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Sammandrag 

Studien undersöker potentiella fördelar för företag att arbeta med och redovisa om CSR, 

Corporate Social Responsibility, i termer av minskade avkastningskrav från investerare. Med 

utgångspunkt i teorier om informationsasymmetri och stakeholderteori testar vi om svenska 

börsnoterade företag som arbetar med och redovisar om CSR är förknippade med lägre risk och 

således också lägre avkastningskrav från investerare. Våra resultat visar att en separat 

publicerad CSR-redovisning eller hur företagen betygssätts för sitt CSR-arbete inte har någon 

påverkan på investerares avkastningskrav. Dock finner vi att avkastningskrav på företag som 

redovisar om och/eller vars arbete med CSR-frågor värderas högt blir lägre ju fler sidor de 

publicerar om CSR i en separat rapport.  

Nyckelord: Corporate Social Responsibility, CSR, avkastningskrav, risk, 

informationsasymmetri, stakeholderteori 

 

 

 

TACK! 

Varmt tack till Joachim Landström, universitetslektor vid Företagsekonomiska Institutionen 

Uppsala Universitet, för att du tog dig tid att diskutera våra modeller och svara på våra frågor 

fast du inte behövde. Tack också till Jonas Råsbrandt samt till vår handledare Thomas 

Carrington som gav oss värdefull feedback i samband med vårt slutseminarium.  

 

  



 
 

Innehåll 
1. Inledning ................................................................................................................................. 1 

2. Forskningsöversikt och hypotesutveckling ............................................................................ 3 

2.1 Principal-agentteorin ..................................................................................................... 3 

2.2 Stakeholderteorin .......................................................................................................... 5 

2.3 Sammanfattning ............................................................................................................ 7 

3. Metod ..................................................................................................................................... 8 

3.1 Data ............................................................................................................................... 8 

3.2 Avkastningskrav ........................................................................................................... 9 

3.3 Hypotes 1. CSR-redovisning och avkastningskrav ..................................................... 11 

3.4 Hypotes 2. CSR-prestation och avkastningskrav ........................................................ 14 

3.5 Hypotes 3. Sambandet mellan CSR-redovisning, prestation och avkastningskrav .... 15 

3.6 Ytterligare test ............................................................................................................. 15 

3.7 Sammanfattning .......................................................................................................... 16 

4. Resultat och analys ............................................................................................................... 17 

4.1 Beskrivande statistik ................................................................................................... 17 

4.2 Hypotes 1. ................................................................................................................... 21 

4.3 Hypotes 2 .................................................................................................................... 23 

4.4 Hypotes 3 .................................................................................................................... 26 

4.5 Ytterligare test ............................................................................................................. 28 

5. Sammanfattning och slutsats ................................................................................................ 34 

5.1 Påverkar företags arbete med och redovisning av CSR avkastningskrav på företag? 34 

5.2 Förslag på framtida forskning ..................................................................................... 35 

6. Referenslista ......................................................................................................................... 37 

7. Appendix .............................................................................................................................. 39 

7.1 Appendix A – Förteckning över företag ..................................................................... 39 

7.2 Appendix B – Kodning av variabler ........................................................................... 40 

7.2.1 Variabler som hämtas (egen kodning) vid mätning av CSR-redovisning. .............. 40 

7.2.2 Variabler som hämtas från datastream för att få fram avkastningskrav .................. 40 

7.2.3 Variabler som hämtas från datastream för att få fram kontrollvariabler.................. 41 

 

 

  



 
 

Förteckning över tabeller och figurer 

 

Tabeller: 

Tabell 1. Översikt över antal observationer ............................................................................... 8 

Tabell 2. Sammanfattning av de variabler som används och deras förväntade påverkan på 

avkastningskrav på företag ....................................................................................................... 16 

Tabell 3. Beskrivande statistik för hypotes 1 och 3. ................................................................ 19 

Tabell 4. Beskrivande statistik för hypotes 2. .......................................................................... 20 

