom en multipel 

regressionsanalys med DMAT_1 som måttet på andelen lån som överstiger löptiden på ett år och 

SOCSCORE som måttet på företagens CSR-prestation inom den sociala dimensionen. Resultatet 

i Tabell 11 indikerar på att det inte finns något samband mellan CSR-prestationens sociala 

dimension och lånens löptid. 
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Det insignifikanta resultatet kan bero på hur den sociala dimensionen av CSR har definierats av 

Datastream eller av sammansättningen av företag i vårt urval (brister hänförliga till mätningen) 

diskuterar vi frånvaron av samband som icke-existens av samband. 

Det resultat som vi har erhållit skiljer sig från flera av de liknande studier som har gjorts. 

Oikonomou et al. (2012) menar att den finansiella risken minskar och Attig et al. (2013) visade att 

kreditrisken för socialt ansvarstagande minskar, men vi menar att det inte nödvändigtvis innebär 

att det bör påverka lånens löptid utan snarare att det påverkar de socialt ansvarstagande företags 

möjlighet att kunna ta lån. Fastän vi vet att total CSR påverkar ett företags möjligheter att ta lån 

(Jiraporn et al., 2013) har inga tidigare studier gjorts som visar vilken inverkan de enskilda 

dimensionerna har på sambandet eller för den delen vilken inverkan de enskilda dimensionerna 

har på sambandet mellan valet av lång- och kortfristiga lån. Orlitzky och Benjamin (2001) menar 

att företagsrisken kan öka om ett företag drabbas av både miljömässiga och sociala problem. Här 

är det dock rimligt att tänka sig att de kostnader som kan uppstå på grund av att ett företag 

exempelvis släpper ut för mycket avgaser är större eftersom miljökraven är mer framstående 

jämfört med sociala krav. Exempelvis att företag fortsätter att använda sig av produktion i 

låglöneländer för att få ner kostnaderna på bekostnad av arbetarna medan ett företag kan få betala 

stora böter vid utsläpp. Om den sociala dimensionen i sådana fall inte påverkar företags- och 

kreditrisken i lika stor utsträckning kan det tyda på att lånens löptid inte påverkas lika mycket av den 

sociala dimensionen. 

Anledningen till att den sociala dimensionen inte skulle påverka ett företags val av löptid hos lånen 

kan bero på vilka signaler som företagen väljer att sända till mottagarna. Diamond (1991) menar 

att företag med hög kvalitet oftare väljer kortfristiga lån för att signalera hög kvalitet. Vi menar att 

det finns en möjlighet att de miljömässiga kraven är en viktigare del i det som bestämmer företagets 

kvalitet i och med de krav som ställs i form av rapportering och liknande. Exempelvis måste ett 

företag som tillstånds- och anmälningspliktigt enligt miljöbalken lämna upplysningar i 

årsredovisningen om hur de har påverkat den yttre miljön (ÅRL, SFS 1995:1554 6 kap. 1§). Då 

kraven därför är större på miljöredovisningen finns det större incitament att satsa mer på 

miljöaktiviteter eftersom både kunder och investerare har lättare tillgång till denna information 

vilket i sin tur bestämmer kvalitén på företaget. Den sociala dimensionen blir av den anledningen 

inte en lika stor bidragande faktor i valet av löptid vilket kan vara en orsak till att vi inte kunde se 

något samband. 
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En ytterligare anledning till att den sociala dimensionen inte påverkar ett företags val av löptid på 

sina skulder kan förklaras av att den sociala dimensionen bygger på kategorierna samhälle, 

mänskliga rättigheter, arbetskraft och produktansvar (Thomson Reuters, 2018). Då ett företags val 

av löptid inte har en direkt påverkan på samhället är det logiskt att det inte föreligger något 

samband, vilket betyder att om vi ökar CSR-aktiviteterna inom den sociala dimensionen så 

kommer detta varken påverka löptiden positivt eller negativt. Val av löptid signalerar risk och 

kvalitet (Diamond, 1991) till intressenter och marknaden, men ger ingen direkt påverkan på 

samhället i stort. Företag som väljer att göra stora satsningar inom miljödimensionen kan använda 

detta som slagkraftigt verktyg i media. Detta för att visa på dess engagemang i viktiga frågor så 

