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Sammandrag: Corporate Social Responsibility (CSR) har varit ett populärt ämne en 
längre tid. En stor del av den tidigare forskningen har koncentrerat sig på hur CSR 
påverkar företagens prestation på den amerikanska marknaden men även en del 
globalt. Mer nyligen har en del av forskningen även undersökt förhållandet mellan 
CSR och möjliga kapitalbegränsningar företagen upplever. Som mått på CSR använder 
majoriteten av forskningen ESG-faktorer som beskriver mått på hur väl företagen 
presterar inom miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning. På grund av att ESG-
faktorerna innehåller information över ett mycket brett område har en del nyare 
forskning ifrågasatt om måttet på CSR är relevant i sin helhet eller ifall en del faktorer 
är mer materiella än andra.  

Tidigare forskning har även kommit fram till att sättet på hur CSR utrycks av företagen 
och upplevs av intressenter kan bero på företagens geografiska läge. Vad nyttan av CSR 
är i välfärdssamhällen är i stort sett ett icke forskat område. Ändå är de nordiska 
företagen i framkanten då det kommer till investeringar och innovationer inom CSR. 
Därmed kommer denna avhandling att undersöka förhållandet mellan materiell och 
immateriell CSR och tillgången till kapital i norden. 

Avhandlingen undersöker om det finns skillnader på effekten av materiell CSR på 
kapitalbegränsningar i jämförelse till immateriell CSR. Materialiteten baserar sig på 
vilka områden av CSR som är relevanta för olika företag baserat på industri. Genom 
att undersöka detta förhållandet ämnar avhandlingen bidra med information om vilka 
CSR-investeringar som är lönsamma från ett finansierings perspektiv. 
Undersökningen baserar sig på 117 företag från Finland, Sverige, Danmark och Norge. 
Undersökningsperioden räcker sig från 2002–2017. Undersökningens data är hämtat 
från Thomson Reuters Eikon databasen som erbjuder både ESG-data och finansiell-
data. Som mått på kapitalbegränsningar har undersökningen utnyttjat tre kända mått: 
KZ-indexet, WW-indexet och SA-indexet. 

Resultaten från undersökningen är inte entydiga. Resultaten kan dock tolkas ge stöd 
för ett negativt samband mellan CSR och kapitalbegränsningar med ett starkare 
samband för materiella mått på CSR. Vidare verkar sociala aspekter oftare ha negativt 
samband än miljö och bolagsstyrning. 

Nyckelord:  
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1 INTRODUKTION 

Corporate Social Responsibility beskriver företagens samhällsansvar. CSR mäts ofta 

genom ESG-faktorer som står för miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning. CSR har 

under de senaste decennierna vuxit i betydelse för företag, investerare och individer. 

Detta syns genom att allt flera företag idag väljer eller till och med måste rapportera hur 

de investerar i CSR. Vidare erbjuder allt flera företag och institutioner gröna 

investeringsalternativ genom till exempel gröna obligationer. Tidigare har gröna 

investeringar förknippats med högre kostnader och lägre avkastning. Idag förväntas 

gröna investeringar ofta vara lika lönsamma som ”normala” investeringar. Detta har ökat 

på efterfrågan och kraven investerarna lägger på företagen. (Financial Times 2018) 

Kraven på ansvarfullt beteende kommer även från regleringsverk. Den Europeiska 

Unionen (EU) stiftade ett nytt direktiv 2014 som gjorde CSR-rapportering obligatoriskt 

för större företag av publikt intresse. Detta gäller publika företag med över 500 

arbetstagare och institutioner som banker och försäkringsbolag. Rapporterna måste 

inkluderas i årsberättelsen från och med år 2018 och kommer att påverka cirka 6000 

företag inom EU. Hur företagen väljer att rapportera denna information får väljas 

relativt fritt. (European Commission 2018) Även om direktivet endast gör det 

obligatoriskt att rapportera och inte påverkar kraven på CSR investeringar i sig blir det 

betydligt mycket svårare för företagen att dölja brister i samhällsansvarligt agerande. 

De nordiska länderna har haft den högsta CSR-rankningen redan i flera år. Enligt 

Robecosams (2017) rapport presterar Sverige bäst inom CSR av alla världens länder 

medan Finland är på andra plats och Norge och Danmark på tredje och fjärde plats.  Även 

om de nordiska länderna har sedan länge rankat högt inom CSR, finns så gott som ingen 

forskning tillgänglig på nordiska företag angående CSR. På grund av den knappa tidigare 

forskningen finns det många öppna frågor kring effekterna av CSR på nordiska företag. 

Även om CSR-investeringar idag överlag uppskattas av många investerare kan dåligt 

berättigade investeringar ha en negativ effekt på företagens värde. Investeringarna 

företagen gör måste baseras på vad som är relevant eller materiellt för företagets industri 

och verksamhet. Att anta att samma CSR-investeringar är relevanta för ett finansiellt 

företag som för en klädfabrik verkar orimligt. (Khan 2016) Trots det har tidigare 

forskning sällan tagit detta i beaktande. Denna avhandling ämnar bidra till CSR-

forskning inom materiell CSR och CSR forskning på den nordiska marknaden. 
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1.1 Kontribution och motivering av ämnet 

CSR har undersökts aktivt under de senaste decennierna. Forskningen har hittills i stort 

sätt koncentrerat sig på hur CSR påverkar företagens finansiella prestation. Resultaten 

på dessa undersökningar har varit varierande. För att bättre förstå hur CSR relaterar till 

företagens prestation har forskarna även börjat undersöka andra möjliga samband 

mellan CSR och företagens verksamhet. 

Hur CSR påverkar tillgången till kapital är en av de mer nyligen aktuella inriktningarna. 

Största delen av forskningen har utförts på den amerikanska marknaden men även ett 

fåtal internationella undersökningar finns. Undersökningarna har antingen 

koncentrerat sig på förhållandet mellan CSR och tillgången till eget kapital eller 

lånekapital. Undersökningar som tar i beaktande båda formerna av extern finansiering 

är enligt skribentens uppfattning få.  Undersökningarna baseras på antagandet att 

företag med bättre CSR-prestation även är mer sannolika att rapportera den. På grund 

av att ökad rapportering innebär ett mer transparent företag minskar detta på 

informationsasymmetri som i sin tur minskar på kapitalkostnaderna. Resultaten av 

dessa forskningar visar att tillgången till kapital underlättas med bättre CSR-prestation. 

Vidare har resultaten kommit fram till att vissa CSR-komponenter bidrar till detta 

samband mer än andra. (Cheng et al 2014, Dhaliwal et al 2014) 

Hur de olika delarna av CSR påverkar företagens prestation har även undersökts en hel 

del i tidigare forskning. Majoriteten av denna forskning ser på ESG-pelarna som 

helheter, till exempel jämförs ofta hur miljösatsningar påverkar prestationen i 

jämförelse med satsningar i bolagsstyrning. På grund av att en ESG-pelare är uppbyggd 

av flera olika datapunkter har en del forskning ifrågasatt om detta ger en tillräckligt 

detaljerad bild på vad egentligen bidrar till prestationen. Detta har gett upphov till nya 

metoder som ämnar hitta datapunkterna inom ESG-pelarna som egentligen är relevanta 

för företag inom en specifik industri. Dessa metoder har enligt skribentens uppfattning 

endast utnyttjats i ett fåtal undersökningar som fokuserat på företagens finansiella 

prestation. Resultaten på de få utförda undersökningarna har dock visat att företag som 

investerar i materiella CSR-komponenter presterar bättre än företag som investerar i 

immateriella CSR-komponenter. (Khan et al 2016) 

Hur företag förhåller sig till CSR har även visats bero på företagens geografiska läge. 

Tidigare forskning har kommit fram till stora skillnader i hur till exempel företagen i 

USA förhåller sig till CSR i jämförelse med Europa. En orsak till dessa skillnader är 
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mängden statlig involvering och fackföreningarnas roll i samhället. En annan frekvent 

förekommande orsak är samhällets attityder mot företagens samhällsansvar. I USA där 

statlig involvering kan anses mycket låg har CSR ansetts vara starkare relaterat till 

vinstmaximering medan i Europa har CSR ofta ansetts mer som en humanitär agenda. 

Detta har varit speciellt tydligt i länder med starka välfärdssamhällen som till exempel 

de nordiska länderna. I norden har CSR fått sin början relativt sent men sedan dess 

utvecklats konstant. Forskningen idag antyder att CSR i norden har börjat skifta från den 

humanitära modellen mot den amerikanska värdemaximeringen. (Gjølberg 2010, 

Matten & Moon 2008) 

Som tidigare forskning har visat är CSR och dess förhållande till företagens verksamhet 

komplext. Hur CSR-investeringar påverkar företagets prestation kan mätas på många 

olika sätt och kan påverkas av flera olika faktorer. Därmed anser skribenten att 

undersökningsområdet är fortfarande av stort intresse. På grund av att effekten av CSR 

på företagets finansiella prestation har forskats extensivt anser skribenten att en större 

kontribution finns i sambandet mellan CSR och tillgången till kapital. För att företagen 

ska kunna hållas lönsamma och växa måste de flesta använda extern finansiering. 

Därmed kan förhållandet mellan CSR och tillgången till kapital anses relevant för så gott 

som alla företag. Vidare ämnar undersökningen koncentrera sig på den nordiska 

marknaden där ingen liknande forskning har utförts tidigare. På grund av att de nordiska 

länderna utsätts för högt tryck angående CSR från bland annat staten och EU är det 

viktigt att förstå hur CSR beter sig i norden. Undersökningen vill även undersöka om 

satsningar i materiella CSR-komponenter kan anses ha en större effekt än satsningar i 

immateriella komponenter. 

1.2 Syfte 

Avhandlingens syfte är att undersöka effekten av materiell och immateriell CSR på 

tillgången till kapital i fyra nordiska länder. 

1.3 Avgränsningar 

Avhandlingen kommer att avgränsas geografiskt till de nordiska länderna exkluderande 

Island. Undersökningsperioden baserar sig på tillgången till CSR-data och sträcker sig 

från 2002 till 2017. Om samplet innehåller företag som saknar nödvändig information 

kommer de att exkluderas. Vidare kommer företag inom fastighets- och finansindustrin 

att uteslutas på grund av avvikande kapitalstruktur.  
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1.4 Arbetets fortsatta upplägg 

I följande kapitel kommer avhandlingen att presentera hur CSR har utvecklats i olika 

länder med fokus på de nordiska länderna. Kapitlet innehåller även en genomgång på 

vad materiell CSR är och hur den kan skiljas åt från immateriell CSR. 

Kapitel tre kommer att koncentrera sig på olika teorier förknippade med företagens 

samhällsansvar medan kapitel fyra klarlägger för teorierna relaterade till 

kapitalbegränsningar. I kapitel fem presenteras den relevanta tidigare forskningen 

medan kapitel sex går igenom avhandlingens data och regressionsvariabler. 

Kapitel sju beskriver avhandlingens metod medan kapitel åtta går igenom resultaten för 

undersökningen och även modelldiagnostiken. Avhandlingen avslutas med kapitel nio 

som innehåller en diskussion kring resultaten och metodiken. Kapitlet innehåller även 

konklusioner och förslag på fortsatt forskning. 
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2 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

I sin moderna form kan CSR anses ha fått sin början 1953 då Bowen definierade 

begreppet som: ”Affärsmännens skyldighet att ta beslut och följa riktlinjer som är i linje 

med samhällets mål och värderingar”. (Bowen 1953) CSR har sedan dess utvecklats och 

omformulerats enligt samhällets behov och beroende på var i världen företagen befinner 

sig. (Matten & Moon 2008) Idag anser EU kommissionen att CSR beskriver företagens 

ansvar för deras inverkan på samhället gällande aspekter inom miljö, etik, 

konsumentens- och människans rättigheter och sociala aspekter (European Commission 

2018).  

Enligt Matten och Moon (2008) kan man se tydliga skillnader mellan CSR i USA och 

Europa. Skillnaderna kan bero på att de europeiska staterna tenderar vara mer 

involverade och representativa organisationer har en större makt medan det 

amerikanska samhället poängterar mera individens/företagens ansvar. Den europeiska 

involveringen syns till exempel i implementeringen av nationaliserade pensions- och 

hälsovårdssystem medan i USA är det företagen som väljer hurudana pensions- och 

hälsovårdsförmåner de erbjuder. Vidare tenderar de europeiska samhällen lägga mera 

vikt på andra intressenter än endast aktieägarna. Till detta bidrar även arbetsunionernas 

starka position. (Matten & Moon 2008) 

Dessa skillnader har lett till två olika typer av CSR: explicit CSR som fått sin början i USA 

och implicit CSR som är mera typisk i Europa. Den explicita CSR:n beskriver företagens 

frivilliga samhällsansvar och är starkt förknippad till en företagsagenda. Detta kunde till 

exempel vara bidrag till välgörenhet för att få god publicitet åt företaget. Genom att 

donera pengar gör företaget något samhällsansvarligt medan det även gynnar deras 

varumärke. Den implicita formen av CSR är mera allmän och diskret och innebär 

värderingar, normer och regleringar. Den implicita versionen kännetecknas heller inte 

alltid som CSR då den ofta nästan förväntas av företagen. Även om den implicita 

versionen har tidigare varit starkare i Europa anser Matten och Moon att den explicita 

formen av CSR har börjat sprida sig även här. (Matten & Moon 2008) 

2.1 CSR i de fyra nordiska länderna 

I jämförelse med andra europeiska områden har norden varit under striktare regleringar 

gällande miljö, arbetsförhållanden och andra sociala aspekter. Detta har tidigare lämnat 

lite behov för explicit CSR. Enligt Matten och Moon (2008) har explicit CSR börjat sprida 

sig även i norden. 
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2.1.1 CSR i Sverige  

I Sverige fick CSR sin början via Globalt Ansvar Initiativet 2002. CSR ansågs som ett 

koncept relaterat till globaliseringen med tanke på internationell handel, 

utvecklingsbistånd och Sveriges utrikespolitik. Initiativets uppgift var att stärka svenska 

företagens arbete inom mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljöskydd och 

motverkning av korruption enligt FN:s Global Compact och OECD’s riktlinjer. (Gjølberg 

2010) 

Idag anses CSR i Sverige vara främst på företagens ansvar även dock regeringen och 

andra intressentgrupper har fortfarande en stark närvaro som stödjande organ. Enligt 

Sveriges regering finns det sju hållbarhetsområden företagen ska inkludera i sin strategi: 

mångfald, miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption, affärsetik och 

jämställdhet. För att säkra att företagen strävar mot en bra prestation inom dessa 

områden jobbar olika arbetstagarorganisationer och civilsamhällsorganisationer aktivt 

för arbetstagarnas rättigheter. Om problem uppstår sätter organisationerna press på 

företagen. Även median anses ha en aktiv roll inom CSR i Sverige som ett övervakande 

och informerande organ. (Regeringskansliet 2013) 

För att säkra att företagen agerar ansvarsfullt har regleringen kring CSR rapportering 

utvecklats. I Sverige har hållbarhetsrapportering varit obligatoriskt för statligt ägda 

företag redan länge. I december 2016 utvidgades kravet även till andra stora företag. 

Enligt regeringskansliet måste företag som uppfyller minst två av följande beskrivningar: 

över 250 anställda, en balansomslutning över 175 miljoner kronor eller netto-omsättning 

på över 350 miljoner kronor publicera en hållbarhetsrapport. Hållbarhetsrapporten ska 

innehålla information om miljö, sociala förhållanden, personalens rättigheter, 

mänskliga rättigheter och hur företagen motverkar korruption. Rapporterna kan vara en 

del av årsredovisningen eller separat. (Pwc 2016, Regeringskansliet 2016) 

2.1.2 CSR i Norge 

I Norge fick CSR sin början via KOMpakt, som är ett statligt rådgivande organ. KOMpakt 

grundades för att hantera oron kring norska företagens samarbeten i länder som 

Bangladesh, ofta anklagade för kränkning av mänskliga rättigheter. (Gjølberg 2010, 

Carson et al 2015) KOMpakt grundades under utrikesministeriet men har sedan dess 

omstrukturerats och består idag av 33 medlemmar från olika intressentgrupper. 