Tabell 5. Matris över Pearsons korrelation på beroende och oberoende variabler .................. 21 

Tabell 6. Resultat för hypotes 1. .............................................................................................. 22 

Tabell 7. Resultat för hypotes 2. .............................................................................................. 24 

Tabell 8. Resultat för hypotes 3. .............................................................................................. 28 

Tabell 9. Förändringen i framtida avkastningskrav då företag går från att inte publicera en 

separat CSR-redovisning till att nästkommande år göra det .................................................... 29 

Tabell 10.  Hur undersökningsvariabler påverkar förändringen i avkastningskrav ................. 30 

Tabell 11.  Hur antalet publicerade sidor påverkar förändringen i avkastningskrav ............... 32 

 

Figurer: 

Figur 1. Hur sambandet mellan redovisning och kostnad för eget kapital kan förstås med 

principal-agentteorin .................................................................................................................. 4 

Figur 2. Hur sambandet mellan företags CSR-arbete och kostnad för eget kapital kan förstås 

med stakeholderteorin ................................................................................................................ 6 

Figur 3. Stapeldiagram över marknadsriskpremiens utveckling 1998 – 2014 ......................... 10 

Figur 4. Stapeldiagram över utvecklingen av separat publicerade CSR-redovisningar 2002-

2013. ......................................................................................................................................... 17 

Figur 5. Stapeldiagram över observationernas genomsnittliga CSR-betyg under åren 2002-

2013 .......................................................................................................................................... 18 

 

 



1 
 

1. Inledning 
 

Historiskt har det funnits ett intresse att undvika kapitalplaceringar i branscher som anses 

skadliga, så kallade ”sin industries”1 (Hong och Kacperczyk, 2009; Sjöström, 2014). På senare 

tid har emellertid fokus skiftat från att en viss typ av företag väljs bort, till att företag som kan 

visa att de är bra på CSR - Corporate Social Responsibility istället aktivt söks för investeringar 

(Sjöström, 2014). Enligt europeiska kommissionen (2011) definieras CSR som när företag tar 

ansvar för den påverkan de har på samhället, vilket exempelvis kan innefatta sociala, 

miljömässiga, etiska, arbets- och människorättsliga åtaganden. Att intresset för, och 

redovisning om, hållbart och ansvarsfullt företagande stadigt har ökat de senaste årtiondena 

vittnas det om i ett flertal rapporter, se t.ex. Dhaliwal et al. (2014, 2011), Orlitzky et al. (2003) 

och Sjöström (2014).  Det stigande intresset återspeglas också genom utvecklingen av så kallade 

hållbarhetsindex, det vill säga marknadsindex som tar hänsyn till företagens prestation inom 

CSR, på den internationella börsmarknaden. Även på FN-nivå har exempelvis Global Compact, 

Principles for Responsible Investment, PRI, och Global Reporting Initiative, GRI, instiftats för 

att legitimera CSR-frågor i finans- och redovisningssammanhang (Sjöström, 2014).  

 

Några som försöker förklara vilka potentiella fördelar företag kan uppnå genom att arbeta med 

och redovisa om CSR är Dhaliwal et al. (2014, 2011) samt El Ghoul et al. (2011). Den 

förstnämnde kommer bland annat fram till att kapitalkostnaden för företags egna kapital sjunker 

när företag börjar arbeta mer ambitiöst med sin CSR-redovisning (Dhaliwal et al., 2011). 

Studien genomfördes med företag på den amerikanska marknaden och replikerades 2014 i en 

internationell studie där företag verksamma i olika länder jämfördes med varandra (Dhaliwal 

et al., 2014). I den senare studien bekräftades resultaten från 2011, men forskarna kunde också 

visa att effekten på kapitalkostnaden är mer påtaglig i ”stakeholder-orienterade” länder, det vill 

säga där normen är att ta mer hänsyn till intressenter (ibid).  El Ghoul et al. (2011) menar 

emellertid att CSR-prestation, det vill säga hur bra ett företag arbetar med CSR-frågor, ensamt 

kan förklara företags kostnad för det egna kapitalet, oavsett om företaget redovisar om det eller 

inte. 