som koldioxidutsläpp eller andra faktorer som har en miljöpåverkan, medan satsningar inom den 

sociala dimensionen inte marknadsför ett företags goda vilja lika effektivt. Detta betyder att det 

troligtvis ligger mer i mottagarens intresse att engagera sig för de aktiviteter ett företag gör 

gällande dess miljöpåverkan, men också för att det är denna information som syns medialt, vilket 

gör att långivare väljer att ta hänsyn till större satsningar inom miljödimensionen än den sociala 

dimensionen. Baserat på detta är det därför troligt att risk och kvalitet i huvudsak bedöms utifrån 

miljödimensionen än den sociala dimensionen, vilket leder till att det finns ett negativt samband 

mellan ett företags satsningar inom miljödimensionen och löptiden medan det mellan den sociala 

dimensionen och löptiden inte föreligger något samband alls. 

 

5.4 Företagsstyrningsdimensionen och lånens löptid 
Sambandet mellan företagsstyrningsdimensionen och lånens löptid har vi testat genom en multipel 

regressionsanalys med DMAT_1 som måttet på andelen lån som överstiger löptiden på ett år och 

CGVSCORE som måttet på företagens CSR-prestation inom företagsstyrningsdimensionen. Då 

resultatet för regressionen i Tabell 12 visar att CSR-variabeln CGVSCORE har signifikansnivån 

p <0,01 och koefficienten 0,001 erhåller vi stöd för att företagsstyrningsdimensionen har ett 

positivt samband med lånens löptid. Koefficienten 0,001 betyder att andelen lån med en löptid på 

över ett år ökar med 0,001 procent om CGVSCORE ökar med en enhet, förutsatt att alla andra 

oberoende variabler hålls konstanta. Resultatet är marginellt, men ändå signifikant. 

Att styrningen hos ett företag har ett positivt samband med lånens löptid är inte i linje med 

resultatet av Cespa och Cestone (2007) eftersom de menade att företagen utnyttjar relationerna 

med intressenterna vid omförhandling av lån genom att exempelvis donera pengar till 
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välgörenhetsorganisationer. Eftersom intressekonflikter kan uppstå är kortfristiga lån att föredra 

på grund av den förhöjda övervakning som kommer ske vid omförhandlingen. Här menar vi dock, 

liksom Masulis och Reza (2015), att även om företaget bidrar med exempelvis donationer till 

välgörenhetsorganisationer så finns det risk att dessa inte ligger i aktieägarnas intressen. Harjoto 

och Jo (2014) menar att de icke-lagstadgade aktiviteterna som genomförs kan medföra konflikter 

mellan ledning och intressenter eftersom det påverkar informationsasymmetrin negativt. Det kan i 

sådana fall förklara varför andelen långfristiga lån ökar och inte minskar när CSR ökar. Det vill 

säga, de konflikter som skapas mellan ledning och intressenter medför att svårigheter uppstår vid 

omförhandling av lånen på grund av den ökade informationsasymmetrin. 

Det kan ifrågasättas varför sambandet här är positivt medan sambandet mellan miljödimensionen 

och lånens löptid är negativ. Eftersom tidigare forskning (Diamond, 1991; Feldman et al., 1997; 

Oikonomou et al., 2012) menat på att ökade CSR-aktiviteter borde minska lånens löptid då företag 

är mer benägna att signalera hög kvalitet till marknaden genom kortfristiga skulder, än att utnyttja 

sin låga kreditrisk och utfärda långfristiga skulder. Det finns dock flera viktiga skillnader mellan 

företagsstyrnings- och miljödimensionen inom CSR. De aktiviteter som hänförs till 

miljödimensionen inom CSR kan ofta beskrivas i termer av "vad företaget gör" för att förbättra 

dess miljöpåverkan, medan företagsstyrningsdimensionen inte innehåller några sådana tydliga 

aktiviteter. Företagsstyrningsdimensionen ses istället utgöras av "hur-aktiviteter" vilka beskriver 

hur företaget implementerar sina totala CSR-prestationer (Thomson Reuters, 2018). Några 

exempel på sådana hur-aktiviteter är ett företags innehav av en CSR-kommitté, förekomsten av 