KOMpakts huvudsakliga uppgift är att förbättra kommunikationen kring CSR mellan 

regeringen, privata sektorn och andra intressentgrupper. (Government.no 2012)  
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Enligt Gjølberg (2010) är CSR till största delen endast en global agenda i Norge och kan 

anses mera som ett idealistiskt mål inrikes. Vidare är CSR starkt förknippat till att 

förbättra Norges humanitära rykte globalt. (Gjølberg 2010) Dock uppmanar regeringen 

på sina hemsidor företagen att bära sitt sociala ansvar i både hemlandet och globalt. I 

Norge är större företag skyldiga att ha någon form av CSR-rapportering. 

(Government.no 2012) 

2.1.3 CSR i Finland 

I Finland har CSR implementerats via internationella organisationer som EU och OECD. 

Enligt Gjølberg (2010) fick CSR sin början i Finland genom EU:s Lissabon agenda år 

2000. Lissabon agendan hade som mål att öka EU:s konkurrenskraft som ett 

kunskapssamhälle som agerar genom hållbar utveckling (European Committee of the 

Regions 2019). Samtidigt ökade globaliseringen och outsourcing blev allt vanligare i 

Finland. Detta ökade kraven på övervakning av företagens samarbeten utomlands. 

(Gjølberg 2010) Även i Finland grundades ett statligt organ med namnet MONIKA. 

MONIKA grundades för att uppmuntra internationella finska företag att implementera 

OECD:s riktlinjer för ansvarsfullt företagande. Som i andra EU länder måste finska 

företag som fyller minst två av dessa kriterier: minst 500 arbetstagare, en omsättning på 

minst 40 miljoner euro eller balansomslutning på minst 20 miljoner euro inkludera en 

hållbarhetsrapport från och med år 2016.  (Kauppalehti 2014) 

Enligt Kujala (2010) har de finska företagens uppfattning av CSR ändrats under de 

senaste åren från en implicit tolkning till en mera explicit. Kujala kom även fram till att 

ledningens attityder mot CSR har blivit positivare sedan 90-talet och CSR allt oftare är 

ett diskussionsämne inom företagen. Vidare har tidigare forskning visat att majoriteten 

av finska företagsledningar anser att CSR förbättrar företagets rykte och företagsvärdet 

på lång sikt. CSR anses även centralt för att undvika konflikter med intressenter. (Kujala 

2010, Korhonen och Seppälä 2005) 

2.1.4 CSR i Danmark 

I Danmark introducerades konceptet CSR för första gången redan 1993. CSR 

presenterades som ett statligt lett projekt där företagen stimulerades att anställa 

invandrare, handikappade och människor som varit arbetslösa en längre tid. Via 

globaliseringen ändrades konceptet och blev mera fokuserat på de globala 

värdekedjornas verksamhet. Så småningom började CSR anses som en konkurrensfördel 

och blev starkt förankrat till ekonomiministeriet. (Gjølberg 2010)  
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År 2008 lanserade ekonomiministeriet en ”action plan” för CSR. Planen innehöll 30 

olika initiativ och dess huvudsakliga uppgift var att hjälpa de danska företagen att 

maximera nyttan av CSR på ett globalt plan. De 30 initiativen var uppdelade i fyra 

grupper: marknadsföra Danmark inom ansvarsfull tillväxt, företagens ansvar inom 

klimatförändring, främja företagens sociala ansvar genom statliga aktiviteter och att 

sprida socialt ansvar från ett affärsdrivet perspektiv. En förnyad version av planen 

introducerades 2012 som fokuserar på att ”tillväxt och ansvar ska gå hand i hand”. 

Planen poängterar företagens ansvar att implementera CSR i deras kärnverksamhet. Den 

nya versionen innehåller 42 initiativ grupperade i fyra grupper: öka respekt för de 

internationella principerna, öka ansvarsfull tillväxt via partnerskap, öka transparens och 

använd den offentliga sektorn för att framföra ansvarsfull tillväxt. (CSRgov 2012) 

Enligt den danska regeringens hemsidor är Danmark en föregångare inom CSR. De 

danska företagen utsätts för hårda krav angående arbetsförhållanden, jämställdhet och 

miljöskydd och har sedan 2009 varit tvungna att inkludera CSR prestationer i sin 

årsredovisning. (CSRgov 2012) 

2.2 Materiell och immateriell CSR 

CSR har blivit allt viktigare för både företag och investerare. Idag finns det ett flertal 

gröna och hållbara investeringsalternativ som kan väljas mellan medan företagen rankas 

på ett flertal olika mått på CSR. Dock väcker detta frågan om alla dessa investeringar och 

mått på CSR prestation verkligen är relevanta för alla företag inom alla industrier? 

(Financial Times 2018, Khan 2016) För att svara på denna fråga har konceptet materiell 

och immateriell CSR myntats. Med materialitet indikeras relevansen av CSR-

investeringar med tanke på industrin företaget agerar inom och företagets verksamhet. 

Ideologin bakom materialitet är att företagen ska investera i CSR målmedvetet och på 

ett sätt som kan motiveras från en affärssynvinkel. (Khan 2016, Eccles & Serafeim 2013, 

SASB 2017) 

För att CSR-investeringars nytta ska kunna maximeras måste de implementeras 

målmedvetet och fokusera på aspekter aktuella för just det företaget och den industrin. 

Industrierna skiljer sig åt angående vilka råvaror som används och hur varor och tjänster 

produceras. (SASB 2017) Om investeringar utförs utan att ta i beaktande relevansen för 

företaget och industrin lider ofta företagets finansiella prestation. (Khan 2016) 

För att identifiera och implementera materiella CSR-investeringar måste företaget ta i 

beaktande alla sina intressenter som kan påverka företagets prestation. Genom att 
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beakta produktionskedjan kan företagen effektivera sin produktion medan samtidigt 

satsa på samhällsansvar. Vidare kan företagen undvika möjliga kostnader orsakade av 

ansvarslöst beteende. Ett aktuellt exempel är ökade kostnader på grund av 

klimatförändringen. Klimatförändringen kan påverka företagen i form av striktare 

regleringar som kan leda till kostnader då produktionsutrustningen måste uppdateras 

eller om företaget får böter på grund av att inte följa regleringar. Sämre CSR-prestation 

kan även leda till högre kapitalbegränsningar om företaget anses ha en hög riskprofil. 

(SASB 2017) 

Enligt Eccles och Serafeim (2013) är det långsiktiga investeringar i CSR som kan ha en 

positiv effekt på företagens finansiella prestation. På grund av att dessa investeringar 

ofta är kostsamma och riskfyllda måste företaget noggrant avväga kostnaderna mot 

nyttorna. Genom att jämföra sina egna ESG-prestationer med sina konkurrenters kan 

företaget få en uppfattning om vad som är relevant och vad som ska förbättras. Ett annat 

sätt att jobba mot mera materiella mål är att ändra på mentaliteten i företaget. På grund 

av att de mest betydelsefulla investeringarna i CSR är långsiktiga borde företaget även 

evalueras mer på lång sikt. Att ha kortsiktiga krav på performans uppmuntrar inte 

ledningen att satsa på CSR-projekt som tar flera år innan de ger resultat. Vidare måste 

företaget jobba enligt en helhetsinriktad strategi där varje avdelning jobbar mot ett 

gemensamt mål och inte endast ser på sin egna prestation. CSR-initiativen måste vara 

relevanta på en större skala för att de ska vara lönsamma. (Eccles & Serafeim 2013) 

2.2.1 Identifiering och implementering av materiell CSR 

CSR-data mäts ofta genom ESG-data som innehåller tre olika variabler. Variablerna 

inkluderar data från områden miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning. Som redan 

tidigare nämnts har den nyare forskningen ifrågasatt relevansen av att använda så breda 

mått med tanke på de olika industrierna. I sin undersökning indelade Khan et al (2016) 

ett av de mest använda måtten på CSR – KLD-indexet till materiell CSR och immateriell 

CSR. Då korrelationen jämfördes mellan det originella KLD-indexet och de två nya 

(materiella och immateriella) måtten på CSR visade det sig att det originella KLD-

indexet var starkare korrelerat med immateriell CSR. Därmed ansåg Khan et al att det 

verkar som att majoriteten av data i KLD-indexet egentligen är immateriellt. 

Undersökningen kom även fram till att materiell CSR är starkare förknippat med bättre 

finansiell prestation. Detta antyder att de existerande måtten på CSR innehåller en stor 

del irrelevanta datapunkter och kan därmed ge missvisande resultat. (Khan et al 2016) 
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För att underlätta identifieringen av de materiella delarna inom CSR för varje industri 

har Sustainability Accounting Standards Board (SASB) delat in olika CSR-komponenter 

till materiella och immateriella på industrinivå. Vilka variabler som klassificeras som 

materiella eller immateriella är baserat på fem olika huvudpunkter: variabelns 

finansiella värde, betydelsen för investerare, relevansen på industrinivå, hur väl 

företagen kan påverka variabeln eller dess effekter och hur relevant den är för andra 

intressenter än investerare. Om variabeln har en finansiell betydelse beror på dess effekt 

på inkomst och kostnader, tillgångar och skulder och kapitalkostnader. (SASB 2017) För 

att bättre förstå processen bakom SASB kommer ett exempel på hur SASB ser på 

flygkrafts- och försvarsindustrin presenteras till näst. 

Enligt SASB utsätts flygkrafts- och försvarsindustrin för hårt tryck från både 

konsumenterna och regleringsverk. Relevanta aspekter för denna industri är: 

energiförvaltning, förvaltning av farligt avfall, datasäkerhet, produktsäkerhet, 

användning av bränsle, företagandets etik och förvaltning av värdekedjan. Inte alla dessa 

aspekter har dock materiell betydelse för alla mått på finansiell materialitet. För de två 

första är tillgångarna inte materiella medan för datasäkerhet och förvaltning av 

värdekedjan är skulderna immateriell. För produktansvar är alla tre grupper materiella 

medan för företagandets etik är inkomsten immateriell. Genom detta mönster 

klassificeras olika CSR-datapunkter till antingen materiella eller immateriella. Denna 

process utförs för varje industri tills alla industrier är kartlagda i en materialitetskarta.  

(SASB 2017) 
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3 FÖRETAGENS SAMHÄLLSANSVAR 

Detta kapitel diskuterar teorier kring företagens samhällsansvar. Enligt vissa forskare 

har företagen endast ansvar mot ägarna (Friedman 1970) medan andra anser att 

företagen måste även ta i beaktande flera intressenter. (Freeman 1984).  

3.1 Intressentteorin 

Enligt intressentteorin ska företaget ta i beaktande även andra intressenter än 

aktieägarna. För att ett företag ska vara framgångsrikt måste det bland annat: ta i 

beaktande arbetstagarnas behov, producera sina varor på ett etiskt sätt, uppehålla 

förhållandet med sina leverantörer och överlag vara en omtyckt och accepterad medlem 

inom samhället. Intressenter definieras enligt Freeman (1984) som: ”de grupper som 

påverkar eller påverkas av en organisations presterande mot sina mål”.   

Freemans teori har utsatts för en del kritik. En av de mera kända kritikerna är Friedman. 

Enligt Friedman kan ett företag inte bära ansvar mot någon då endast personer kan anses 

ansvariga för sina val. Vidare anser Friedman att företagets ledning har anställts av 

ägarna och därmed ska ledningens lojalitet ligga endast hos ägarna. Om ledningen 

bestämmer sig för att använda företagets resurser på projekt som inte maximerar 

ägarnas förmögenhet kan detta enligt Friedman jämföras med att ledningen 

implementerar en skatt på företaget. Eftersom detta inte är ledningens uppgift kan 

denna typ av agerande inte anses acceptabelt.  (Friedman 1970, Freeman 1984) 

I sina senare artiklar har Freeman framhävt att idén med intressentteorin inte är att välja 

mellan samhällets intressen och ägarnas intressen men att få dessa intressen att gå ihop. 

Alla intressenter behöver ändå inte behandlas lika. Genom att analysera vilka 

intressenter påverkas och påverkar företaget signifikant kan företagen analysera vilka 

satsningar är finansiellt berättigade. Detta kan åstadkommas genom att göra CSR en del 

av företagets funktioner istället för att göra irrelevanta CSR-investeringar som en 

motvikt mot ansvarslöst beteende. Denna ideologin är även mycket nära idén om 

materiell CSR. Om företaget implementerar CSR enligt denna logik kan intressentteorin 

ses som vägen till Friedmans vinstmaximering. (Hörisch et al 2014)  

Enligt Wood och Jones (1995) är intressentteorin grunden för CSR. På grund av att 

intressenterna är de som lägger förväntningar på företaget, upplever effekterna av 

företagets agerande och de som evaluerar hur väl företaget lever upp till förväntningarna, 

är de centrala för CSR. (Jones 1991) Genom att ta i beaktande intressenter som 
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arbetstagare, konsumenter, miljö och samhället som helhet kommer företaget även att 

prestera bättre inom CSR. (Wood & Jones 1995) Att interagera med intressenterna har 

även visat minska kontraktering kostnader. Detta beror på att företag som aktivt för 

dialog med sina intressenter påvisar att de bygger på ett långsiktigt förhållande som 

minskar oron för opportunistiskt beteende. (Williamson 1975)  

3.2 Hållbarhets inriktad ledning 

Med hållbart företagande menas oftast hur företagen väljer att ta i beaktande olika 

ekologiska och sociala effekter deras verksamhet kan orsaka. Målet med att agera 

hållbart är att inte förstöra möjligheter för kommande generationer. Därmed kan 

företagen inte endast koncentrera sig på kortsiktiga mål utan måste även implementera 

mera långsiktiga strategier dock utan att glömma lönsamheten. (Bundtland Commission 

1987, Starik & Kanashiro 2013, Fisk 2010) 

Enligt Starik och Kanashiro (2013) saknar de gamla lednings teorierna aspekter som är 

relevanta för dagens företag. Aktuella frågor idag handlar till exempel om 

klimatförändringen och användningen av fossila bränslen. Enligt teorin om hållbart 

ledande ska denna typ av aspekter tas i beaktande i företagets alla beslut. Om företaget 

lyckas med detta bildas synergier på lång sikt som även kontribuerar till den finansiella 

prestationen. (Starik och Kanashiro 2013) 

På grund av att målet med hållbarhets inriktad ledning är att hitta sätt att inkludera 

ekonomisk framgång och ekologiska och sociala värden är teorin relevant för denna 

avhandling. Om ett samband kan bevisas mellan tillgången till kapital och materiell CSR 

kan dessa resultat tillämpas i utformningen av en hållbar strategi. (Starik och Kanashiro 

2013) 

3.3 Institutionella teorin 

Enligt institutionella teorin är CSR ett resultat av tryck från utomstående till företaget. 