Gemensamt för ovanstående studier är att företags kostnad för eget kapital är den faktor som är 

föremål för undersökning. Ett företags kostnad för det egna kapitalet är en återspegling av 

                                                           
1 Exempel på sin industries är företag verksamma i tobaks-, alkohol- och vapenbranschen (Hong och 

Kacperczyk, 2009). 
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aktieägarnas krav på avkastning. Den rationelle investeraren kommer att placera sitt kapital där 

det antas erhålla högst avkastning i förhållande till dess risk (Brealey et al., 2014, s. 222). 

Ägarnas avkastningskrav är alltså det pris, den kostnad, som företaget får betala för att hålla 

kvar sina aktieägare, varför avkastningskrav på företag och kostnad för det egna kapitalet är två 

sidor av samma mynt. Den ena sidan av myntet är från investerarens perspektiv 

(avkastningskrav) och den andra från företagets perspektiv (kapitalkostnad för det egna 

kapitalet). Avkastningskrav är beroende av den risk som tillgången förknippas med – ju lägre 

risk desto lägre kommer avkastningskravet på företagets kapital att vara, allt annat lika. I 

verksamheter som det finns mycket information brukar risken generellt betraktas vara lägre än 

om informationen är knapp och upplevelsen av osäkerhet är större (Amihud och Mendelson, 

1986; Verrecchia, 2001). Genom att redovisa mycket, det vill säga genom att lämna ut mycket 

information, kan företag således potentiellt påverka riskbedömningen och sänka kostnaden för 

det egna kapitalet (Botosan, 1997; Easley och O’hara, 2004).  

 

Frivillig redovisning, till exempel i form av CSR-redovisning, har alltså visat sig ha ett negativt 

samband med företags kostnad för eget kapital (Dhaliwal et al., 2014, 2011). Kostnad för eget 

kapital och investerares avkastningskrav är intimt relaterade till varandra. Går det således att 

tänka sig att företags arbete med och redovisning av CSR påverkar investerares avkastningskrav 

så som det påverkar kostnaden för eget kapital? Till vår kännedom finns ingen studie genomförd 

i den svenska kontexten som undersöker sambandet mellan företags CSR-redovisning eller 

CSR-prestation och investerares avkastningskrav. Den svenska marknaden är intressant att 

studera eftersom den ofta agera exempel på att vara en marknad med jämförelsevis hög 

transparens (Gernandt, 2015). Informationsasymmetrin är således relativt låg i Sverige, vilket i 

sin tur kan bidra till att redovisad information ett annat genomslag här än i andra länder eftersom 

behovet kanske ser annorlunda ut.  

Syftet med denna studie är att undersöka om avkastningskravet på svenska börsnoterade företag 

som redovisar och arbetar mer ambitiöst med CSR är lägre än avkastningskravet på företag som 

inte redovisar och arbetar lika ambitiöst med CSR. Analysen har sin utgångspunkt i principal-

agent- och stakeholderteorin och de hypoteser vi ämnar testa preciseras i efterföljande 

teoriavsnitt.  

Återstoden av studien är uppbyggd enligt följande; först går vi igenom tidigare forskning och 

utvecklar våra hypoteser, därefter redogör vi för metodval. Därpå redovisas och analyseras 

resultaten, varefter vi drar slutsatser. 
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2. Forskningsöversikt och hypotesutveckling 
 

Tidigare forskning presenterar ett antal olika möjliga förklaringar till varför CSR påverkar 

företags kostnad för det egna kapitalet. Argumenten som förs fram kan i huvudsak hänföras till 

två övergripande forskningsteorier, principal-agentteorin och stakeholderteorin. Nedan 

presenteras forskningsfältet om CSR och kostnad för eget kapital kopplat till dessa teorier.  