oberoende styrelseledamöter samt genus-sammansättningen i företagets styrelse. Vad- 

aktiviteterna är troligtvis mer passande för att användas som ärlighetsskapande verktyg för att 

kommunicera med omvärlden om företagets hållbarhetsarbete jämfört med de mer internt 

inriktade hur- aktiviteterna som företagsstyrningsdimensionen i huvudsak inriktar sig på. Det 

borde vara svårare att få bort uppmärksamheten från oansvarig miljöpåverkan och ändå lyckas 

skapa legitimitet om företaget väljer att satsa på investeringar inom det egna företaget istället för 

på något som berör hela världen, nämligen miljön. Varför det inte föreligger något negativt 

samband mellan företagsstyrningsdimensionen och lånens löptid kan bero på att denna dimension 

inte har samma påverkan på utomstående, så som den sociala dimensionen har på samhället och 

miljödimensionen har på hela världens miljö. 
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En ytterligare anledning till varför det föreligger ett positivt samband mellan 

företagsstyrningsdimensionen och lånens löptid skulle kunna förklaras av att ökade satsningar 

inom företagsstyrning innebär att aktieägarnas och borgenärernas intressen bättre tas till vara. Då 

företagsstyrningsdimensionen i huvudsak mäter ett företags system och processer, vilka försäkrar 

att styrelsen och företagsledare agerar i de långsiktiga aktieägarnas intressen (Thomson Reuters, 

2018), kan ökade resurser inom dimensionen innebära att de  tar tillvara på aktieägares och 

borgenärers intressen. Både Diamond (1991) samt Masulis och Reza (2015) menar att ökade 

satsningar inom CSR förbättrar företagets rykte och därmed även ger påverkan på kreditrisken. 

Som tidigare nämnts leder en lägre kreditrisk till att företag ofta väljer att uppta lån med en kortare 

löptid för att signalera dess höga kvalitet till marknaden. Lån med en löptid på under ett år, så 

kallade kortfristiga skulder, ligger dock kanske inte alltid i aktieägarnas och borgenärernas intresse 

då de kan innebära en högre ränta eller en större risk för deras pengar. Därför argumenterar vi för 

att en högre nivå på CSR-aktiviteter inom företagsstyrningsdimensionen, vilka kan försäkra att 

styrelsen och företagsledare agerar i aktieägares och borgenärers intressen, leder till ett positivt 

samband med lånens löptid. Detta då det ligger i deras intresse att minska risk och ränta genom 

att välja lån med längre löptid. 

 

5.5 Total CSR och eget kapital 
I den inledande univariata analysen visade resultatet att företag med lägre CSR hade en större 

andel eget kapital vilket gör att vi i ett inledande stadium inte har stöd för H2. Det vi inte tar hänsyn 

till när vi gör en univariat analys är den påverkan som kontrollvariabler har på sambandet vilket 

gör att en multipel regressionsanalys behövs göras. I den multipla regressionsanalysen har vi testat 

sambandet mellan total CSR och det egna kapitalet med SEQ som måttet på andel eget kapital och 

ESGSCORE som måttet på företagets totala CSR. Då resultatet för regressionen i Tabell 13 visar 

att CSR-variabeln ESGSCORE har en signifikansnivå på p <0,01 och koefficienten 0,001 erhåller 

vi stöd för hypotesen H2: CSR har positiv påverkan på andelen eget kapital i förhållande till totalt 

kapital. Resultatet är signifikant men marginellt i och med att om vi ökar ESGSCORE en enhet så 

ökar andelen eget kapital med 0,001, förutsatt att alla andra oberoende variabler hålls konstanta. 

Att företag med en högre nivå av CSR har en högre andel eget kapital är i linje med Verwiijmeren 

och Derwall (2010) som konstaterar att företag som i högre grad arbetar med de anställdas 

välmående har en lägre belåningsgrad, vilket betyder att de använder mer eget kapital för att 
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finansiera sina investeringar. Girerd-Potin et al. (2011) visade att det fanns ett svagt men tydligt 

samband mellan en minskad belåningsgrad och ett ökat socialt ansvarstagande. I de 

industribranscher där risken är större för ett företag att drabbas av sociala och miljömässiga 

problem ökar även risken för ekonomiska och legala konsekvenser (Otlitzky och Bejamin, 2001). 