Enligt teorin påverkar regeringen och företagets omgivning på hur ansvarsfullt företaget 

agerar. Brammer et al (2012) anser att CSR satsningar som implementeras på grund av 

trycket och förväntningarna av omgivningen ofta är av den implicita typen. Då de flesta 

måtten på CSR har baserats på explicit CSR är det möjligt att företag som satsar på den 

implicita formen verkar oansvariga även om de inte är det. (Brammer et al 2012)  

Om ett mera implicit eller explicit tillvägagångssätt är att föredra från ett finansiellt 

perspektiv är oklart. Dock verkar det som att explicit CSR är högre korrelerat med 



 

 

13 

oansvarsfullt beteende. Detta tyder på att företagen ser explicit CSR som ett sätt att 

berättiga samhälleligt skadligt beteende. (Brammer et al 2012) Baserat på Brammer et 

al analys på drivkrafterna bakom explicit och implicit CSR verkar den implicita formen 

mera i linje med intressentteorin och teorin bakom hållbar ledning. Ingen av dessa 

teorier anser att CSR satsningar utförda som motvikt till harmfullt agerande kommer att 

förbättra finansiella prestationen. (Freeman 2013, Starik och Kanashiro 2013) 

Institutionella teorin väcker många intressanta frågor gällande denna avhandling. Enligt 

Gjølberg (2010) har de nordiska länderna från ett historiskt perspektiv adopterat en 

mera implicit form av CSR. Detta kunde antyda att CSR i norden är mera ett uttryck av 

förväntningarna av samhället. Vidare är det möjligt att de måtten på CSR som 

avhandlingen använder inte kommer att snappa upp CSR prestationerna om variablerna 

egentligen lämpar sig bättre för explicit CSR. 
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4 KAPITALBEGRÄNSNINGAR 

För att företagen ska hållas lönsamma och konkurrenskraftig måste de göra lönsamma 

investeringar (investeringar med positivt NPV-värde). För att kunna åta sig dessa 

investeringar måste företaget ha tillgång till kapital. Företagen kan välja mellan tre olika 

typer av finansiering: internt eget kapital genom att återinvestera genererat eget kapital 

eller använda extern finansiering i form av skuld eller emittering av aktier. (Cheng et al 

2014, Myers 1984) 

Enligt Modigliani och Miller kan företagen välja vilken som helst av de tre ovan nämnda 

alternativen på finansiering utan att påverka företagets värde. Detta antagande baseras 

på en perfekt marknad, det vill säga en marknad utan skatter, transaktionskostnader, 

konkurskostnader eller asymmetrisk information. Antagandet förklaras genom två olika 

propositioner. Enligt den första propositionen baseras företagets värde endast på 

kassaströmmar genererade av företagets tillgångar och kommer därmed inte att 

påverkas av kapitalstrukturen. (Modigliani & Miller 1958) Under den andra 

propositionen har kapitalstrukturen ingen betydelse på grund av att den vägda 

kapitalkostnaden hålls konstant. I denna version neutraliseras billigare 

skuldfinansiering med ökad kostnad på eget kapital. Kostnaden på det egna kapitalet 

ökar på grund av en högre konkursrisk.  Senare tog författarna även i beaktande skatter 

och kom till slutsatsen att kostnaden på kapital är lägst för ett företag med den maximala 

mängden skuld. Detta beror på skattelättnaderna företaget får genom en högre 

skuldsättning. (Modigliani & Miller 1958, 1963, Jensen & Meckling 1976) 

I realiteten är marknaden dock inte perfekt och finansieringsbeslut kan bero på 

tillgången till eget kapital och kostnaden på externt kapital. Företag som inte har tillgång 

till eget kapital och upplever för stora kostnader på externt kapital har visats investera 

mindre. Då företaget inte åtar sig lönsamma investeringar minskar framtida 

tillväxtmöjligheter och företagets lönsamhet försämras. (Almeida et al 20o7, Campello 

et el 2010, Cheng et al 2014) 

4.1 Avvägningsteorin och Hackordningsteorin  

Eftersom den riktiga marknaden inte är perfekt påverkar olika kostnader och brister i 

effektivitet valet av finansiering. Enligt avvägningsteorin ska företaget välja mellan eget 

kapital och skuldkapital genom att avväga kostnaderna mot nyttorna av 

skuldfinansiering. Genom att använda skuldfinansiering kan företaget dra nytta av 

skattelättnaderna men en ökad skuldsättningsgrad leder även till en högre konkursrisk. 
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Risk för konkurs uppkommer då en större skuldsättning ökar chansen att företaget inte 

kommer att kunna betala sina ränteobligationer och går i konkurs. Enligt 

avvägningsteorin ska företagen alltså växla mellan eget kapital och skuldkapital tills det 

optimala läget funnits. (Myers 1984) 

Enligt Hackordningsteorin föredras intern finansiering över extern finansiering. Vidare 

ska företagen justera sin dividendutdelning baserat på investeringsmöjligheterna. På 

grund av att både investeringsmöjligheterna och vinsterna fluktuerar kan den interna 

finansieringen vara otillräcklig. I dessa fall ska företaget använda sin kassa och sälja 

värdepapper. Om företaget måste vända sig till extern finansiering bör skuld vara det 

första alternativet och eget kapital det sista. Mellan dessa alternativ kan företaget även 

använda sig av hybrider. Finansieringsbesluten baserar sig alltså inte på en optimal 

avvägning mellan skuld och eget kapital som med avvägningsteorin men på att undvika 

felprissättning orsakad av informationsasymmetri (Myers 1984)  

4.2 Informationsasymmetri 

Informationsasymmetri uppstår på grund av att företagsledningen vet mer om företaget 

än potentiella investerare. På grund av att båda parterna är medvetna om denna 

asymmetri antar potentiella investerare att ledningen gör finansieringsbeslut baserat på 

nyttoeffekterna för de existerande ägarna. Det skulle betyda att företaget inte väljer att 

finansiera nya projekt (även om de är lönsamma på lång sikt) via emittering av eget 

kapital om aktien anses undervärderad. Därmed tror nya investera att en ny emission 

indikerar att aktien är övervärderad och påverkar priset de är villiga att betala för den. 

Denna problematik beskrivs även av Akerlof (1970) som ”adverse selection”. Enligt 

”adverse selection” kommer den okunniga parten att begära en premie för extra risken 

okunskapen för med sig. Om investerarna endast är villiga att betala ett betydligt lägre 

pris än vad aktien är värd kan ledningen välja att inte emittera aktierna. Detta leder till 

att företaget inte kan investera i det lönsamma projektet som i sin tur drar ned på 

företagets värde. (Myers och Majluf 1984) 

Informationsasymmetri är även ett problem med skuldfinansiering dock kan risken 

anses vara mindre. På grund av att långivarna har prioritetsordning om finansiella 

svårigheter uppstår är de mindre utsatta än aktieägarna. Vidare kan skuld fungera som 

ett bevis på att ledningen har förtroende i att den nya investeringen kommer att leda till 

positiva kassaflöden. Om investeringen skulle visa sig olönsam skulle det bli svårt för 

företaget att betala räntan på skulden. Detta skulle även skada ledningens rykte och i 
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värsta fall leda till konkurs. Därmed borde lån ha en mindre negativ effekt än emittering 

av eget kapital.  (Myers 2003, Berk & DeMarzo 2017)  

Tidigare forskning har visat att kostnaden på kapital är relaterad till mängden 

information investerarna har tillgång till. Då investerarna har mera information kan de 

lättare avgöra det egentliga värdet på aktien. Ju lättare det är för investerarna att värdera 

aktien, desto mindre risk har investerarna och därmed minskar riskpremien. (Leuz & 

Verrecchia 2000, Hail 2002) Liknande resultat finns även för skuldfinansiering. 

Sengupta (1998) visar att företag med en mer detaljerad och öppen rapportering anses 

ha mindre risk för konkurs. Tidigare forskning har även visat att effekten av 

informationsasymmetri på kapitalkostnader är högst inom finansiella sektorn, 

allmännyttiga företag, olja, gas och hälsovård. (Leung et al. 2013) 

4.2.1 Agentkostnader 

Agentkostnader är en form av informationsasymmetri. Jensen och Meckling (1976) 

beskriver agent-principal relationen som en situation där den ena parten (agenten) utför 

en tjänst/service åt den andra parten (principalen) som ger agenten makt att fatta beslut 

på principalens bekostnad.  Då båda parterna försöker maximera sin egennytta finns en 

risk för att agenten inte alltid fattar beslut i principalens intresse. Enligt Jensen och 

Meckling kan dessa problem reduceras genom implementering av olika incitament eller 

övervakningskostnader. I vissa situationer kan det även vara lönsamt för agenten att 

använda tillgångar för att bevisa principalen att hen inte kommer att agera mot 

principalens intressen. (Jensen & Meckling 1976) 

Ett av de vanligaste agent-principal förhållanden är mellan ledningen och ägarna där 

ledningen fattar beslut baserat på sina egna intressen. Som exempel kan ledningen 

spendera företagets pengar på ett överdrivet fint arbetsrum eller göra uppköp som inte 

gynnar företaget. Dessa beslut kan minska på företagets värde och därmed skada ägarna. 

För att hindra ledningens ogynnsamma beteende måste de övervakas som för med sig 

kostnader. Dock kommer kostnaderna att betalas av ägarna i sista hand genom ett 

försämrat aktiepris (Jensen & Meckling 1976) 

Agentproblemet existerar även med långivare. Ju större del av företaget som finansieras 

med lån, desto mindre risk bär ägarna själv. Detta kan leda till att ägarna är mera villiga 

att ta större risker i förhoppning av stora vinster.  Detta blir ett speciellt stort problem 

då företaget upplever risk för konkurs. På grund av att långivarna har förkörsrätt på 

företagets tillgångar inser ägarna att de högst antagligen inte kommer att finnas något 
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kvar efter att långivarna fått sin andel. Därmed har de inget att förlora och riskerar gärna 

på långivarnas bekostnad. För att undvika detta kan långivarna implementera olika 

begränsningar i villkoren för lånet. Det är dock i realiteten svårt att göra på grund av att 

sådana villkor skulle hindra ledningen att fatta beslut effektivt. Vidare skulle det vara 

nästan omöjligt att skriva ett kontrakt som inkluderar alla möjliga sätt ledningen kan 

utnyttja sin position. I realiteten kommer kostnaderna som skapas på grund av 

övervakning inkluderas i priset på lånet och därmed faller kostnaden åter på ägarna 

(Jensen & Meckling 1976) 

4.3 Kapitalbegränsningar och CSR 

Företag som rapporterar sin CSR-prestation har visats minska på 

informationsasymmetrin mellan sig själv och investerarna. Den motsatta effekten har 

funnits i företag som inte satsar på CSR. (Cho et al 2013) På grund av att CSR-

rapportering publicerar information som inte är tillgänglig i de obligatoriska finansiella 

rapporterna ökar den övergripande transparensen. Effekten av CSR på 

informationsasymmetri är starkare i områden där samhället lägger mera press på 

företagens CSR-prestation. (Martínez-Ferrero et al. 2016) 

CSR-rapportering kan även ha en effekt på finansiell rapportering. Företag med högre 

satsningar på CSR tar mera sällan del i siffermassage eller annan missvisande bokföring. 

(Kim et al 2012) CSR-rapporteringen har också ansetts kunna ersätta finansiell 

rapportering för företag i länder med hög opacitet inom finansiell rapportering (Dhaliwal 

et al 2012). CSR har likaså visat lindra agentkostnader; då företaget använder sina fria 

kassaflöden på CSR-investeringar minskar risken att de spenderar pengarna på 

ledningens personliga agenda. (Jensen 1986) Företag med högre satsningar på 

hållbarhet är även mer sannolika att ha en högre grad av intressentengagemang och 

mindre opportunistiskt beteende. (Eccles et al 2014) På grund av att CSR minskar på 

agentkostnaderna minskar den på kostnadsskillnaden mellan internt eget kapital och 

externt kapital. (Samet et al 2016) Överlag anses ledningen av företag med bättre CSR-

prestation mera etisk och pålitlig. (Kim et al 2012) 
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5 TIDIGARE FORSKNING 

Detta kapitel presenterar relevant tidigare forskning. De mest centrala artiklarna för 

avhandlingens syfte genomgås mer ingående medan annan relevant forskning 

sammanslås under en rubrik. Kapitlet börjar med artikeln: ”Corporate Social 

Responsibility and Access to Finance” av Cheng et al (2014) som har fungerat som 

inspiration för denna avhandling. Följande artikel: Corporate Social Responsibility 

disclosure and the cost of equity capital: The role of stakeholder orientation and financial 

transparency av Dhaliwal et al (2014). Denna artikel anser skribenten relevant på grund 

av att den undersöker effekten av CSR på kapitalbegränsningar och tar i beaktande 

skillnaderna på mängden av intressentorientering i olika länder.  

Den sista artikeln som beskrivs mera ingående är enligt skribentens uppfattning den 

enda publicerade artikeln som använder materiell och immateriell CSR. På grund av att 

materialitet kommer att behandlas i denna avhandling har artikeln inkluderats. 

5.1 Cheng, Ioannou och Serafeim (2014) 

I artikeln ”Corporate Social Responsibility and Access to Finance” publicerad i Strategic 

Management Journal, undersöker Cheng et al effekten av CSR på tillgången till kapital. 

Förhållandet undersöks direkt och indirekt via variablerna: ”intressentengagemang” och 

”CSR information”. Författarna hävdar att genom att minska de företagsspecifika 

kapitalbegränsningarna företagen upplever kan de åta sig flera lönsamma projekt. Dessa 

begränsningar kan enligt Cheng et al minskas via bättre CSR-prestation. Bättre CSR-

prestation är relaterat med högre intressentengagemang som enligt tidigare forskning 

minskar på ledningens opportunistiska beteende och därmed minskar 

kontrakteringskostnader. Företag med mera CSR vill även oftast framhäva det genom 

ökad CSR-rapportering som i sin tur ökar transparens. Transparens signalerar 

investerare om ledningens långsiktiga mål och stärker förtroendet mellan investerare 

och ledningen. 

För att undersöka sambandet mellan CSR och kapitalbegränsningar använder Cheng et 

al panel data på 2439 publika företag från 49 olika länder under åren 2002–2009. CSR 

data är hämtat från Thomson Reuters Asset4 databasen medan data för 

kapitalbegränsningar är från Worldscope. Ungefär hälften av data kommer från Japan, 

USA och England.  
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Som beroende variabel i undersökningen har författarna använt KZ-index. KZ-indexet 

konstrueras av Kaplan och Zingales 1997. KZ-indexet uppbyggs av en linjär kombination 

av fem olika bokföringsvariabler för varje företag-årpar. Talen är: kassaflöde över totalt 

kapital, marknadsvärdet av eget kapital, skuld över totalt kapital, utdelningar över totalt 

kapital och kassa över totalt kapital. Högre värden av KZ-indexet indikerar att företaget 

är mera kapitalbegränsat. För att öka robustheten av undersökningen har Cheng et al 

även använt alternativa variabler för kapitalbegränsningar. Variablerna är: ett jämn 

viktat KZ-index, SA-index av Hadlock och Pierce (2010), WW-index av Whited och Wu 

(2006) och en indikator för saknad av aktie återköp av Hong et al (2011). För att undvika 

extrema värden winsoriseras alla tal på den 99 percentilen.  

Oberoende variablerna i undersökningen utgörs av ESG data. ESG data är uppbyggt av 

tre olika pelare: miljöansvar, socialt ansvar och bolagsstyrning. Varje företag får ett 

poäng årligen inom varje enskild pelare. Cheng et al undersöker effekten av de tre 

pelarna enskilt och som ett sammansatt index. I det sammansatta indexet har varje 

pelare samma vikt. Andra oberoende variabler i regressionen är intressentengagemang 

och CSR-information. Data för intressentengagemanget kommer från Asset4 och mäter 

i vilken grad företagen förklarar processerna som finns till för företaget att interagera 

med sina intressenter. Variabeln för CSR-information mäter hur många datapunkter 

varje företag rapporterar på. 