 

2.1 Principal-agentteorin 

Ett sätt att försöka förstå varför företag redovisar om CSR är genom principal-agentteorin. 

Enligt denna teori kan företag genom att minska informationsasymmetri attrahera investerare. 

När ett företag blir mer transparent minskar risken att investerare förbiser viktig information 

som påverkar deras kapitalplaceringar (Botosan, 1997; Eisenhardt, 1989; Merton, 1987). 

Principal-agentteorin säger förenklat att när ledarskap och ägarskap i ett företag är fördelat 

mellan olika individer kan det uppstå intressekonflikter mellan principalerna, alltså de som äger 

företaget, och agenterna, det vill säga de som har kontroll över utförandet (Jensen och 

Meckling, 1976). Problem uppstår när principalen och agenten har olika mål och när det är svårt 

för principalen att verifiera vad agenten gör. När principalen inte har full insyn i och inte kan 

kontrollera vad agenten gör uppstår informationsasymmetri (Eisenhardt, 1989; Jensen och 

Meckling, 1976). 

  

Det finns ett flertal forskare som bygger vidare på denna teori och resonerar kring sambandet 

mellan informationsasymmetri och företags kostnad för eget kapital (Hong och Kacperczyk, 

2009; Merton, 1987; Verrecchia, 2001). Forskarna menar att ju större glappet mellan den 

information som finns om företaget, det vill säga den information som agenten har, och den 

som investerare, det vill säga principalerna, upplever att de får, desto högre risk kommer 

principalen att förknippa med sitt investerade kapital. Ju högre risk principalen upplever, desto 

högre avkastning kommer principalen att kräva (Easley och O’hara, 2004). När principalerna 

delges mer information, det vill säga när informationsasymmetrin minskar och transparensen 

ökar, kommer avkastningskravet på företaget att sjunka eftersom den upplevda risken sjunker i 

och med att risken att viktig information förbises blir mindre (Merton, 1987; Verrecchia, 2001). 

Hong och Kacperczyk (2009) menar vidare att om den information som företag delger mottas 

väl av intressenter kommer företaget att attrahera fler analytiker. Företag som följs av många 

analytiker granskas av flera externa intressenter, vilket ökar kunskapen om företaget och 

minskar informationsasymmetrin ytterligare. Ett ansvarsfullt företag har följaktligen större 
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möjlighet att sänka avkastningskravet från investerare än vad ett företag inom ”sin industries” 

har eftersom det kan minska upplevd informationsasymmetrin både genom att tillgängliggöra 

information och genom att den information som delges är ”bra” (Hong och Kacperczyk, 2009). 

När avkastningskravet på företaget sjunker återspeglas detta i företagets kostnad för eget 

kapital, som blir lägre ju mer information agenten delar ut till företagets intressenter. Om ett 

företag har bristfällig redovisning och investerarna uppfattar en viss informationsasymmetri 

kommer de vara mindre villiga att investera och kräva en högre avkastning (Amihud och 

Mendelson, 1986; Verrecchia, 2001).  

 

Figur 1. Hur sambandet mellan redovisning och kostnad för eget kapital kan förstås med principal-agentteorin 

 

Botosan (1997) är en av föregångarna inom forskning om relationen mellan frivillig redovisning 

och kostnad för företags egna kapital. Att kostnaden för det egna kapitalet skulle sjunka i företag 

som frivilligt väljer att redovisa mer information förklarar Botosan (1997) med principal-

agentteorin eftersom företag som minskar informationsasymmetrin mellan ägare och ledning 

kommer att uppfattas vara förenade med lägre risk, vilket i sin tur genererar lägre 

avkastningskrav på investerade medel (Botosan, 1997). Dhaliwal et al. (2014, 2011) tar 

Botosans forskning ett steg längre och undersöker hur redovisningen av CSR påverkar företags 

kostnad för eget kapital. Mer specifikt undersöker författarna hur publicerandet av separata 