Eftersom de ekonomiska konsekvenserna kan bli stora till följd av att ett företag får betala vite för 

exempelvis utsläpp eller att företaget tappar kunder till följd av ett rykte om att företaget är socialt 

oansvarigt, bör det finnas incitament att använda en större del eget kapital. Precis som 

Verwiijmeren och Derwall (2010) visade medför en lägre belåningsgrad att det är lättare att bevara 

företagets rykteskapital samt att undvika de kostnader som följer av en konkurs. Baserat på 

diskussionen ovan bör det i sådana fall spegla sig att detta gäller samtliga dimensioner. Eftersom 

både Verwijmeren och Derwall (2010) samt Girerd-Potin et al. (2011) har sett ett samband mellan 

att belåningsgraden minskar i takt med att det sociala ansvarstagandet ökar, tyder vårt resultat på 

att det sambandet inte enbart gäller den sociala dimensionen utan CSR som en helhet. 

En annan anledning till att företagen använder sig av eget kapital är enligt Pirjourlet (2013) de låga 

kostnaderna som det medför. Eftersom syftet för de flesta företag är att göra vinst eller att 

åtminstone inte gå med förlust (om det är en icke-vinstdrivande organisation) bör det hos varje 

företag finnas incitament att i så stor utsträckning som möjligt reducera kostnaderna utan att 

verksamheten påverkas allt för mycket. Om företaget därför har möjlighet att spara pengar genom 

att använda eget kapital bör de rimligtvis välja eget kapital om de har möjlighet. Flera studier visar 

att CSR är en faktor som bidrar till att kostnaderna för det egna kapitalet reduceras (El Ghoul et 

al., 2011; Girerd Potin, 2013; Ng och Rezaee, 2015; Sharfman och Fernando, 2008). De låga 

kostnaderna beror i sin tur på den minskade informationsasymmetrin mellan investerare och 

företag (Dhaliwal et al., 2011; Kim et al., 2012) och bidrar samtidigt till en ökad uppmärksamhet 

från investerarna (Hong och Kacperczyk, 2009). Eftersom CSR påverkar kostnaden för det egna 

kapitalet finns det en möjlighet att skillnaden mellan kostnaden för eget kapital och lån inte är lika 

stor hos företag som har lägre CSR varför dessa företag väljer att använda sig av lån istället för 

eget kapital. Resultatet blir således att ju högre CSR ett företag har desto större blir incitamenten 

att använda eget kapital för att finansiera sina investeringar. 

Det finns också en möjlighet, precis som Diamond (1991) visade, att då kortfristiga lån signalerar 

hög kvalitet så signalerar även en ökad användning av eget kapital hög kvalitet. Vi gör tolkningen 

att om ett företag använder sig av en större mängd eget kapital så signalerar det att det här företaget 
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har en lägre kreditrisk eftersom det finns resurser hos det här företaget att använda sig av annat 

kapital än lån. Om vi vänder på sambandet är det i sin tur rimligt att tänka sig att ett företag med 

lägre kreditrisk satsar i högre utsträckning på CSR eftersom både Jiraporn et al. (2013) och Attig 

et al. (2013) menar att CSR sänker kreditrisken. Det finns självklart andra faktorer som påverkar 

kreditrisken men om vi studerar sambandet utifrån signaling theory så kan vi tolka det som att en 

högre andel eget kapital signalerar högre kvalitet. 

För att avsluta diskussionen om sambandet mellan CSR och eget kapital kommer vi att diskutera 

om agency theory även är applicerbart på eget kapital. Liksom Hart och Moore (1994) och Jensen 

et al. (1986) menar att kortfristiga lån medför att överinvesteringar i CSR undviks på grund av en 

förbättrad användning av de finansiella resurserna bör även eget kapital ha samma effekt. Vi tolkar 

det som att om företagets eget kapital används istället för lån krävs det att företaget använder 

resurserna rätt för att skapa goda relationer med intressenter och investerare. Benlemlih (2017) 

menade att aktieägare har möjlighet att skapa kontrollfunktioner för att se till att en optimal nivå 

av CSR inte överskrids, eftersom Godfrey (2005) menar att överinvesteringar i CSR endast 