I sin basregression får Cheng et al ett signifikant negativt värde för CSR-indexet som 

tyder på att företag med högre CSR-satsningar upplever mindre kostnader på kapital. På 

grund av att tidigare forskning har visat att större företag har billigare tillgång till kapital 

och större CSR-investeringar kontrollerar modellen för företagets storlek genom den 

naturliga logaritmen av totala tillgångar. Modellen tar även i beaktande industri, land 

och år. Då den beroende variabeln ersätts med indikatorn för saknad av aktieåterköp, 

det jämnviktade KZ-indexet, WW-indexet eller SA-indexet förblir CSR-variabeln 

signifikant negativ och stöder därmed antagandet att CSR leder till mindre 

kapitalkostnader. 

För att säkra att resultaten inte påverkas av en företagsspecifik oidentifierad 

tidsinvariant egenskap utförs regressionerna på nytt med en kontrollvariabel för 

företagsspecifika effekter. Denna version inkluderar endast företag med data för hela 

tidsperioden och mäter därmed ändringar inom ett visst företag genom tiden. Även i 

denna version är CSR signifikant negativt då den beroende variabeln är KZ-indexet, 

jämn viktade KZ-indexet eller WW-indexet. CSR har även negativa värden då beroende 
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variabeln är indikatorn för saknad av återköp eller SA-indexet men inte på en signifikant 

nivå. 

Undersökningen behandlar även problemet med möjlig omvänd kausalitet. I detta fall 

skulle företag som har billigare tillgång till kapital investera mera i CSR. Då kunde man 

även anta att förhållandet mellan CSR och tillgången till kapital är starkast mellan 

företag med minsta kostnaderna. Antagandet undersöks genom att gruppera företagen 

enligt mängden kapitalkostnader de upplever. Resultaten visar ett positivt samband 

mellan CSR och företagen med billigaste tillgången till kapital och ett negativt samband 

för företagen med högsta kostnaden. Därmed anser Cheng et al att det inte finns grunder 

för att misstänka omvänd kausalitet. 

Genom olika kombinationer av de oberoende variablerna testas förhållandet mellan CSR 

och kostnaden på kapital mera på djupet. Undersökningen kommer fram till att 

variablerna intressentengagemang och CSR-information är signifikant negativa både 

tillsammans och separat. Vidare testas även de tre olika ESG-pelarna enskilt och 

tillsammans. Då variablerna testats enskilt är alla tre signifikant negativa. Men då alla 

tre pelare inkluderas i en regression är miljö och sociala aspekter signifikant negativa 

men variabeln för bolagsstyrning är inte längre signifikant. 

Därmed sammanfattas artikeln enligt följande: även om en del tidigare forskning har 

ansett att CSR orsakar kostnader för företaget som hindrar tillgången till kapital kommer 

Cheng et al fram till motsatta resultat. Undersökningen anser att förhållandet mellan 

CSR och de minskade kapitalkostnaderna beror på högre intressentengagemang och 

CSR-information.  

5.2 Dhaliwal, Li, Tsang och Yang (2014) 

I artikeln: ”Corporate Social Responsibility disclosure and the cost of equity capital: The 

role of stakeholder orientation and financial transparency” publicerad i Journal of 

Accounting and Public Policy undersöker Dhaliwal et al effekten av CSR-rapportering på 

kostnaden på eget kapital. Undersökningen skiljer sig åt från tidigare litteratur på grund 

av det internationella undersökningsområdet. Dhaliwal et al lägger fokus på hur 

intressentorienterade de olika länderna är och hur denna orientering påverkar 

effekterna av CSR-rapportering. Vidare fokuserar undersökningen på skillnader i 

lagstiftningen i olika länder och allmänna uppfattningar om CSR. Dhaliwal et al anser 
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att resultaten från denna undersökning beskriver allmänheten bättre än undersökningar 

utförda endast på den amerikanska marknaden. 

Dhaliwal et al antar att CSR-rapporteringen i länder som är starkare 

intressentorienterade innehåller mera relevant information med tanke på monitorering 

och evaluering av ett företag. Tidigare forskning har kommit fram till att en ökad 

transparens leder till mindre kapitalkostnader. Därmed borde länder med högre 

intressentorientering uppleva mindre kostnader på eget kapital. Författarna är även 

intresserade om den ökade informationen från CSR-rapporteringen kan fungera som en 

ersättning för finansiell rapportering. CSR-rapporterna innehåller information väsentlig 

för värderingen av ett företag men som inte inkluderas i den finansiella rapporteringen. 

Det har även visats att sambandet mellan analytikers fel prognoser och CSR-

rapportering är mer negativt i företag och länder med mera finansiell opacitet. Detta 

tyder på att CSR-rapportering skulle fungera som en ersättare för finansiell rapportering 

och borde därmed ha starkare negativt samband med kostnaden på eget kapital i länder 

med mer finansiell opacitet. 

Undersökningens data är hämtat från olika publika nätkällor och företagens egna 

nätsidor. Det slutliga urvalet består av 5135 CSR-rapporter publicerade av 1093 olika 

företag. Företagen är från 31 olika länder och tidsperioden går från 1995 till 2007. 

Mängden företag som har separata CSR-rapporter ökar drastiskt under 

undersökningsperioden från 48 stycken år 1995 till över 800 år 2007 som enligt 

författarna tyder på ökningen i CSR rapporteringens popularitet.  

Den huvudsakliga undersökningsmetoden är en poolad regressionsmodell med 5135 

företag-årpar som publicerar separata CSR-rapporter. Kontrollgruppen består av alla 

företag-årpar som inte har separat CSR-rapportering. 

Variabeln för kostnaden på eget kapital (COC) består av tre olika mått av Gebhart et al 

(2001), Claus och Thomas (2001) och Easton (2004). Indikatorn för CSR-rapportering 

(NONFIN) har värdet ett då företaget har en separat CSR-rapport och noll i andra fall. 

Variabeln för intressentorientering (STAKE) är uppbyggd av proxy variablerna 

STAKELAW, CSRLAW, PUBWARE och PUBWARE1. STAKELAW inkluderar arbetsrätt, 

socialförsäkringslagen, lagen kring fackförbund och kollektivavtal och lagen kring 

mänskliga rättigheter. CSRLAW mäter mängden landspecifik obligatorisk CSR-

rapportering. PUBWARE mäter mängden landspecifik allmän CSR kännedom via 

variablerna ”mängden icke statliga organisationer per en miljon människor” och 
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”mängden CSR-rapporter publicerade av kommersiella och icke kommersiella 

organisationer per en miljon människor”. PUBAWARE1 mäter företagsledarnas 

inställning mot CSR inom ett land via variablerna ”hållbar utveckling som prioritet”, 

”implementering av etisk praxis”, ”företagsledarnas sociala ansvar” och 

”konkurrensindex för företagsansvar”. Variablerna för finansiell opacitet på företagsnivå 

(FFIN) mäts via det absoluta värdet av skalade periodiseringar i genomsnitt för de tre 

senaste åren. Landspecifik finansiell opacitet (CFIN) mäts via mängden tillgänglig 

ekonomisk information i jämförelse med andra länder. 

Kontroll variablerna på företagsnivå är: storlek (SIZE), skuldsättningsgrad 

(LEVERAGE), bokföringsvärdet i jämförelse med marknadsvärdet  (BM), variationen i 

aktieavkastning (RETVAR), naturliga logaritmen på tidsserie-standardavvikelsen av 

avkastningen per aktie (VAREARN), analytikernas fel prognos på framtida (1 år) 

avkastning per aktie i förhållande till det absoluta värdet av den verkliga avkastningen 

per aktie (FCBIAS), en variabel sammansatt av alla börser ett företag är listat på under 

undersökningsperioden (STKEXCH) och en variabel som mäter om ett icke amerikanskt 

företag är listat på den egna börsen och den amerikanska börsen (ADR). Vidare 

inkluderas en variabel för egentlig CSR-prestation som tar värdet ett då företaget 

inkluderats i Dow Jones Global Sustainability Index (DJS) och noll i andra fall. Dhaliwal 

et al erkänner att den sistnämnda variabeln är en förenklad version av CSR och använder 

därmed ASSET4 i sitt robusthetstest. Databasen kan inte användas som huvudsakliga 

källan på grund av att den endast innehåller 10 % av företagen inkluderade i 

undersökningen. Landspecifika kontrollvariablerna är inflation (INFALTION) och lag 

(LAW). Den sistnämnda mäter allmänna kvalitén på rättssystemen. 

Den första regressionen är en probit regression som mäter sannolikheten av att ett 

företag har separata CSR-rapporter under år t. Kontrollvariabler i regressionen som 

antas ha ett positivt samband med sannolikhet av CSR-rapportering: föregående års 

COC, omfattande prognoser av analytiker (ANANO), SIZE, VAREARN, FFIN, STAKE, 

LEVERAGE, ROA och DJS. Företag med större behov av externt kapital antas ha större 

incentiv för CSR-rapportering.  Därmed inkluderas även kostnader för undersökning och 

utveckling (R&D) och kostnader för kapitalinvesteringar (CAPEX). Andra positiva 

variabler är företagets ålder (AGE), CFIN, FFIN och företagets position som en 

industriledare (MKTSHR). 

Den andra regressionen är en OLS-regression och mäter sambandet mellan CSR-

rapportering under år t med den underförstådda kostnaden på eget kapital under år t+1. 
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Om förhållandet NONFIN*STAKE är negativt kan detta anses som stöd för att CSR-

rapportering har en starkare effekt på kostnaden av eget kapital i länder med högre 

intressentorientering. Om förhållandena NONFIN*FFIN och NONFIN*CFIN är 

negativa kan detta anses som stöd för att CSR-rapportering fungerar som en ersättare 

för finansiell rapportering i företag och länder med hög finansiell opacitet. Som 

kontrollvariabler inkluderas SIZE, BM, RETVAR, VAREARN, LEVERAGE, FCBIAS, 

STKEEXCH, ADR, LAW, DJS, INFALTION, STAKE, CFIN, FFIN. Från den första 

regressionen fås det omvända Mills förhållande (MILLS) som kontrollerar för 

selektionsfel.  

Resultaten visar att kostnaden på eget kapital är signifikant mindre då företagen har 

separat CSR-rapportering. Förhållandet är starkare i länder med mera 

intressentorientering. Vidare visar resultaten att effekten av CSR-rapportering är 

starkare i länder/företag med högre finansiell opacitet, vilket tyder på att CSR-

rapportering anses som substitut för finansiell rapportering. För resten av variablerna 

kan konstateras att större företag producerar oftare en CSR-rapport än mindre företag. 

Detta anses vara på grund av att större företag har mera resurser och upplever mera tryck 

från samhället att agera ansvarsfullt och transparent. Företag med CSR-rapportering 

verkar även ha högre skuldsättningsgrad. Detta anser författarna bero på att företag med 

högre skuldsättningsgrad mer frekvent söker finansiering via eget kapital. Genom att öka 

CSR-rapporteringen försöker företagen minska kostnaden på detta kapital. Vidare har 

företag med CSR-rapportering lägre BM värde som stöder argumentet att växande 

företag har mera nytta av billigare eget kapital. Enligt förväntningarna fick även 

variablerna RETVAR och VAREARN mindre värden då företaget hade CSR-rapportering 

och även FCBIAS var signifikant lägre. Ytterligare verkar företag listade på flera börser 

oftare ha CSR-rapportering, detta gäller speciellt icke amerikanska företag listade på 

både den egna och amerikanska börsen. Undersökningen kom även fram till att företag 

med bättre CSR-prestation är mer sannolika att rapportera den. 

5.3 Khan, Serafeim och Yoon (2016) 

I sin artikel: ”Corporate Sustainability: First Evidence on Materiality” undersöker Khan 

et al effekten av materiell CSR på företagens finansiella prestation. Med den växande 

populariteten av CSR har mängden och typen av CSR-investeringar ökat. Dock är det 

fortfarande oklart vilka av dessa investeringar som egentligen har en effekt på företagens 

prestation. Undersökningen ämnar kasta ljus över detta. 
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Undersökningen använder definitionerna av materiell och immateriell CSR myntade av 

SASB. SASB är en ideell organisation som hjälper företagen att uppehålla sin 

hållbarhetsrapportering enligt Security and exchange commission (SEC) standarder. 

Klassificeringarna av data till materiell och immateriell är baserat på investerarnas 

intressen och kan därmed exkludera aspekter som anses viktiga för andra intressenter. 

Undersökningens CSR-data är samlat från MSCI KLD-databasen. KLD-databasen 

klassificerar CSR-data baserat på styrkor och svagheter och inkluderar sju olika 

undersökningsområden: gemenskap (community), företagsledning, mångfald, 

arbetstagarrelationer, produkter, miljö och mänskliga rättigheter. Inom varje grupp 

finns flera olika komponenter. På grund av att SASB är en relativt ny databas fanns data 

under undersökningsperioden endast för följande sektorer: hälsovård, finansiella 

sektorn, teknologi, kommunikation, icke förnybara resurser, transportering och service. 

Därmed exkluderas de resterande sektorer tillgängliga i KLD. SASB har vidare uppdelat 

dessa sektorer i 45 industrier. Företagen från KLD indelades först enligt Bloomberg 

Industrial Classification System (BICS) och sedan till Industrial Classification System 

(SICS) 

För att kunna mäta effekten av materiell CSR och immateriell CSR bildas två olika index. 

Undersökningen delar upp KLD-komponenterna till materiella eller immateriella för 

varje industri. Industrierna inom samma sektor har för det mesta samma materiella 

komponenter med vissa undantag. Hur många materiella faktorer som finns för varje 

sektor varierar drastiskt. Vidare är det få komponenter från KLD-databasen som 

överhuvudtaget klassas materiella. Detta överensstämmer med SASB:s antagande att 

endast få av de CSR-datapunkter som är tillgängliga via dagens databaser har egentligen 

någon effekt på företagens finansiella prestation. Indexen bildas genom att subtrahera 

materiella svagheter från materiella styrkor och immateriella svagheter från 

immateriella styrkor. 

För att mäta framtida prestationen av företagens CSR-investeringar ortogonaliserar 

författarna ändringarna i det materiella indexet med ändringar i storlek, marknadsvärde 

jämfört med bokföringsvärdet (MB), lönsamhet, skuldsättningsgrad, mängden pengar 

spenderade på reklam, institutionellt ägande och sektorspecifika effekter. Samma görs 

för det immateriella indexet. Modellen estimeras tvärsnittligt för varje år. Materialitets 

portföljer uppbyggs sedan av residualerna från modellerna. Företagen med 

materiella/immateriella residualer i topp/botten kvintilen/decilen delas upp i 

topp/botten portföljer för det året. Portföljerna struktureras både som jämnviktade och 
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värdeviktade. Abnormala avkastningen estimeras med Fama och French månatliga 

kalender-tidsregressioner som inkluderar faktorer för marknaden, företagets storlek, 

BM, momentum och likviditet. Denna metod mäter alltså korrelationen mellan 

ändringar i CSR-investeringar och aktiepriset. Modellens alfa mäter oväntad prestation 

som inte beror på någon av de fem riskfaktorerna 

Genom att observera korrelationerna kan man dra vissa slutsatser om undersökningens 

data. Det finns korrelation mellan det materiella och immateriella indexet men den är 

endast 0.3. Detta antyder att det finns tillräckligt skillnader för att mäta effekterna av 

investeringarna på företagen. Undersökningen kommer även fram till att totala KLD-

indexet korrelerar dubbelt starkare med immateriella indexet än materiella. Vilket 

betyder att en stor del av data i KLD-databasen är immateriell. Undersökningen ser även 

på medianerna av de olika indexen på sektornivå. Om medianen är positiv tyder detta på 

flera styrkor än svagheter. För sektorerna sjukvård, teknologi och kommunikation är 

tecknet på medianen olika för materiella indexet och KLD-indexet. Detta tyder på att i 

genomsnitt är företagens materiella styrkor och svagheter fel representerade i KLD-

indexet. 