CSR-rapporter påverkar kapitalkostnad med resonemanget att dessa fristående rapporter 

innehåller mer relevant information för intressenters värdering av företaget, samt att det 

uppvisar en högre ambition för CSR-redovisning än när CSR rapporteras integrerat i 

årsredovisningen. Författarna finner att företag som börjar publicera separata rapporter om CSR 

har högre kostnad för det egna kapitalet i tidigare perioder (Dhaliwal et al., 2014, 2011). Med 

Botosans och Dhaliwal et als studier i åtanke leds vi in på vår första hypotes:  

 

H1: Avkastningskrav på företag som är mer ambitiösa när de redovisar om CSR kommer 

att vara lägre än avkastningskrav på företag som inte är lika ambitiösa när de redovisar 

CSR. 
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Oavsett hur mycket ett företag redovisar om CSR kommer det inte att påverka avkastningskrav 

på företaget om det som redovisas inte är något som företagets intressenter värderar (Dhaliwal 

et al., 2011). Detta leder in oss på frågan om varför företag överhuvudtaget väljer att arbeta med 

CSR. Detta är någon som stakeholderteorin kan belysa.  

 

2.2 Stakeholderteorin  

Stakeholderteorin är ett samlingsbegrepp för den forskning som finns angående hur ett företag 

påverkas och hanterar dess intressenter2 (Johnson-Cramer, 2008). Grundstenen inom ämnet 

lades av Bernard år 1938 som menade att en organisations överlevnad är beroende av dess 

intressenter och pekar på vikten av att tillfredsställa alla grupper som har kontakt med 

organisationen. Det var dock inte förrän Freeman släppte sin Strategic Management: A 

Stakeholder Approach (Freeman, 1984) som det blev aktuellt att integrera intressenter i 

företagets strategi. Freeman (1984) menade att organisationer som tar väl hand om sina 

intressentrelationer kommer att överleva längre och prestera bättre än de organisationer som 

inte gör det.  

 

En anledning till att företag väljer att satsa resurser på CSR är en förhoppning om att det kan 

leda till en konkurrensfördel (Blom och Frisk, 2013). En konkurrensfördel är enligt Barney 

(1991) en värdeskapande tillgång som är svår att replikera för konkurrenter och är på så sätt 

ovanlig av sitt slag. Sådana värdeskapande tillgångar kan till exempel vara företagskultur, 

kundrelationer och rykte, vilka Branco och Rodrigues (2006) argumenterar att CSR kan vara 

en bidragande faktor till. Emellertid är CSR bara en värdefull investering från företagets sida 

om dess intressenter anser det viktigt med CSR – varför det är viktigt från företagslednings sida 

att resonera kring intressenters intressen och integrera dem i företagets strategi (ibid). Branco 

och Rodrigues (2006) menar vidare att en organisation som integrerar intressenter i sin strategi 

kommer, trots ökade kostnader, att gynna aktieägarna i slutändan. Ett företag som tar väl hand 

om anställda upplever en ökad motivation hos dem som i sin tur ökar deras effektivitet och ger 

incitament för dem att stanna i företaget vilket då minskar kostnader för rekrytering och 

nyanställning. Att ta till miljövänliga processer så som att källsortera, återanvända material samt 

utveckla energisnåla metoder för att tillverka produkter kommer inte bara att dra ner material- 

och energikostnader utan kan även locka till sig kunder som söker miljövänliga produkter 

                                                           
2 En intressent definieras som en individ eller en grupp av individer som kan påverka eller är påverkade av en 

organisations verksamheter. (Freeman, 1984) 
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(Branco och Rodrigues, 2006). För ett företags investerare kan CSR även bidra till en 

”försäkringseffekt” och ett ökat moralkapital3 (Godfrey, 2005). Ju bättre ett företag presterar 

inom CSR desto större moralkapital och desto starkare blir även försäkringseffekten.  