genererar kostnader utan att tillföra någon extra nytta för företaget. Då det är i intressenternas och 

investerarnas intresse att företaget fungerar optimalt menar vi att eget kapital därför kan bidra med 

att företaget kan reducera sina kostnader när det gäller att undvika överinvesteringar i CSR. Det 

bör i sin tur även påverka företagets finansiella risk vilket i sin tur påverkar möjligheterna att ta 

lån. En optimal nivå på CSR bör i sådana fall möjliggöra för företag att förhandla fram bättre 

villkor på sina lån vilket studien av Goss och Roberts (2011) visade, vilket beror på den reducerade 

risk som CSR medför. 
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6. Studiens slutsats, bidrag och begränsningar 
Studiens sjätte, och sista kapitel, presenterar den slutsats vi kommit fram till samt det bidrag vår 

studie har till forskningen. Vi resonerar också gällande vår studies trovärdighet, begränsningar 

och vi ger förslag på vidare forskning. 

 
6.1 Slutsats 
Studiens syfte var att undersöka om det finns ett samband mellan ett företags nivå på CSR och 

lånens löptid baserat på ett urval av europeiska bolag, både utifrån företagens totala CSR- 

prestation samt utifrån de tre dimensionerna inom CSR. Meningen har varit att se om nivån på 

CSR bidrar till om företagen upprättar fler kortfristiga eller långfristiga skulder, mellan vilka 

skiljelinjen är lån med en löptid på över ett år. Anledningarna till det är att de tidigare studier som 

berört ämnet endast fokuserat på en dimension av CSR (Barnea och Rubin, 2010; Girerd-Potin et 

al., 2013; Sharfman och Fernando, 2008), definierat långfristiga skulder som lån med en löptid på 

över tre år (Barclay och Smith, 1995; Custódio et al., 2013) eller endast studerat bolag i USA 

(Attig et al., 2013; Goss, 2009; Sharfman och Fernando, 2010). 

Resultatet indikerar att det inte finns ett samband mellan total CSR och lånens löptid hos 

europeiska företag vilket skiljer sig från tidigare studier som har gjorts som har visat att CSR 

gynnar möjligheten att få tillgång till kortfristiga lån (bl.a. Attig et al., 2013; Goss, 2009; Girerd- 

Potin et al., 2013). Däremot medför ökade miljömässiga aktiviteter att mängden kortfristiga lån 

ökar, vilket stämmer överens med både Orlitzky och Benjamin (2001) och Oikonomou et al. 

(2012). Företagsstyrning ökar däremot mängden långfristiga lån vilket skiljer sig från liknande 

studier (bl.a. Cespa och Cestone, 2007) och kan bero på att den minskade risk som långfristiga lån 

för med sig ligger mer i linje med borgenärers och aktieägares intressen. Den sociala dimensionen 

har dock ingen påverkan på lånens löptid. Vilket skiljer sig från de tidigare studierna (bl.a. Attig 

et al., 2013) och kan bero på att det ligger mer i företagens intresse att rapportera miljöaktiviteter 

eftersom uppmärksamheten för miljöfrågor är större hos både allmänheten och myndigheter. 

Uppmärksammandet av miljö kan medföra att den finansiella risken påverkas mer av 

miljöaktiviteter än av de jämförelsevis mer anonyma sociala aktiviteterna. CSR påverkar även eget 

kapital positivt vilket är i linje med både Verwijmeren och Derwall (2010) samt Girerd-Potin et 

al. (2011) och beror framförallt på att kostnaderna för eget kapital är lägre jämfört med 
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Lånekostnader, men även att företagen vill skydda sig från förlorat rykteskapital eller 

konkurskostnader som kan uppstå vid sociala eller miljömässiga problem. 

Slutsatsen blir därmed att den totala CSR-prestationen inte har ett samband med lånens löptid, 

men att vi ändå kan utläsa marginella, men signifikanta, samband mellan dimensionerna och 

lånens löptid.  

 

6.2 Studiens bidrag 

Vi kommer nu att presentera studiens teoretiska och praktiska bidrag. Vi har framförallt bidragit 

till litteraturen genom att undersöka hur sambandet ser ut hos europiska företag samt de enskilda 

dimensionerna. Det praktiska bidraget består framförallt i att visa att företagen har möjlighet att 

påverka kostnader för eget kapital samt risk genom att använda CSR. 