Resultaten visar att för residual-portföljen med KLD-indexet är alfan för det mesta inte 

signifikanta. Det enda alfat som är positivt är skillnaden mellan topp och botten kvintil-

portföljerna som är värdevägda. För portföljer med materiella residual-indexet ger topp-

portföljerna signifikant alfan. Alforna för skillnaderna mellan topp och botten 

portföljerna är starkare än för portföljen med KLD-indexet. Resultaten för portföljerna 

med immateriella indexet visade signifikanta resultat för kvintil-värdevägda portföljen 

men resultaten håller inte för decil-portföljerna eller för jämnviktade portföljerna och 

kan därmed inte anses konsekventa. 

Undersökningen estimerar även företagsspecifika panelregressioner av framtida 

månatliga aktieavkastningar. Regressionerna kontrollerar för historiska 

aktieavkastningen, företagsstorlek, BM, aktieomsättning, avkastning på eget kapital, 

täckningen av analytiker, intensiteten av undersökning och utveckling (R&D) 

intensiteten av reklam, intensiteten av försäljning, allmänna och administrativa 

kostnader (SG&A), kapitalutgifter och skuldsättningsgrad. Vidare inkluderas år-månad 

fasta effekter och industri eller företagsfastaeffekter. Då företagsfastaeffekter inkluderas 

kan variationer i aktieavkastningen estimeras baserat på olika CSR-komponenter. 

Vidare kontrolleras för möjliga aspekter relaterade till företagsledningen som kan 

korrelera med materiella residual-indexet. 



 

 

26 

Resultaten är mycket liknande som för portfölj analysen. Företag som rankar på topp 

kvintilen av KLD residual-indexet får marginellt signifikanta resultat. Dock visar det sig 

att resultaten beror endast på företagen som rankar högt för materiella residual-indexet. 

För immateriella residual-indexet är resultaten inte signifikanta. Då modellerna 

kontrolleras för aspekter relaterade till företagsledningen ändras resultaten inte 

signifikant. För företagsspecifika effekterna hålls resultaten samma. För att få en bättre 

uppfattning om skillnaderna mellan effekterna av att investera i materiella/immateriella 

CSR-komponenter jämför författarna olika kombinationer av företag: företag som 

rankar högt i materiella indexet och lågt i immateriella indexet jämförs mot företag som 

rankar högt i immateriella indexet och lågt i materiella indexet - vidare jämförs dessa 

mot en portfölj som investerar i båda och en som inte investerar i någondera. 

Portföljerna bildas som kvartiler på grund av att kvintiler och deciler blir för tunna. 

Företagen som investerar i materiell CSR visade positiva alfan medan immateriella 

investeringar visade negativa. Vidare presterade portföljen med materiella investeringar 

bättre än portföljen med både materiella och immateriella CSR-investeringar. Portföljen 

som inte investerade i någondera presterade sämst. 

Undersökningen kommer alltså fram till att företagen med högre satsningar på materiell 

CSR upplever bättre framtida finansiell prestation än företagen som satsar mera på 

immateriell CSR. Den bästa framtida prestationen kan dock finnas hos företag med hög 

rankning inom materiell CSR och låg rankning inom immateriell CSR. Genom att skilja 

på materiell och immateriell CSR kan investerare få mera relevant information om 

företaget. 

5.4 Annan relevant forskning 

Tidigare forskning har kommit fram till många olika resultat på hur CSR påverkar 

tillgången till kapital. Dhaliwal et al (2009) visar i sin undersökning att företag med 

högre CSR-prestation har en mera detaljerad och öppen rapportering än företag med 

sämre CSR-prestation. På grund av att detta minskar informationsasymmetrin minskar 

även kapitalkostnaderna.  

Vidare har tidigare studier även ansett att företag som har lägre CSR-prestation är 

utsatta för flera risker. Enligt Waddock och Grave (1997) kan oansvariga företag oftare 

hamna utför kostnader som böter och andra legala kostnader. Goss och Roberts (2011) 

studerade effekten av CSR på kostnaden av banklån och kom fram till att företag med 

sämre CSR-prestation anses mera riskfyllda och får därmed sämre pris på sina lån. Dock 
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kan priset även höjas om CSR-prestationerna visar sig vara en del av så kallad 

”greenwashing”. ”Greenwashing” hävdar till att ledningen gör olönsamma investeringar 

i CSR för att förbättra sitt rykte. 

Enligt Heinkel et al. (2001) blir kostnaden för eget kapital högre för företag med lägre 

CSR på grund av att mängden investerare är mindre i jämförelse med företag med högre 

CSR. På grund av att risken sprids ut på färre investerare måste dessa företag betala 

högre avkastning. 

Enligt Ghoul et al (2010) påverkar endast vissa CSR-komponenter kostnaden på eget 

kapital. Dessa komponenter berör aspekter som relationen med arbetstagarna, miljö och 

produktstrategier. Komponenter som inte har någon effekt är aspekter inom mänskliga 

rättigheter, mångfald, och samhällsrelationer. 
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6 DATA 

I detta kapitel presenteras avhandlingens data. Kapitlet börjar med att presentera 

databasen som använts för insamlingen av ESG-data och finansiella data. Vidare 

kommer kapitlet att beskriva insamlingsmetoden, kriterierna för urvalet och det slutliga 

datasamplet. Kapitlet avslutas med en beskrivning av regressionsvariablerna och 

deskriptiv statistik 

6.1 Thomson Reuters Eikon 

Data för CSR-variablerna hämtas från Thomson Reuters Eikon. Thomson Reuters Eikon 

innehåller ESG-data för ca. 7000 globala företag och täcker över 400 olika ESG-

datapunkter. All data samlas från olika publika källor. ESG-data har varit tillgängligt via 

Thomson Reuters sedan 2009 och innehåller data enda sedan räkenskapsåret 2002. 

Varje datapunkt analyseras av flera olika analytiker för att säkra kvalitén på data. 

(Thomson Reuters ESG Score 2019) 

 

Figur 1 Uppdelningen av ESG-data enligt Thomson Reuters 

 

 

Som tidigare nämnts innehåller databasen ESG-data på ca. 400 olika datapunkter för 

varje företag. Av dessa 400 datapunkter har 178 datapunkter valts och indelats i 10 olika 

områden: resursanvändning, utsläpp, miljöinnovationer, arbetskraft, mänskliga 

rättigheter, samhälle, produktansvar, ledning, aktieägare och CSR-strategier. Hur 
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datapunkterna fördelas inom de 10 grupperna enligt Thomson Reuters demonstreras i 

figur 1. Tillsammans bildar de 178 datapunkterna ett sammansatt ESG-poäng som är 

viktat baserat på hur många datapunkter varje område innehåller. Vidare erbjuder 

databasen ett sammansatt miljö-poäng av 61 datapunkter, ett socialt-poäng av 63 

datapunkter och ett bolagsstyrnings-poäng av 54 datapunkter. (Thomson Reuters ESG 

Score 2019) 

6.2 Datainsamling och urval 

Avhandlingens data består av företag listade på Helsingfors-, Stockholms-, Oslos- och 

Köpenhamns börs. Den geografiska avgränsningen anses lämplig på grund av en 

liknande utveckling inom CSR i alla fyra länder. Vidare präglas dessa länder av liknande 

regleringar kring ESG-aspekter och starkt inflytande från olika intressentgrupper (läs 

mera om detta i kapitel 2). Undersökningsdata är samlat på årsnivå och 

undersökningsperioden sträcker sig från 2002 till 2017. Undersökningsperioden baserar 

sig på tillgänglig CSR-data. All data är hämtat från Thomson Reuters Eikon Databasen.  

Datainsamlingsprocessen inleds med att samla alla företag från de fyra olika börserna 

som har tillgänglig ESG-data via Eikon. Original samplet består av 143 företag som har 

ESG-data för åtminstone ett av undersökningsåren. Från detta sampel exkluderas 

företag inom finansierings- och fastighetsbranschen på grund av en avsevärt annorlunda 

kapitalstruktur. Därmed exkluderas 19 finansiella företag och sju företag inom 

fastighetsbranschen. Det slutliga samplet består av 117 företag. 

6.3 Regressionsvariabler  

Detta kapitel beskriver undersökningens regressionsvariabler. Kapitlet börjar med 

beroende variablerna som representerar olika mått på kapitalbegränsningar. Det 

följande kapitlet beskriver oberoende variablerna och kontrollvariablerna.  

6.3.1 Beroende variabler 

Avhandlingens beroende variabler är olika mått på kapitalbegränsningar. På grund av 

att variablerna ursprungligen har konstruerats för den amerikanska marknaden, har 

skribenten valt att inkludera flera mått på kapitalbegränsningar för att öka robustheten. 

Hur måtten är uträknande beskrivs härnäst.  
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6.3.1.1 KZ-index 

Avhandlingens första beroende variabel är KZ-indexet av Kaplan och Zingales (1997). 

KZ-indexet är en linjär kombination av fem olika variabler och ger ett högre värde ju 

mera kapitalbegränsat ett företag är. De fem olika variablerna i indexet är: kassaflöde 

över totala tillgångar, utdelningar över totalt tillgångar, kassa över totala tillgångar, 

skuldsättningsgrad och marknadsvärdet av eget kapital. (Lamont et al. 2001, Cheng et al 

2014). Formeln för KZ-indexet är: 

KZ 𝑖𝑡 =  −1,002
𝐶𝐹𝔦𝔱

𝐴𝔦𝔱−1
− 39,368

𝐷𝐼𝑉𝔦𝔱

𝐴𝔦𝔱−1
− 1,315

𝐶𝔦𝔱

𝐴𝔦𝔱−1
+ 3,139𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 0.283𝑄𝑖𝑡 

Där: 

𝐶𝐹𝔦𝔱

𝐴𝔦𝔱−1
  är kassaflöde över totala tillgångar (år t-1) 

𝐷𝐼𝑉𝔦𝔱

𝐴𝔦𝔱−1
  är utdelningar över totala tillgångar (år t-1) 

𝐶𝔦𝔱

𝐴𝔦𝔱−1
  är kassa över totala tillgångar (år t-1) 

𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 är skuldsättningsgrad  

𝑄𝑖𝑡 är marknadsvärde av eget kapital 
 
 
Enligt modellen antas företag med mycket eget kapital i form av kassa och kassaflöden 

vara mindre beroende av extern finansiering. Vidare kategoriseras företag med höga 

utdelningar och lågt marknadsvärde till icke växande och har därmed mindre behov för 

finansiering. Företag som redan är högt skuldsatta antas betala en högre premie på 

tilläggsfinansiering och är därmed mera kapitalbegränsade. (Cheng et al 2014) Likt 

tidigare forskning har avhandlingen valt att dividera variablerna med totala tillgångar 

istället för anläggningstillgångar som används av Kaplan och Zingales. (Lamont et al 

2001, Baker et al 2003, Cheng et al 2014)  

6.3.1.2 WW-index 

Som det andra måttet på kapitalbegränsningar använder avhandlingen WW-indexet av 

Whited och Wu (2006). WW-indexet inkluderar följande variabler: kassaflöde över 

totala tillgångar, utdelningar, långfristiga skulder över totala tillgångar, naturliga 

logaritmen av totala tillgångar, industrins försäljningstillväxt och företagets 

försäljningstillväxt. (Cheng et al 2014) Om ett företag tillhör en växande industri men 

inte visar tillväxt kan detta anses bero på kapitalbegränsningar. (Whited och Wu 2006) 
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I sin undersökning kommer Whited och Wu (2006) fram till att företag som är 

kapitalbegränsade enligt WW-indexet är mindre, investerar lite, täcks av endast ett fåtal 

analytiker och har ingen klassificering på sina skuldebrev. Whited och Wu har kritiserat 

KZ-indexet på grund av att företagen KZ-indexet kännetecknar som kapitalbegränsade 

har motsatta attribut. 

Uträkningen för WW-indexet är: 

WW-index = (−0.091 ∗ 𝐶𝐹) − (0.062 ∗ 𝐷𝐼𝑉𝑃𝑂𝑆) + (0.021 ∗ 𝑇𝐿𝑇𝐷) − (0.044 ∗ 𝐿𝑁𝑇𝐴) +

(0.102 ∗ 𝐼𝑆𝐺) − (0.035 ∗ 𝑆𝐺) 

Där: 

𝐶𝐹 är kassaflöde över totala tillgångar 

𝐷𝐼𝑉𝑃𝑂𝑆 är en dummyvariabel som antar värdet 1 om företaget har utdelningar. 

𝑇𝐿𝑇𝐷 är långfristiga lån över totala tillgångar 

𝐿𝑁𝑇𝐴 är den naturliga logaritmen av totala tillgångar 

𝐼𝑆𝐺 är försäljningstillväxten för respektive industri  

𝑆𝐺 är företagsspecifik försäljningstillväxt 

 

6.3.1.3 SA-index 

Det sista alternativet för kapitalbegränsningar är Size-Age indexet av Hadlock och Pierce 

(2010). Även Hadlock och Pierce har riktat kritik mot KZ-indexet. Då Hadlock och Pierce 

estimerar KZ-indexet får de varierande förtecken på variablerna. Endast kassaflödets 

och skuldsättningsgradens förtecken är konsekventa och signifikanta med original KZ-

indexet medan kassabehållningar får ett signifikant positivt tecken. Detta anses bero på 

att företag som upplever kapitalbegränsningar håller en större kassa för att undvika 

osäkerhet. (Hadlock och Pierce 2010)  

Vidare undersöker Hadlock och Pierce även WW-indexet. För det återskapade WW-

indexet visar endast tre av de sex variablerna signifikanta resultat med samma förtecken. 

De tre signifikanta variablerna är kassaflöde, skuldsättningsgrad och företagsstorlek. 

Dock inte lika kritiska mot WW-indexet som mot KZ-indexet ser Hadlock och Pierce 

vissa problem med pålitligheten av variablerna för kassaflöde och skuldsättningsgraden. 

Därmed anses endast storlek och ålder som robusta mått på kapitalbegränsningar. SA-

indexets uträkning är: 
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SA index =(−0.737 ∗ 𝑆𝑖𝑧𝑒) + (0.043 ∗ 𝑆𝑖𝑧𝑒ˆ2) − (0.040 ∗ 𝐴𝑔𝑒) 

 
Där: 

𝑆𝑖𝑧𝑒 är det logaritmiska värdet av bokförda tillgångar dock max log(7000 000 000$) 

𝐴𝑔𝑒 är sista året minus första året av tillgänglig prisinformation på varje företag, dock 

max 37 år 

 

6.3.2 Oberoende variabler 

Avhandlingens oberoende variabler består av ESG-data. Då avhandlingen ämnar mäta 

skillnaden mellan effekterna av materiell och immateriell CSR har en del modifieringar 

gjorts på ESG-måtten. Dessa modifieringar baserar sig på SASB:s materialitetskarta. Då 

dessa datapunkter inte finns tillgängliga för avhandlingens företag gör skribenten 

modifieringarna själv. Denna omstrukturering av variabler har inspirerats av Palméns 

(2018) magisteravhandling och följer till stor del hans metod. Skribenten inser att en 

magisteravhandling inte är en optimal källa, men anser metoden vara den mest lämpliga 

för avhandlingens syfte. Vidare använder Khan et al (2016) en liknande omstrukturering 

i sin undersökning, dock med en annan databas (KLD) än Thomason Reuters Eikon.  