 

”Moral capital provides insurance-like protection for relational wealth because it fulfils the core function 

of an insurance contract: it protects the underlying relational wealth and earning streams against loss of 

economic value arising from the risks of business operations.” (Godfrey, 2005, s. 789) 

 

Ett positivt moralkapital fungerar som en slags reserv för företaget – om det skulle brista någon 

annanstans i företagets verksamhet blir konsekvenserna (till exempel minskat förtroende för 

företaget eller sämre rykte) inte lika allvarliga som om det inte funnits något moralkapital. 

Moralkapitalet är alltså värdefullt ur företagets perspektiv då det förfogar över intressenters 

trosföreställning om företaget och därmed kan influera hur de intressenterna kommer att agera 

i förhållande till företaget (Godfrey, 2005). 

 

Figur 2. Hur sambandet mellan företags CSR-arbete och kostnad för eget kapital kan förstås med stakeholderteorin  

 

 

Att CSR ger en försäkringseffekt för intressenter och därmed minskar risken kopplat till det 

företaget är något som även Luo och Bahattcharya (2009) argumenterar för. De menar att arbete 

med CSR-frågor kan öka kunders lojalitet vilket kan skydda mot framtida värdeminskning (Luo 

och Bhattacharya, 2009). Med andra ord verkar det finnas ett samband mellan hur bra företag 

presterar inom CSR och risken som är kopplad till företaget. Risken, i sin tur, påverkar 

investerares avkastningskrav och därmed även företagets kostnad för det egna kapitalet. Att 

CSR-prestation kan påverka företags kostnad för eget kapital är något som ett flertal 

landspecifika studier finner, se till exempel El Ghoul et al. (2011) och Wu et al. (2014).  El 

Ghoul et al. (2011) menar att företag som agerar ansvarsfullt, tar hänsyn till sina intressenters 

intressen, månar om sina anställda, visar att de bryr sig om miljömässiga- och sociala krav har 

                                                           
3 Med moralkapital menas det utfall som följer av de värderingar och tillräknande som intressenter gör på ett 

företags filantropiska aktiviteter. (Godfrey, 2005, s. 783) 
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en lägre kapitalkostnad, oavsett om de redovisar om det eller inte. Resultat från deras studie 

visar därmed att företags kostnad för eget kapital är negativt korrelerat med hur högt företagets 

CSR-arbete värderas på den amerikanska marknaden (El Ghoul et al., 2011). Huruvida detta 

stämmer överens på den svenska marknaden undersöks i hypotes två:  

 

H2: Avkastningskravet på företag vars arbete inom CSR värderas högt, kommer att vara 

lägre än avkastningskravet på företag vars arbete inom CSR inte värderas lika högt. 

 

Givet att de antaganden som ligger till grund för vår första och andra hypotes är korrekta, är det 

rimligt att anta att avkastningskravet på företag som uppvisar båda dessa egenskaper kommer 

att vara lägre än om endast ett av dessa karakteristika är uppfyllda. Detta leder in oss på vår 

tredje hypotes; 

 

H3: Avkastningskravet på företag som både är mer ambitiösa vid redovisning om CSR 

och vars arbete med CSR värderas högt kommer att vara lägre än avkastningskravet på 

företag som enbart uppfyller ett eller inget av dessa kriterier.  

 

2.3 Sammanfattning 

I forskningsöversikten har vi gått igenom principal-agentteorin och stakeholderteorin för att 

belysa hur arbete med och redovisning om CSR kan påverka avkastningskrav från investerare 

på företag och företagets kostnad för det egna kapitalet. Principal-agentteorin menar att företag 

genom redovisning kan påverka informationsasymmetrin och därmed även den upplevda risken 

om företaget. Utifrån den utgångspunkten har vi formulerat en hypotes om sambandet mellan 