 
6.2.1 Teoretiskt bidrag 

Vår studie är den första som undersöker sambandet mellan nivån på CSR och lånens löptid på 

europeiska bolag. Den tidigare forskning som finns (Attig et al., 2013; Goss, 2009; Sharfman och 

Fernando, 2010) utgår från bolag i USA där förutsättningar för effekter av CSR på bolags 

kapitalstruktur är så annorlunda jämfört med Europa att resultaten från en kontinent inte kan 

generaliseras till den andra. Vår studie av europeiska företag är därför ett bidrag till forskningen 

om CSR och kapitalstruktur. 

Studien bidrar även till litteraturen genom att undersöka sambandet mellan både total CSR och de 

enskilda dimensionerna av CSR och lånens löptid. Här skiljer sig vår studie från de tidigare studier 

(Barnea och Rubin, 2010; Girerd-Potin et al., 2013; Sharfman och Fernando, 2008) som gjorts då 

dessa enbart tagit hänsyn till en dimension. Genom att undersöka varje enskild dimension var för 

sig och dess samband med lånens löptid fann vi att dessa påverkar löptiden olika. Vårt resultat 

indikerar att miljödimensionens CSR-aktiviteter har ett negativt samband med lånens löptid. Detta 

medan CSR-aktiviteter inom företagsstyrningsdimensionen har ett positivt samband med lånens 

löptid och att det troligtvis är den identiska koefficienten och signifikansnivån på de två 

dimensionerna som bidrar till att vi inte kan se ett samband mellan total CSR och lånens löptid, 

vilket tidigare studier gjort då de funnit ett negativt samband. Det faktum att vårt resultat skiljer 

sig från tidigare studier accentuerar två observationer. Den första är att tidigare studier endast tagit 

hänsyn till en enskild dimension eller CSR som helhet utan att bryta ned det i bitar. Vårt resultat 
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indikerar däremot att de olika dimensionerna visar på olika samband, vilket kan ge ledtrådar till 

förklaringar av skillnader mellan de institutionella kontexterna i USA och Europa som påverkar 

effekten av CSR-aktiviteter på lånens löptid. Vi finner dessutom ingen effekt av totala CSR- 

aktiviteter på lånens löptid vilket de amerikanska studierna funnit. Frånvaron av den amerikanska 

effekten i Europa är dock inte oväntad eftersom det är tänkbart att starkare kompletterande 

institutionella strukturer, t. ex. arbetslagstiftning, i Europa jämfört med USA kan dämpa eller ta 

ut effekten av CSR på lånens löptid (Jackson och Apostolakou, 2010). 

Vi bidrar även till litteraturen genom att visa att det inte enbart är aktiviteter inom den sociala 

dimensionen som gör att företag använder mer eget kapital utan total CSR bidrar till att mer eget 

kapital används. Vi har tolkat det som att det huvudsakligen är den reducerade kostnaden 

(Pirjoulet, 2013) samt att företag vill försvara sig mot ekonomiska konsekvenser (Verwiijmeren 

och Derwall, 2010; Girerd-Potin et al. 2011) som bidrar till att företag som satsar på CSR använder 

en större mängd eget kapital, vilket den tidigare litteraturen har antytt men då endast i samband 

med sociala aktiviteter. 

 
6.2.2 Praktiskt bidrag 

Vår studie visar att företag har möjlighet att påverka kostnaden för eget kapital genom att satsa på 

CSR-aktiviteter vilket i sin tur påverkar företagets ekonomi som en helhet. Eftersom de reducerade 

kostnaderna är en konsekvens av en minskad informationsasymmetri mellan investerare och 

företag innebär det att de företag som har möjlighet att använda sig av eget kapital till en lägre 

kostnad även skapar förbättrade relationer till investerarna. Det är viktigt ur ett affärsperspektiv 

eftersom hållbara relationer till intressenter kan påverka både möjlighet till finansiering och 

upprätthålla en god image. 