Databaser som KLD och Eikon använder sig av en stor mängd datapunkter för att 

poängsätta företagen. Eftersom alla företag poängsätts med samma kriterier har 

relevansen för vissa datapunkter på industrinivå diskuterats. Genom att uppdela de 

beroende variablerna till materiella och immateriella, ämnar avhandlingen öka 

relevansen för varje datapunkt; till exempel är motarbetning av föroreningar betydligt 

viktigare för vissa företag, medan arbetstagarnas säkerhet är mera aktuellt för andra. Det 

är dock bra att poängtera att relevansen i detta sammanhang är från investerarnas 

perspektiv och kan därmed vara mindre relevant för andra intressenter. (Khan et al 

2016) 

Först indelas företagen enligt SASB:s industrifördelning till en av de 70 

industrigrupperna. Tillsammans bildar dessa 70 industrier 10 stycken sektorer 

(finansiella sektorn exkluderad): konsumentvaror, extraktivämnen och bearbetade 

mineraler, mat och dryck, hälsovård, resursomvandling, förnybar- och alternativ energi, 

tjänster, infrastruktur, teknologi och kommunikation och transport. Härefter 

omplaceras SASB:s 26 mått på hållbarhet under de tio CSR-grupperna givna av Eikon.  
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Tabell 1 Omfördelningen av CSR-mått enligt SASB till CSR-grupperingen enligt Thomson Reuters Eikon 

Resursanvändning 
 

Utsläpp Miljö Innovationer 
 

Arbetskraft 
 

Mänskliga 
rättigheter 

Samhälle 
 

Produktansvar 
 

Bolagsstyrning 

Energi förvaltning GHG Utsläpp Produktdesign- och 
livscykelförvaltning 

Arbetspraxis Mänskliga 
rättigheter och 

samhällsrelationer 

Konkurrens-
beteende 

Kundens integritet Systematisk-
risk Hantering 

Vatten och 
avfallshantering 

Luftkvalitet Affärsmodellens 
uthållighet 

 

Arbetstagarnas 
hälsa och 
säkerhet 

 Mänskliga 
rättigheter och 

samhällsrelationer 

Datasäkerhet  

Materialutvinning 
och effektivitet 

Hantering av 
avfall och 

farliga 
material 

 Arbetstagarnas 
engagemang, 
diversitet och 

integrering 

 Affärsetik 
 

Tillgång och 
överkomlighet 

 

Förvaltning av 
produktions- 

kedjan 

Ekologiska 
effekter 

 

 Förvaltning av 
produktions-

kedjan 

 Förvaltning av den 
rättsliga och 
regelmässiga 

miljön 
 

Produktkvalitet och 
säkerhet 

 

     Kritisk 
incidenthantering 

 

Kundtjänst  

      Försäljningspraxis 
och 

produktmärkning 
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Omfördelningen återfinns i tabell 1. För att göra denna indelning så korrekt som möjligt 

har beskrivningarna givna av SASB noga jämförts med beskrivningarna på variablerna 

givna av Eikon. Om en SASB kategori passar under flera av Eikons variabler har den 

inkluderats på alla dessa ställen. Vidare har Eikons tre variabler för bolagsstyrning 

slagits ihop till en variabel för bolagsstyrning. Detta anses motiverat på grund av att 

endast ett mått på hållbarhet givet av SASB faller direkt under denna variabel. (SASB 

2018, Palmén 2018) 

 

 
Tabell 2 Materialitetskarta 

 

 

 
Till slut har indelningen till materiella och immateriella variabler utförts. Enligt SASB:s 

materialitetskarta indelas variablerna enligt relevans: relevanta för över 50% av 

industrierna inom en sektor, relevanta för under 50% av industrierna inom en sektor 

eller relevanta för 0% av industrierna inom en sektor. För att vidare göra detta mätbart 

har skribenten använt samma metod som Palmén (2018) och poängsatt kategorierna 

som är materiella för över 50% med två poäng, under 50% med ett poäng och för 0% 

med noll poäng. SASB-kategorierna som inkluderas flera gånger fördelas ett halvt poäng. 

 
Resurs-

användning 
Utsläpp Miljö-

innovation 
Arbetskraft Mänskliga-

rättigheter 
Samhälle Produkt

-ansvar 
Bolags-

styrning 

Konsumentvaror 
  

4 1 2 4 0 0 5 0 

Extraktivämnen & 
bearbetade mineraler  

4 6 2 4 0 7 0 1 

Mat & dryck 
  

6 2 1 2 0 0 7 0 

Hälsovård 
  

0 1 2 3 1 2 8 0 

förnybar- & 
alternativ energi 

3 4 4 2 0 2 2 1 

Tjänster 
  

4 4 2 4 1 7 6 1 

Teknologi & 
kommunikation  

5.5 4 2 5 1 9 8 2 

Transport 
  

5 6 2 5.5 1 8 7 1 

Resursomvandling 
  

5 4 2 3 0.5 5 3 0 

Infrastruktur 3 4 9 4 0 2 2 1 

Medelvärdet 4 3.6 2.8 3.7 0.5 4.2 4.8 0.7 
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Därefter har summan av poäng inom varje sektor jämförts med medelvärdet av alla 

sektorer under varje CSR-kategori. Om en sektor, till exempel hälsovård, har fått ett 

poäng inom resursanvändning som är över medelvärdet av vad alla sektorer tillsammans 

fått under resursanvändning, anses resursanvändning materiellt för sektorn hälsovård. 

Materialitetskartan återfinns i tabell 2. SASB:s materialitetskarta finns på 

https://materiality.sasb.org/. (SASB 2018, Palmén 2018) 

 

Från tabell 2 kan avläsas vilka ESG-faktorer som är materiella för varje industri. 

Industrierna transport, teknologi och kommunikation och tjänster har flest materiella 

ESG-faktorer. Trots att dessa industrier har materiella ESG-faktorer inom miljö och 

sociala aspekter, ligger största tyngden på det sociala. Minst antal materielle ESG-

faktorer har sektorn för konsumentvaror, där endast arbetskraft är materiellt. För 

sektorn förnybara resurser och alternativ energi ligger tyngden på faktorer inom miljö. 

 

 
Ekvationerna för de materiella och immateriella CSR-variablerna finns nedan. Vikten 

(w) för varje variabel har bestämts baserat på hur många poäng varje kategori har fått.  

CSR𝑚𝑎𝑡./𝑖𝑚𝑚𝑎𝑡 = 𝑤 ∗ 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑟𝑠𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝑤 ∗ 𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 + 𝑤 ∗

𝑚𝑖𝑙𝑗ö 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑤 ∗ 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 + 𝑤 ∗ 𝑚ä𝑛𝑛𝑠𝑘𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑟ä𝑡𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟 + 𝑤 ∗

𝑠𝑎𝑚ℎä𝑙𝑙𝑒 + 𝑤 ∗ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑎𝑛𝑠𝑣𝑎𝑟 + 𝑤 ∗ 𝑏𝑜𝑙𝑎𝑔𝑠𝑠𝑡𝑦𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 

ENV𝑚𝑎𝑡./𝑖𝑚𝑚𝑎𝑡 = 𝑤 ∗ 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑟𝑠𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝑤 ∗ 𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 + 𝑤 ∗

              𝑚𝑖𝑙𝑗ö 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

SOC𝑚𝑎𝑡./𝑖𝑚𝑚𝑎𝑡 = 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 + 𝑤 ∗ 𝑚ä𝑛𝑛𝑠𝑘𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑟ä𝑡𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟 + 𝑤 ∗

𝑠𝑎𝑚ℎä𝑙𝑙𝑒 + 𝑤 ∗ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑎𝑛𝑠𝑣𝑎𝑟 

GC𝑚𝑎𝑡. = 𝑏𝑜𝑙𝑎𝑔𝑠𝑠𝑡𝑦𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 

 

6.3.3 Kontrollvariabler 

Kontrollvariablerna varierar beroende på vilket mått på kapitalbegränsningar som 

används. Då KZ-indexet är den beroende variabeln kommer kontrollvariablerna att vara: 

företagsstorlek, land, industri och år. För WW-indexet och SA-indexet används: land, 

industri och år. Företagsstorlek inkluderas inte för de två sistnämnda på grund av att 

variabeln inkluderas på vänster sida av ekvationen. Enligt tidigare forskning räknas 

https://materiality.sasb.org/
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företagsstorlek med den naturliga logaritmen av företagets totala tillgångar (Cheng et al 

2014) 

6.4 Deskriptiv statistik 

Detta kapitel ämnar ge en överblick på avhandlingens data. Kapitlet börjar med att 

beskriva standardavvikelsen, medeltalet och medianen av alla regressionsvariabler. 

Vidare kommer fördelningen mellan land, industri och år att klargöras. 

6.4.1 Överblick över avhandlingens data 

Tabell 3 visar storleken på urvalet (N), medeltalet, medianen och standardavvikelsen för 

varje regressionsvariabel. Enligt Cheng et al (2014) metod har både KZ-indexet och WW-

indexet winsoriserats på 1% nivå. Genom winsorisering tas de mest avvikande 

datapunkterna (uteliggarna) och omvandlas till talen som är näst längst borta från 

medeltalet. På grund av att SA-indexet har begränsats i både storlek och mängden 

inkluderade år, anses det inte motiverat att ta flera steg för att öka normalfördelningen 

på denna variabel. (Hadlock & Pierce 2010) 

 

Tabell 3 Deskriptiv statistisk på regressionsvariabler 

 
Variabel N Medeltal Median Standard-

avvikelse 

KZ-index 1811 – 1,22 – 0,55 5,57 

WW-index 1872 -0,92 -0,97 0,21 

SA-Index 1804 3,11 3,46 1,19 

CSR Mat. 1358 57,72 58,53 17,64 

CSR Immat 1358 60,01 60,82 17,48 

Env. Mat. 1358 58,28 63,78 24,80 

Env. Immat 1358 61,82 63,68 19,53 

Soc. Mat. 1358 55,53 55,61 19,94 

Soc. Immat. 1358 57,33 57,91 20,31 

GC Mat. 1354 49,63 50 29,06 

Storlek 1805 8,91 9,92 0,65 

 

 
Baserat på tabell 3 finns det stora variationer mellan företagen i både CSR-prestation 

och kapitalbegränsningar. Den minsta variationen visar WW-indexet. Vidare verkar 
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företagen satsa mera på immateriell CSR än på materiell CSR. Detta verkar vara fallet 

för både miljö och sociala aspekter. Företagen satsar minst på bolagsstyrning som även 

visar den högsta variationen. 

6.4.1 Fördelning mellan land, industri och år 

Företagens fördelning enligt industri och land kan finnas i tabell 4 och 5. Den tydliga 

majoriteten av företagen faller under sektorerna resursanvändning och konsumentvaror 

medan minst antal företag faller under sektorerna förnybar och alternativ energi och mat 

och dryck. Från den geografiska indelningen i tabell 5 går att utläsa att största delen av 

samplet är från Sverige medan minst data har samlats från Norge.  

 

Tabell 4 Industri fördelning               Tabell 5 Land fördelning 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabell 6 visar fördelningen av CSR-data på årlig nivå. Mängden företag som inkluderats 

i Eikon databasen har vuxit från 46 företag år 2002 till 117 företag år 2017. Den stadiga 

tillväxten kan antas bero på en ökad mängd företag som investerar i CSR och rapporterar 

om dessa investeringar. 

 

 

 

Land N 

Finland 24 

Sverige 55 

Norge 16 

Danmark 22 

Industri fördelning N 

Resursomvandling 24 

Konsumentvaror 18 

Hälsovård 13 

Extraktivämnen och bearbetade mineraler 13 

Teknologi och kommunikation 11 

Tjänster 9 

Transport 8 

Infrastruktur 8 

Förnybar och alternativ energi 7 

Mat och dryck 6 
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Tabell 6 Fördelning på år 

År N År N 

2002 46 2010 88 

2003 52 2011 88 

2004 61 2012 88 

2005 76 2013 90 

2006 79 2014 96 

2007 81 2015 110 

2008 82 2016 114 

2009 84 2017 117 

Totalt  1353 1353 
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7 METOD 

I detta kapitel kommer avhandlingens empiriska del att presenteras. Avhandlingen 

ämnar undersöka förhållandet mellan materiell och immateriell CSR och 

kapitalbegränsningar genom ett flertal regressioner. Antagandet är att företag som satsar 

på materiell CSR upplever mindre kapitalbegränsningar än företag som satsar mera på 

immateriell CSR. Regressionerna är inspirerade av Cheng et al. (2014). 

7.1 Regressioner med panel data 

Avhandlingens data består av obalanserat paneldata. Då man talar om paneldata 

hänvisas till ett data sampel som innehåller både tidsseriedata och tvärsnittsdata. I 

denna avhandling betyder detta att värden för de specifika företagen följs genom tiden. 

Ett obalanserat paneldata skiljer sig från ett balanserat paneldata genom att 

tvärsnittsobservationerna inte är lika många för varje variabel och kan ta plats vid olika 

tidpunkter. (Brooks 2008) 

 

När man handskas med ett paneldata kan man utgå ifrån tre olika modeller: poolad 

regression, fasteffektsmodellen eller slumpeffektsmodellen. Den enklaste av dessa är en 

poolad regression. I denna modell samlas all data till en ekvation, varefter regressionen 

estimeras med en ”ordinary least squares” (OLS) modell. Problematiken med detta 

tillvägagångssätt är att modellen inte tar i beaktande karaktärsdragen för tvärsnitts- eller 

tidsseriedata. (Brooks 2008) 

 

Till skillnad av en poolad regression låter en fasteffektsmodell interceptet variera genom 

tvärsnittsdata men inte genom tiden. Vidare hålls alla beta variabler fasta genom tiden 

och över tvärsnittsdata. För avhandlingens modell skulle detta innebära att variablerna 

som hålls fasta genom tiden, som till exempel land och sektor, beskrivs av en sammansatt 

variabel. Därmed kan inte effekten av dessa sammansatta variabler längre uppskattas 

enskilt. (Brooks 2008) Även i slumpeffektsmodellen hålls intercepten fasta genom tiden 

men är olika för de olika tvärsnittsobservationerna. Dock antar modellen att intercepten 

för tvärsnittsobservationerna härstammar från ett gemensamt intercept som är det 

samma för hela tvärsnittsdata och genom tiden. Modellen inkluderar även en 

slumpvariabel som mäter hur mycket de enskilda intercepten skiljer sig från det 

gemensamma interceptet. På grund av korrelation mellan tvärsnittsobservationerna vid         
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olika tidpunkter används en Generalized Least Squares (GLS) modell istället för en OLS-

modell. (Brooks 2008) 

 

7.1.1 Hausman-test 

För att avgöra om slumpeffekts- eller fasteffektsmodellen är mera lämplig med tanke på 

avhandlingens data utförs ett Hausman-test. Hausman-testet mäter om det förekommer 

korrelation mellan de oberoende variablerna och feltermen. Om ingen korrelation 

upptäcks kan man välja vilken man anser mera lämplig av modellerna och använda den. 

Om det finns korrelation är det inte längre motiverat att använda slumpeffektsmodellen. 

Noll-hypotesen för Hausman-testet är att ingen korrelation existerar. (Brooks 2008) 

Resultaten på Hausman-testen presenteras i kapitel 8. 