CSR-redovisning och avkastningskrav på företag. Stakeholderteorin pekar på vikten av att 

integrera sina intressenters intressen i företagets strategi – något som är ett grundläggande 

tankesätt för arbete med CSR. Utifrån denna teori har en hypotes formulerats om sambandet 

mellan hur företags CSR-arbete värderas, alltså vilket arbete företaget verkligen utför vad gäller 

CSR, och avkastningskrav på företaget. Slutligen formulerade vi en hypotes där vårt antagande 

är att dessa två teorier tillsammans bättre kan förklara avkastningskrav på företag än vad de två 

teorierna enskilt kan. I nästkommande avsnitt förklaras hur vi går tillväga för att testa våra 

hypoteser.  
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3. Metod 
Metodavsnittet är strukturerat enligt följande: först beskrivs hur data är insamlat och antalet 

observationer som resultaten grundas på. Därefter ges en förklaring till hur den beroende 

variabeln Avkastningskrav är beräknad. Till sist presenteras regressionsmodeller för att testa 

respektive hypotes samt vilka ytterligare test som görs.  

3.1 Data 

Studien består av börsnoterade svenska företag4 hämtade från databasen Datastream, specifikt 

ESG5-ASSET4. Datastreams ESG-ASSET4 består av data från sammanlagt 4000 företag 

världen över, vilket på den svenska marknaden handlar om sammanlagt 49 börsnoterade 

företag. ESG-ASSET4 sträcker sig historiskt tillbaka till år 2002, vilket har gjort detta till 

startpunkten för vår datainsamling. Totalt omfattas studien av 588 observationer 2002-2013. 

Dock saknas en del information för vissa år vilket ger oss en slutgiltig urvalsstorlek om 494 

observationer då vi testar hypotes 1 och 3 och 469 observationer då vi testar hypotes 2, se tabell 

1. Det som avgör om ett företagsår inkluderas i urvalet är om det i ESG-ASSET4 finns angivet 

hur företaget betygsätts för sin prestation inom CSR det året6. Detta anses vara av vikt vid 

undersökningen då flertalet forskningsartiklar finner att CSR-prestation kan påverka kostnaden 

för eget kapital, se till exempel Dhaliwal et al. (2014) och El Ghoul et al. (2011). En orsak till 

att observationsantalet skiljer sig åt mellan de olika hypoteserna är att tidsaspekten i den 

beroende variabeln avkastningskrav skiljer sig något för de olika hypoteserna, vilket beskrivs i 

nästkommande avsnitt.  

Tabell 1. Översikt över antal observationer 

Hypotes Ursprunglig storlek Bortfall Slutgiltig storlek 

Hypotes 1.  588 94 494 

Hypotes 2.  588 119 469 

Hypotes 3.  588 94 494 

 

Insamlade data presenteras mer ingående i resultatdelen under avsnitt 4.1 där beskrivande 

statistik såsom medelvärde och medianer, t-tester för skillnader i medelvärde samt korrelationer 

redovisas. Information om hur företagen redovisat om CSR hämtas från företagens egna 

hemsidor. I linje med studierna av Dhaliwal et al. (2014, 2011) registrerar vi om företaget har 

publicerat en separat CSR-redovisning eller inte, om den blivit bestyrkt av en tredje part och 

                                                           
4 Se Appendix A för en lista på samtliga företag. 
5 ESG står för Environmental, Social, Governance och används ofta synonymt med CSR. 
6 Variabeln benämns “The Equal Weighted Rating” i datastream och reflekterar ett balanserat perspektiv på ett 

företags prestation inom ekonomi, miljö, sociala frågor samt företagsstyrning (corporate governance).  
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om den fristående redovisningen är ett konstant inslag sedan den infördes. I appendix B anges 

närmare beskrivningar på hur vi kodar insamlad information.  