På samma sätt kan miljömässiga aktiviteter och företagsstyrning påverka den finansiella risken, 

vilket i sin tur påverkar företagets möjlighet att välja mellan att använda sig av kort- eller 

långfristiga lån, eftersom lån med en kort löptid kan vara problematiskt att få tag i om kreditrisken 

är för hög. Det är således viktigt att upprätthålla en så låg risk som möjligt, dels för möjligheten 

att välja typ av lån, men även för att kunna signalera kvalitet till intressenter genom att visa sitt 

miljöansvar. 
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6.3 Studiens trovärdighet och giltighet 

Studien är kumulativ eftersom vi har byggt upp den genom att använda oss av tidigare relevant 

forskning. Vi refererar genomgående till studiens alla källor för att skapa en mer transparant studie 

samt att underlätta för den som läser att kontrollera de referenser som hänvisar till. Den metod som 

vi har använt oss av är välbeprövad, eftersom den bygger på tidigare använda metoder i liknande 

studier, vilket gör att de begrepp, mått och analysmetoder som används kan anses relevanta även 

för denna studie. Den data som har analyserats kommer från Thomson Reuters Datastream som är 

en av världens största finansiella databaser (Adrian, 2010). Eftersom databasen bygger på 

företagens egna rapporter kan den data som inhämtas anses vara fri från subjektivitet och därmed 

räknas som en tillförlitlig källa (Thomson Reuters, 2015; Saunders et al., 2012). 

Vi har haft som mål att kunna generalisera den här studien till en större population. Eftersom 

studien utgår från ett icke slumpmässigt urval påverkas studiens generaliserbarhet vilket leder till 

att även giltigheten påverkas. För att göra en studie generaliserbar hade ett slumpmässigt urval 

varit att föredra och därmed finns det en risk att det icke-slumpmässiga urvalet inte speglar den 

verkliga populationen korrekt (Bryman och Bell, 2011; Schreuder et al, 2001). Eftersom studiens 

urval består av 300 europeiska publika bolag som kunde tillhandahålla data för samtliga variabler 

som ingår i studien, vilket under studiens nio undersökningsår resulterade i 2700 observationer, så 

kan de föreliggande problemen anses vara av mindre karaktär och ett icke slumpmässigt urval kan 

ändå vara betydelsefullt. Det beror enligt Moore et al. (2011) samt Schreuder et al. (2001) på att 

användandet av ett icke- slumpmässigt urval är en etablerad metod inom företagsekonomisk 

forskning och anses därmed vara giltig. 

 
 
6.4 Studiens begränsningar 

Det mått vi använde som långfristiga skulder var lån men en löptid på ett år eller längre vilket kan 

ha påverkat det resultat som vi erhållit. Tidigare liknande studier (bl.a. Custódio et al. 2013 och 

Barclay och Smith, 1995) har satt gränsen vid tre år. I Thomson Reuters hade vi dock endast data 

tillgänglig för ett år och det var även den definition som databasen gav. Om vi däremot ser 

uppdelning i kortfristiga och långfristiga skulder ur ett svenskt perspektiv så framgår det i 

Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554, 3 kap. 4b§) att gränsen mellan en långfristig och en 

kortfristig skuld går vid ett år. 
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En annan begränsning med studien är att det enbart är börsnoterade aktiebolag som inkluderas i 

studien. Att vi har exkluderat icke-börsnoterade bolag, enskilda firmor, handelsbolag mm. beror 

på det är enbart är data från börsnoterade bolag som fanns tillgänglig i Thomson Reuters 

Datastream. Av den anledningen kan det vara svårt att generalisera resultatet från den här studien 

till icke-börsnoterade aktiebolag eller andra typer av företag. Enligt Davies och Crane (2010) kan 

mindre bolag ha mindre resurser till CSR varför det även är rimligt att resultatet av vår studie hade 

påverkats om vi hade inkluderat andra företag än börsnoterade bolag. 