 

7.2 Modellspecifikation 

Regressionerna för undersökningen presenteras härnäst. Beroende på vilket mått på 

kapitalbegränsningar som används varierar de beroende variablerna. Samtliga 

regressioner finns nedan: 

 

𝐾𝑍𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝛽𝐶𝑆𝑅𝑚𝑎𝑡𝑖𝑡 + 𝛽 𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡       (1) 

𝐾𝑍𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝛽𝐶𝑆𝑅𝑖𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑡 + 𝛽 𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡      (2) 

𝐾𝑍𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝛽𝐸𝑁𝑉𝑚𝑎𝑡𝑖𝑡 + 𝛽 𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡       (3) 

𝐾𝑍𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝛽𝐸𝑁𝑉𝑖𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑡 + 𝛽 𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡      (4) 

𝐾𝑍𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝛽𝑆𝑂𝐶𝑚𝑎𝑡𝑖𝑡 + 𝛽 𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡       (5) 

𝐾𝑍𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝛽𝑆𝑂𝐶𝑖𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑡 + 𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡       (6) 

𝐾𝑍𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝛽𝐶𝐺𝑚𝑎𝑡𝑖𝑡 + 𝛽 𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡       (7) 

𝑊𝑊𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝛽𝐶𝑆𝑅𝑚𝑎𝑡𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡        (8) 

𝑊𝑊𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝛽𝐶𝑆𝑅𝑖𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡        (9) 

𝑊𝑊𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝛽𝐸𝑁𝑉 𝑚𝑎𝑡𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡        (10) 
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𝑊𝑊𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝛽𝐸𝑁𝑉𝑖𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡        (11) 

𝑊𝑊𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝛽𝑆𝑂𝐶𝑚𝑎𝑡𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡        (12) 

𝑊𝑊𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝛽𝑆𝑂𝐶𝑖𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡        (13) 

𝑊𝑊𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝛽𝐺𝐶𝑚𝑎𝑡𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡         (14) 

𝑆𝐴𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝛽𝐶𝑆𝑅𝑚𝑎𝑡𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡         (15) 

𝑆𝐴𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝛽𝐶𝑆𝑅𝑖𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡        (16) 

𝑆𝐴𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝛽𝐸𝑁𝑉𝑚𝑎𝑡𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡         (17) 

𝑆𝐴𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝛽𝐸𝑁𝑉𝑖𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡        (18) 

𝑆𝐴𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝛽𝑆𝑂𝐶𝑚𝑎𝑡𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡         (19) 

𝑆𝐴𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝛽𝑆𝑂𝐶𝑖𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡        (20) 

𝑆𝐴𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝛽𝐺, 𝐶𝑚𝑎𝑡𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡         (21) 

 
 

7.3 Hypoteser 

För att undersöka om ett signifikant samband existerar mellan kapitalbegränsningar och 

materiell CSR och immateriell CSR formuleras följande hypoteser: 

H0: Det finns inget signifikant samband mellan materiell CSR och 

kapitalbegränsningar 

H1: Det finns ett signifikant samband mellan materiell CSR och kapitalbegränsningar 

H0: Det finns inget signifikant samband mellan immateriell CSR och 

kapitalbegränsningar 

H1: Det finns ett signifikant samband mellan immateriell CSR och 

kapitalbegränsningar 
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Trots att det förväntade sambandet är negativt är även ett positivt samband av intresse, 

därmed anses ett tvåsidigt test optimalt. Hypoteserna kommer att testas på 10%, 5% och 

1% signifikansnivå.
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8 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras avhandlingens resultat. Kapitlet börjar med resultaten från 

Hausman-testen som används för att besluta mellan fasteffektsmodellen och 

slumpeffektsmodellen. Vidare innehåller kapitlet även modelldiagnostik.  

Alla test kommer att testas på tre olika signifikansnivåer: 1%, 5% och 10%. 1% 

signifikansnivå markeras med tre asterisker (***), 5% med två asterisker (**) och 10% 

med en asterisk (*).  

8.1 Resultat från Hausman-test 

För att besluta mellan fasteffektsmodellen och slumpeffektsmodellen har ett Hausman-

test utförts på alla regressioner. I tabell 7 presenteras resultaten för de två första 

regressionerna. Baserat på p-värdena förkastas noll-hypotesen på 1% signifikansnivå för 

båda regressionerna och därmed är det inte längre motiverat att använda 

slumpeffektsmodellen. Slutsatsen blir densamma för resten av regressionerna.  

Tabell 7 Hausman-test 

Modell Hausman-test  

   

 Chiˆ2 P-Värde 

1 13,16 0,00014*** 

2 11,48 0,0032*** 

 

Då fasteffektsmodellen inte ger industrispecifika resultat kommer även pooled 

regressioner att tillämpas. Som nämnts i kapitel 6 finns det vissa bristfälligheter att ta i 

beaktande med denna metod. Dock anser skribenten att resultaten blir mera informativa 

då båda modellerna utnyttjas. 

8.2 Regressions resultat 

Till näst presenteras resultaten från de olika regressionerna. Resultaten har grupperats 

enligt vilken modell som använts (fasteffektsmodellen eller pooled-modellen). 

Signifikansnivån har markerats med asterisker. Det övre talet i varje tabell visar hur stor 

effekt varje oberoende variabel har på den beroende variabeln, medan talen inom 

parenteserna är t-statistikorna. T-statistikan är koefficienten dividerad med 

standardavvikelsen. I tabell 8 presenteras resultaten för fasteffektsmodellerna och i 



 

 

43 

 

tabell 9 för pooled-modellerna. I tabell 10 presenteras regressionerna med 

fasteffektsmodellen med ESG-variablerna skilt men i samma regression.  

Då KZ-indexet används som mått på kapitalbegränsningar, visar ingen av 

koefficienterna signifikans och därmed kan noll-hypotesen inte förkastas. Dock har 

materiell CSR ett negativt förtecken medan immateriell har ett positivt. Detta antyder att 

då ett företag satsar mera på materiell CSR, minskar deras kapitalbegränsningar medan 

satsningar på immateriell CSR har den motsatta effekten. Då variablerna har testats 

enskilt visar de materiella måtten negativt förtecken, medan immateriella 

miljösatsningar visar positivt förtecken. För immateriella sociala CSR-satsningar är 

förtecknet dock negativt, som antyder att satsningar på sociala aspekter uppskattas av 

finansiärer även om de inte är materiella. För alla dessa regressioner är Rˆ2 mycket lågt 

och prob>F högt, som kan vara ett tecken på att modellen inte är optimal. För 

regressionerna utförda med Pooled-modellen är alla CSR koefficienter negativa. Vidare 

är alla variabler utom bolagsstyrning signifikanta. För dessa modeller är Rˆ2 fortfarande 

lågt men Prob>F är signifikant för alla regressioner. Dock måste dessa resultaten beaktas 

med försiktighet då modellen inte är optimal för panel data. 

Då den beroende variabeln är WW-indexet är alla koefficienter utom bolagsstyrning 

negativa och signifikanta. Vidare visar dessa modeller ett högre Rˆ2 och alla utom 

regression 12 har signifikant Prob>F. Resultaten är de samma då regressionerna körs 

med pooled-modellen. För regressionerna med SA-indexet som beroende variabel har 

alla utom materiella och immateriella miljövariablerna negativt förtecken. Dock är inga 

av variablerna signifikanta. Regressionerna med miljö och bolagsstyrning som CSR-mått 

har även lägre Rˆ2 än de resterande regressionerna. Ingen av modellerna har ett 

signifikant Prob>F. Med Pooled-modellen visar SA-indexet positivt signifikant samband 

för alla variabler utom bolagsstyrning som har ett negativt tecken och immateriella 

sociala aspekter som har ett signifikant negativt tecken.  

I tabell 10 finns resultaten för regressionerna med ESG-måtten separat men i samma 

regression. Då KZ-indexet är beroende variabel och de tre CSR-variablerna inkluderas i 

samma regression men som tre olika variabler, är materiella måttet på miljö negativt 

medan immateriella är positivt, dock ingendera signifikant. För de sociala variablerna är 

både materiella och immateriella negativt. Bolagsstyrning är även här positivt, dock inte 

signifikant. För båda regressionerna är Rˆ2 lågt och Prob>F inte signifikant. Med WW-

indexet som beroende variabel är materiella miljövariabeln signifikant negativ. 

Variabeln för materiella sociala aspekter är även den negativ men icke signifikant, 



 

 

44 

 

Tabell 8 Regressionsresultat för fasteffektsmodellen 

Beroende 

Variabeln 

KZ-index WW-index SA-index 

Regressions 

nummer 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Materiell 

CSR 

-0,010 

(0,01) 

 

 

     -0,001 

*** 

(0,00) 

      -0,000 

(0,00) 

      

Immateriell 

CSR 

 0,000 

(0,02) 

      -0,001 

*** 

(0,00) 

      -0,000 

(0,00) 

     

Materiell 

Miljö 

  -0,009 

(0,01) 

      -0,000 

*** 

(0,00) 

      0,001 

(0,00) 

    

Materiell 

Social 

   -0,008 

(0,01) 

      -0,000 

** 

(0,00) 

      -0,001 

(0,00) 

   

Materiell 

Bolagssty. 

    -0,010 

(0,01) 

      0,000 

(0,00) 

     

 

 -0,000 

(0,00) 

  

Immateriell 

Miljö 

     0,002 

(0,02) 

      -0,000 

(0,00) 

      0,003 

(0,00) 

 

Immateriell 

Social 

      -0,002 

(0,01) 

      -0,000 

*** 

(0,00) 

      -0,000 

(0,00) 

Storlek -1,363 

(1,16) 

-1,458 

(1,16) 

-1,339 

(1,13) 

-1,397 

(1,12) 

-1,450 

(1,07) 

 

-1,474 

(1,13) 

-1,444 

(1,14) 

              

Rˆ2 0,012 

 

0,010 

 

0,012 

 

0,012 

 

0,011 

 

0,011 

 

 

0,011 

 

0,151 

 

0,126 

 

0,074 

 

0,141 

 

0,002 

 

0,065 

 

 

0,134 

 

0,167 

 

0,133 

 

0,079 

 

0,160 

 

0,000 0,080 0,141 

Prob>F 0,180 0,305 0,156 0,166 0,326 0,382 0,212 0,002 0,005 0,000 0,023 0,422 0,005 0,001 0,993 0,995 0,186 0,435 0,492 0,786 0,719 
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Tabell 9 Regressionsresultat för pooled-modellen 

Beroende 

Variabeln 

KZ-index WW-index SA-index 

Regressions 

nummer 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Materiell 

CSR 

-0,058 

*** 

(0,01) 

 

 

     -0,002 

*** 

(0,00) 

     -.00 

(0.00) 

0,021 

*** 

(0,00) 

      

Immateriell 

CSR 

 -0,048 

*** 

(0,01) 

      -0,002 

*** 

(0,00) 

      0,019 

*** 

(0,00) 

     

Materiell 

Miljö 

  -0,025 

*** 

(0,01) 

      -0,001 

*** 

(0,00) 

      0,010 

*** 

(0,00) 

    

Materiell 

Social 

   -0,042 

*** 

(0,01) 

      -0,002 

*** 

(0,00) 

      0,019 

*** 

(0,00) 

   

Materiell 

Bolagssty. 

    -0,007 

(0,01) 

      0,000 

(0,00) 

     

 

 -0,00 

(0,00) 

  

Immateriell 

Miljö 

     -0,022 

*** 

(0,01) 

      -0,001 

*** 

(0,00) 

      0,013 

*** 

(0,00) 

 

Immateriell 

Social 

      -0,049 

*** 

(0,01) 

      -0,002 

*** 

0,00) 

      -0,016 

*** 

(0,00) 

Storlek -0,063 

(0,16) 

-0,062 

(0,15) 

-0,200 

(0,15) 

-0,047 

(0,16) 

-0,394 

(0,13) 

 

-0,259 

(0,14) 

-0,067 

(0,15) 

              

Rˆ2 0,100 

 

0,098 

 

0,093 

 

0,097 

 

0,086 

 

0,089 

 

 

0,104 

 

0,234 

 

0,205 

 

0,165 

 

0,228 

 

0,110 

 

0,158 

 

0,220 

 

0,327 0,286 

 

0,23 

 

0,318 

 

0,163 0,234 0,292 

Prob>F 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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medan bolagsstyrning har ett positivt tecken. För de immateriella variablerna är 

resultaten samma som för de materiella, dock är immateriella miljö måttet signifikant 

på en lägre nivå. Dessa regressioner har ett högre Rˆ2 och är signifikanta enligt Prob>F. 

Regressionerna med SA-indexet som beroende variabel visar ett positivt samband 

mellan materiella miljövariabeln, medan sociala aspekter och bolagsstyrning är negativa, 

dock icke signifikanta. För de immateriella variablerna är miljö positivt medan sociala 

aspekter är negativt. Båda icke signifikanta. Resultaten diskuteras mera ingående i 

kapitel 9. 

 

Tabell 10 Regressionsresultat med ESG-variabler separat men i samma regression 

 

 

 

8.3 Modelldiagnostik 

I detta kapitel presenteras modelldiagnostiken. Genom en utförlig modelldiagnostik 

säkras att valet av variabler, modell och även data inte leder till missvisande resultat. 

(Brooks 2008) 

Beroende 

Variabeln 

KZ index 

 

WW index SA index 

Regressions 

nummer 

22 23 24 25 26 27 

Materiell 

Miljö 

-0,007 

(0,00) 

 -0,000*** 

(0,00) 

 0,001** 

(0,00) 

 

Materiell 

Social  

-0,004 

(0,01 

 -0,000 

(0,00) 

 -0,002 

(0,00) 

 

Materiell 

Bolagssty. 

-0,010 

(0,01 

 0,000 

(0,00) 

 -0,004 

(0,00) 

 

Immateriell 

Miljö 

 0,003 

(0,02) 

 -0,000* 

(0,00) 

 0,001 

(0,00) 

Immateriell 

Social  

 -0,003 

(0,02) 

 -0,000 

(0,00) 

 -0,001 

(0,00) 

Storlek -1,321 

(0,14) 

-1,466 

(1,16) 

    

Rˆ2 0,013 0,011 0,121 0,128 0,001 0,016 

Prob>F 0,275 0,373 0,001 0,016 0,044 0,817 
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8.3.1 Multikollinearitet 

Multikollinearitet mäter korrelationen mellan oberoende variablerna. Det är inte 

ovanligt att en del korrelation förekommer, men om korrelationen är hög kan detta 

orsaka problem. Tecken på hög multikollinearitet kan bland annat vara ett mycket högt 

Rˆ2 värde, även om inga av de oberoende variablerna visar signifikans. Vidare blir 

modellen mycket känslig för förändringar i de oberoende variablerna. Hög 

multikollinearitet kan även leda till falska resultat gällande modellens signifikans. 

(Brooks 2008) 

Tabell 11 Korrelationsmatris 

 

 

 

 
Multikollinearitet är relativt svårt att mäta och många test ger endast en indikation om 

existensen eller avsaknaden av multikollinearitet. Ett generellt använt sätt att testa för 

fenomenet är en korrelationsmatris. Korrelationsmatrisen för denna avhandlings data 

presenteras i tabell 11. De variabler som kommer att inkluderas samtidigt på höger sida 

av regressionerna har framhävts med grått. På grund av att korrelationen är under 0,80 

för alla de framhävda kombinationerna verkar det mindre sannolikt att hög 

multikollinearitet förekommer. Vidare har regressionerna inte visat förvånansvärt höga 

Rˆ2 värden. (Brooks 2008). 

 ESG 

Eikon 

ESG 

Score 

Mat. 

Score 

Imm. 

Score 

Mat. 

Env 

Mat. 

Soc 

Mat. 