Vi har tidigare nämnt att urvalet är baserat på ett icke-slumpmässigt urval och enligt Bryman och 

Bell (2011) samt Schreuder et al. (2001) finns det risk för att resultatet inte speglar den totala 

populationen. Enligt Moore et al. (2011) samt Schreuder et al. (2001) är användandet av ett icke- 

slumpmässigt urval en metod som är vanlig och etablerad inom redovisningsforskning varför 

resultatet kan ändå anses vara betydelsefull. Vi har valt att utesluta hela företaget om någon variabel 

saknades för något år varför den data som gäller för företaget kan anses komplett. Urvalet har 

förvisso blivit mindre på grund av att vi har gjort på det här sättet, men samtidigt så har vi en jämn 

fördelning av variabler förutom i de fall där vi plockat bort vissa extremvärden från urvalet. Vi 

anser dock att urvalet är tillräckligt stort för att det ska anses giltigt med 2700 observationer från 

300 företag, med viss korrigering för felaktiga observationer. 

Den data som har använts i studien är så kallad sekundärdata, eftersom att vi har inhämtad den 

från en databas (Thomson Reuters Datastream). Enligt Bryman och Bell (2003) kan det vara svårt 

att kontrollera kvaliteten från sekundärkällor, men om den data som har använts kommer från en 

erkänd källa kan den till och med hålla högre kvalitet än om den samlats in på egen hand. Eftersom 

att Thomson Reuters är en av världens största databaser för finansiell information bör den data 

som används kunna ses som tillförlitlig och hålla hög kvalitet (Adrian, 2010; Saunders et al. 2012). 

Den data som tillhandahålls är dessutom fri från subjektivitet eftersom att materialet bygger på 

företagets egna rapporter (Thomson Reuters, 2015) 

Eftersom vi haft en begränsad tid att utföra studien på har det inte funnits något utrymme att göra 

några noggrannare kontroller av materialets riktighet. Eftersom att vi har hittat tydliga 

datakodningsfel på vissa variabler finns det en risk att andra värden är falska. I den univariata 

analysen har vi dock kunnat se om det finns värden som är orimliga, exempelvis livslängder på 

tillgångar på över tusen år. Hade tid funnits hade vi haft möjlighet att jämföra vårt material med 
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företagens egna rapporter vilket eventuellt hade kunnat förbättra precisionen i den data som vi 

använts oss av. Däremot anser vi att den data som studien bygger på är tillräcklig för den här 

studien eftersom att samma metoder har använts inom liknande forskning. Däremot menar Bryman 

och Bell (2003) att triangulering hade ökat tillförlitligheten eftersom att flera metoder används. 

 
 
6.5 Förslag till framtida forskning 
Den forskning som finns gällande sambandet mellan CSR och lånens löptid är i dagsläget 

begränsat till antal. Genom att bygga vidare på den nuvarande forskningen finns det möjlighet att 

få en bättre förståelse för fenomenet. Det resultat som framkommit i studien är att det obefintliga 

sambandet mellan total CSR och lånens löptid beror på att den negativa inverkan CSR-aktiviteter 

har på lånens löptid inom miljödimensionen är lika stor som företagsstyrningsdimensionens 

positiva inverkan. Den sociala dimensionen har i sin tur ingen påverkan på sambandet. Det gör att 

vi totalt sett inte kan säga att CSR har ett samband med lånens längd. Eftersom CSR-aktiviteter 

inom miljödimensionen verkar ha större påverkan på intressenter samt långivare och därmed 

lånens löptid, hade forskning där kategorierna inom respektive dimension studeras varit av 

intresse. Det hade i sådana fall varit möjligt att mer specifikt avgöra vilka CSR-aktiviteter som 

anses ha en påverkan och utgöra samband. Detta gör att det även vore av intresse att undersöka 

varför investeringar i miljömässiga aktiviteter tycks ha en större effekt på företagens rykte, och 

därmed bidrar till mindre kreditrisk och större trovärdighet, än exempelvis aktiviteter inom sociala 

dimensionen. 

Eftersom majoriteten av den tidigare forskningen har utgått från att gränsen mellan kort- och 

långfristiga lån är tre år och den här studien har utgått från en gräns på ett år hade en liknande 

studie där löptiden är tre år behövt göras för att kunna göra bättre jämförelser mellan USA och 

Europa. Att vi enbart har europeiska företag medför också att den generalisering vi kan göra endast 

gäller europeiska företag varför en global undersökning hade varit lämplig eftersom vi då hade 

kunnat inkludera exempelvis asiatiska bolag eftersom både Kina och Indien är stora ekonomier. 
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