CG 

Imm. 

env 

Imm. 

soc 

Ln 

size 

Soc 

Eikon 

Env 

Eikon 

GC 

Eikon 

ESG Eikon 1,00 0,97 0,89 0,86 0,64 0,77 0,42 0,74 0,78 0,49 0,81 0,78 0,54 

ESG Score  0,97 1,00 0,91 0,88 0,65 0,79 0,44 0,76 0,80 0,48 0,81 0,78 0,48 

Mat. Score 0,89 0,91 1,00 0,91 0,68 0,94 0,12 0,73 0,91 0,55 0,89 0,78 0,20 

Imm. Score 0,86 0,88 0,91 1,00 0,70 0,80 0,01 0,92 0,83 0,50 0,81 0,90 0,11 

Mat. Env 0,64 0,65 0,68 0,70 1,00 0,49 0,01 0,71 0,49 0,39 0,51 0,77 0,39 

Mat. Soc 0,77 0,79 0,94 0,80 0,49 1,00 0,07 0,53 0,95 0,52 0,92 0,55 0,15 

Mat. CG 0,42 0,44 0,12 0,01 0,01 0,07 1,00 -0,02 0,06 -0,02 0,06 -0,01 0,91 

Imm. env 0,74 0,76 0,73 0,92 0,71 0,53 -0,02 1,00 0,54 0,42 0,56 0,95 0,07 

Imm. soc 0,78 0,80 0,91 0,83 0,49 0,95 0,06 0,54 1,00 0,47 0,93 0,56 0,13 

Ln size 0,49 0,48 0,55 0,50 0,39 0,52 -0,02 0,42 0,47 1,00 0,49 0,44 0,08 

Soc Eikon 0,81 0,81 0,89 0,81 0,51 0,92 0,06 0,56 0,93 0,49 1,00 0,59 0,14 

Env Eikon 0,78 0,78 0,78 0,90 0,77 0,55 -0,01 0,95 0,56 0,44 0,59 1,00 0,07 

GC Eikon 0,54 0,48 0,20 0,11 0,39 0,15 0,91 0,07 0,13 0,08 0,14 0,07 1,00 
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8.3.2 Normalitet i feltermerna 

För att kunna lita på signifikans-testen är det centralt att feltermerna är 

normalfördelade. Hur normalfördelat ett data är kan undersökas genom att studera dess 

skevhet och toppighet. Skevheten beskriver asymmetrin kring sannolikhetsfördelningen 

medan toppighet beskriver hur fet ”svans” data har. Ett normalfördelat data har en 

toppighet av högst tre och ingen skevhet.  (Brooks 2008) 

Hur väl normalfördelat undersökningens data är kan testas med ett Jarque-Bera test. 

Noll-hypotesen för Jarque-Bera testet är att den sammansatta skevheten och 

överskridande toppigheten är noll. (Brooks 2008) Resultaten för normalitetstesten för 

regression 1–2 och 8–9 presenteras i tabell 12.  

Tabell 12 Jarque-Bera test 

 Fasteffektsmodellen Pooled-modellen 

 Chiˆ2 p-värde Chiˆ2 p-värde 

Materiell CSR 2,9e+05 0,000*** 4,4e+05  0,000*** 

Immateriell CSR 2,8e+05 0,000*** 4,3e+05 0,000*** 

 

Ur tabellen går att utläsa att noll-hypotesen förkastas för båda regressionerna och 

därmed kan normalitet inte bekräftas på basis av testet. Resultaten är liknande för de 

resterande regressionerna. Om resultaten inte är de önskvärda betyder detta inte att 

modellen inte kan användas. Enligt centrala gränsvärdessatsen går summan av ett stort 

antal slumpmässiga variabler mot en normalfördelning. Därmed kan det antas att den 

valda modellen fortsättningsvis är den mest lämpliga (Brooks 2008) 

8.3.3 Heteroskedasticitet och autokorrelation 

Heteroskedasticitet (motsatsen till homoskedasticitet) betyder att variansen av 

feltermerna inte är konstant. Då heteroskedasticitet förekommer betyder det att 

standardfelen kan snedvridas och således leda till missvisande resultat. (Brooks 2008) 

För fasteffektsmodellerna har förekomsten av heteroskedasticitet testats med ett Wald-

test medan för pooled modellerna med ett Breaush-Pagan test. Resultaten för några av 

modellerna kan finnas i tabell 13. Från tabellen framgår det att regressionerna 1–2 och 



 

 

41 

 

8–9 lider av heteroskedasticitet. För de resterande regressionerna är resultaten 

liknande.  

Tabell 13 Wald- och Breush-Pagan test för heteroskedasticitet 

 Fasteffektsmodellen 

Wald-test 

Pooled-modellen 

Breush-Pagan test 

 Chiˆ2 p-värde Chiˆ2 p-värde 

Materiell CSR 9.7e+35 0,000*** 49.53  0,000*** 

Immateriell CSR 6.0e+35 0,000*** 47.56 0,000*** 

 

För att testa modellerna för autokorrelation har ett Wooldridge-test utförts. 

Nollhypotesen för Wooldridge-testet är att ingen autokorrelation förekommer. Om en 

modell lider av autokorrelation betyder det att feltermerna korrelerar med varandra. Om 

autokorrelation förekommer är modellen inte längre den bästa möjliga. Det kan även 

leda till en ökad risk för att nollhypotesen förkastas trots att den egentligen är sann. 

Vidare kan detta betyda ett överdrivet Rˆ2. Resultaten på Wooldridge-testen för 

regressionerna 1–2 presenteras nedan. (Brooks 2008) 

Tabell 14 Wooldridge-test för autokorrelation 

Wooldridge-test Fasteffektsmodellen 

materiell CSR 

Fasteffektsmodellen.                      

immateriell CSR 

 F-score p-värde F-score p-värde 

 3,365 0,0693* 3,377 0,0689* 

 

Från resultaten framgår det att nollhypotesen förkastas på 10% nivån. Därmed 

bestämmer sig skribenten för att korrigera för autokorrelation och heteroskedasticitet 

genom att använda robusta standardfel. Resultaten för resterande regressioner är 

liknande eller förkastar nollhypotesen med en högre signifikansnivå. 
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9 DISKUSSION 

Avhandlingens resultat väcker flera tankar gällande relationen mellan materiell och 

immateriell CSR och kapitalbegränsningar.  

Baserat på tidigare forskning antar avhandlingen att korrelationen mellan 

kapitalbegränsningar och CSR är negativ, det vill säga då CSR ökar minskar 

kapitalbegränsningarna. (Cheng et al 2014, Dhaliwal et al 2014) Vidare antar 

avhandlingen att detta negativa förhållandet orsakas av satsningar på materiell CSR 

medan satsningar på immateriell CSR inte har samma effekt eller till och med en motsatt 

effekt. Trots att sambandet mellan kapitalbegränsningar och materiell CSR eller 

immateriell CSR inte har undersökts tidigare, har tidigare forskning visat att 

investeringar i materiell CSR har signifikanta fördelar i jämförelse med investeringar i 

immateriell CSR. I sin undersökning visar Khan et al (2016) att företag som satsar på 

materiell CSR presterar bättre än företag som inte gör det. Vidare kom undersökningen 

fram till att satsningar på immateriell CSR inte leder till bättre prestation. Allra bäst 

presterade företag med höga satsningar på materiell CSR och låga satsningar på 

immateriell CSR. (Khan et al 2016) 

Denna avhandling kom inte fram till lika entydiga resultat som den tidigare forskningen. 

För alla regressioner som använder fasteffektsmodellen visar materiell CSR ett negativt 

samband, dock är sambandet endast signifikant med WW-indexet som beroende 

variabel. Då detta jämförs med måttet på immateriell CSR visar KZ-indexet positivt 

förtecken medan de två andra indexen även här visar negativt. Att förtecknet har bytt 

håll för KZ-indexet kan tolkas som stöd för undersökningens antagande att investeringar 

i immateriell CSR inte leder till samma nyttoeffekter som materiell CSR och kan även 

skada företaget. De resterande resultaten för immateriell CSR är motstridiga med 

avhandlingens förväntningar. Dock kunde variationen på förtecknen beroende på måttet 

av kapitalbegränsningar anses som svagt stöd för avhandlingens hypotes. Resultaten kan 

även till en viss grad anses vara i linje med Cheng at al (2014) undersökning som likaså 

kom fram till ett signifikant negativt samband mellan WW-indexet och CSR. Vidare kan 

de resterande negativa (dock inte signifikanta) resultaten betraktas vara i linje med 

Cheng et al (2014). Jämförelsen av dessa resultat bör trots allt beaktas med en viss 

försiktighet på grund av att måtten på CSR inte är de samma. 

Avhandlingen har även jämfört de tre ESG-måtten enskilt som materiella eller 

immateriella och med alla tre tillsammans i en regression. För KZ-indexet är resultaten 
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från fasteffektsmodellen de förväntade för alla andra variabler än för immateriella 

sociala aspekter som visar ett negativt förtecken. Detta kan antyda att sociala aspekter 

har ett negativt samband med kapitalbegränsningar oberoende om de är materiella eller 

immateriella. Då Cheng et al (2014) testade ESG-faktorerna skilt men i samma 

regression hade miljö och sociala aspekter ett signifikant negativt samband medan 

bolagsstyrning inte var signifikant.  Därmed fann även Cheng et al (2014) ett starkare 

samband för sociala aspekter. Då WW-indexet är beroende variabeln är immateriella 

sociala aspekter den enda signifikanta negativa immateriella variabeln som även stöder 

antagandet om att sociala aspekter har ett negativt samband oberoende av materialitet. 

Vidare är materiella bolagsstyrningen positiv som kunde anses i linje med Cheng et al 

(2014) resultat på ett svagare samband mellan bolagsstyrning och CSR. Då SA-indexet 

är den beroende variabeln har båda miljövariablerna positiva förtecken medan båda 

sociala aspekter har negativa som åter stöder det starkare sambandet för sociala 

aspekter. Då dessa resultat jämförs med de nordiska samhällens karaktärsdrag och 

tyngdpunkterna regeringarna har lagt på CSR är detta inte överraskande. Den svenska 

regeringens hållbarhetsmål: mångfald, miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, 

antikorruption, affärsetik och jämställdhet har en tydlig vikt på aspekter som faller under 

de sociala CSR-områdena.  Med tanke på att majoriteten av företagen kommer från 

Sverige verkar detta rimligt. 

På grund av att pooled-modellen inte kan anses som den optimala och inkluderas endast 

för att ge stöd åt fasteffektsmodellen tolkas resultaten med försiktighet. För 

regressionerna 1–7 är alla förtecken negativa och signifikanta förutom för 

bolagsstyrning. Samma gäller för WW-indexet. För SA-indexet är resultaten omvända. 

Att majoriteten av förtecknen är negativa kan ses som stöd för att satsningar på CSR 

leder till mindre kapitalbegränsningar. 

Då variablerna har inkluderats i samma regression men enskilt kan följande mönster 

skådas. Materiell miljö är negativt för alla mått på kapitalbegränsningar och likaså för 

materiella sociala aspekter. Bolagsstyrning har ett negativt förtecken då KZ-indexet eller 

SA-indexet är beroende variabel, detta är i linje med resultaten som presenterats ovan. 

Immateriell miljö har ett positivt samband med KZ- och SA-indexet medan WW-indexet 

har ett negativt samband. Immateriella sociala aspekter har ett negativt samband med 

alla mått på kapitalbegränsningar. Detta antyder åter att sociala aspekter är uppskattade 

av investerarna oberoende om de är materiella eller immateriella. 
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9.1 Kritisk genomgång av avhandlingen 

På grund av att avhandlingen har utförts på ett relativt nytt undersökningsområde kan 

trovärdigheten av variablerna och metoden ifrågasättas. Själva definitionerna på SASB:s 

materialitet är myntat på den amerikanska marknaden som skiljer sig avsevärt från den 

nordiska. Därmed kan det ifrågasättas om materialitet nödvändigtvis betyder samma för 

de amerikanska företagen som för de nordiska. På grund av att ingen nordisk 

materialitetskarta för tillfället existerar anser skribenten att SASB:s tolkning trots allt är 

den bästa tillgängliga.  

Nästa fråga är trovärdigheten av själva transformeringen av Eikons CSR-data till SASBs 

materialitetsdata. Skribenten har använt sitt egna omdöme för att allokera SASB 

variablerna till de tio CSR-kategorierna givna av Eikon. Även om allokeringen enligt 

skribentens åsikt var relativt entydig kunde möjligen en bättre fördelningen ha utförts. 

Om en SASB kategori har inkluderats under fel Eikon kategori kan detta innebära att 

vikterna för materialitet och immaterialitet inte är korrekta. Trots det ser fördelningen 

lika ut när skribentens allokering jämförs med Palméns (2018). Därutöver existerar det 

även en liten risk för fel inom indelningen av företagen till de nya industrigrupperna. 

Detta är dock osannolikt på rund av att industrifördelningen inte är en tolkningsfråga. 

Även om alla dessa faktorer riskerar trovärdigheten av avhandlingen anser skribenten 

att kontributionen växer. För att forska nya fenomen eller ifrågasätta de gamla krävs nya 

metoder.  

Ett vägande skäl till att resultaten inte är så entydiga kan vara att Eikons ESG-mått i sig 

redan är materiella. Från tabell 11 kan avläsas att korrelationen mellan det materiella 

CSR-måttet och det immateriella CSR-måttet är mycket högt (0,91). Baserat på 

korrelationen och resultaten i Khan et al (2016) undersökning kan man anta att Eikon 

har gjort en mera ingående analys på effekterna av ESG än vad KLD-databasen har. 

Vidare kan observeras att korrelationen mellan materiella- och immateriell sociala 

aspekter är hög (0,95) som förklarar varför variabeln är negativ oberoende om den är 

materiell eller immateriell. För miljö är korrelationen betydligt mycket lägre (0,71) som 

i sin tur förklarar variansen i förtecknen. Då de materiella och immateriella CSR-måtten 

på sociala aspekter jämförs med det ursprungliga måttet från Eikon kan observeras att 

det immateriella är en aning högre korrelerat (0,93)  än det materiella (0,92). För miljö 

är immateriella variabeln betydligt mycket högre korrelerad (0,95) med Eikons mått än 

det materiella (0,77). Materiella måttet på bolagsstyrning är högt korrelerat (0,91) med 

Eikons version. Därmed kan det konstateras att även om Eikons mått på ESG innehåller 
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delvis flera immateriella mått än materiella, dock är detta inte ett lika stort problem som 

för KLD-indexet 

Det bör även reflekteras över hur väl de valda måtten mäter kapitalbegräsningar. Alla tre 

måtten har utsatts för kritik men har trots det använts i en stor del tidigare forskning. 

Därmed inser skribenten att alla tre mått kan innehålla bristfälligheter men är trots det 

allmänt accepterade. Att regressionerna visar en så låg förklaringsgrad (Rˆ2) är inte 

överraskande i och med att få variabler inkluderades på den högra sidan av regressionen. 

Skribenten anser att flera kombinationer kunde ha forskats men valde dock att använda 

dessa modeller för att öka jämförbarheten med tidigare forskning. 

 

9.2 Konklusioner och förslag på fortsatt forskning 

Denna avhandling ämnade göra ett första försök på att mäta effekten av materiell och 

immateriell CSR på företagens tillgång till kapital. Även om resultaten inte är entydiga 

kan följande konklusioner dras: det verkar finnas ett negativt samband mellan CSR och 

kapitalbegränsningar i norden och detta samband verka vara starkare då materiella mått 

på CSR utnyttjas. Vidare verkar sociala aspekter vara starkare förknippat med ett 

negativt samband mellan CSR och kapitalbegränsningar än miljö och bolagsstyrning.  

Som förslag på fortsatt forskning föreslås en undersökning där denna avhandlingens 

metod utförs på andra marknader eller på ett globalare sampel. Detta är för att få en 

bättre förståelse över hur mycket av avhandlingens resultat är typiska för just norden. 

Vidare föreslås en undersökning som jämför materialiteten mellan olika ESG-databaser. 

Om Eikons databas innehåller mer materiella variabler än de andra databaserna bör den 

föredras utöver. Vidare kunde forskning på en mera detaljerad nivå på sociala aspekter 

vara nyttig för att nå de optimala investeringsstrategierna. Som ett sista förslag kunde 

framtida forskning inkludera artificiell intelligens (AI). Genom att inkludera AI kan ESG-

data bli mer neutralt genom att eliminera diskrepanser som förekommer mellan olika 

databaser (expert investors 2019) 
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