3.2 Avkastningskrav 

Då vi önskar undersöka hur CSR-redovisning och CSR-arbete påverkar avkastningskrav på 

företag, är studiens beroende variabel avkastningskrav (𝑟𝑒𝑖,𝑡). Med andra ord utgår studien från 

ett investerarperspektiv varför vald metod för att mäta den beroende variabeln bör vara en 

metod som används av marknadsaktörer för att värdera företag. Därför har vi valt att beräkna 

avkastningskrav på företag med hjälp av den väletablerade modellen Capital Asset Pricing 

Model, CAPM. Modellen har visat sig vara den mest användbara på marknaden när investerare 

fattar beslut om var de ska allokera sitt kapital (Berk och van Binsbergen, 2015) samt av 

ekonomiansvariga för att skatta kostnaden för det egna kapitalet (Graham och Harvey, 2001). 

Det finns diverse forskningsartiklar som framför kritik mot CAPM, se bland annat Fama och 

French (1996, 1992), vilka menar att den inte fångar alla faktorer som påverkar företagens 

kostnad för det egna kapitalet. Dessutom vilar modellen på ett antal antaganden som i vissa 

avseenden inte kan anses vara rimliga. Bland annat förutsätts en perfekt marknad utan 

transaktionskostnader, att investerare kan placera kapital i tillgångar som är riskfria samt att 

investerare är rationella (Lintner, 1965). Samtidigt finns ingen konsensus i forskarvärlden om 

vilken alternativ metod som istället skulle kunna ersätta CAPM, se till exempel Elton (1999). 

Alla metoder att uppskatta kostnad för eget kapital och avkastningskrav på företag innebär 

någon form av kompromiss, men eftersom syftet med denna studie inte är att hitta den skattning 

som bäst stämmer överens med den verkliga kostnaden för eget kapital, utan endast att 

undersöka skillnader i avkastningskrav på företag beroende på företags CSR-redovisning och 

hur CSR-arbetet värderas, så anses CAPM ändå vara en lämplig modell att använda. Då CAPM 

är användbar både för att uppskatta företags kostnad för eget kapital och avkastningskrav på 

företag, är modellen särskilt lämplig i denna studie eftersom det gör våra resultat jämförbara 

med resultaten från de studier som vi utvecklat hypoteser ifrån Dhaliwal et al. (2014, 2011) och 

El Ghoul et al., (2011). 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑖𝑛𝑔 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙    𝑟 = förväntad avkastning 

𝑟 = 𝑟𝑓 + 𝛽(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) 𝛽 = beta 

 𝑟𝑓 = riskfria räntan 

 𝑟𝑚 = marknadens avkastning 

 𝑟𝑚 − 𝑟𝑓  = marknadsriskpremien 
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CAPM utvecklades av Sharpe och Lintner (1964) och fångar sambandet mellan risk och 

avkastningskrav – för en mer riskfylld investering krävs en högre avkastning för att väga upp 

för den extra risken. Denna extra risk påverkas av marknadsriskpremien som är skillnaden 

mellan marknadens avkastning (𝑟𝑚) och avkastningen på en riskfri investering (𝑟𝑓) (Brealey et 

al., 2014, s. 197). Marknadens riskpremie kan tas fram genom antaganden om den förväntade 

avkastningen och kan uppskattas på flera olika sätt, till exempel genom skattning av historisk 

avkastning eller genom värdering av förväntade framtida kassaflöden. Då det inte finns någon 

perfekt metod innebär detta val alltid en kompromiss. Vid våra val av marknadsriskpremien 

och den riskfria räntan utgår vi från den årliga enkätstudien som PwC genomför. Denna studie 

undersöker vad marknadsaktörernas avkastningskrav ”ex ante” har för aktieplaceringar på 

Stockholmsbörsen samt vilken referensränta som används (PwC, 2014). Att mäta 

marknadsriskpremien ”ex ante” innebär att mätningen utgår ifrån vad marknadsaktörerna ett 

visst år förväntar sig för avkastning, istället för att utgå från den faktiska avkastningen som 

marknaden hade för ett visst år (”ex post” vilket endast kan mätas i efterhand). Förväntningar 

torde bättre återspegla det avkastningskrav som investerare har då det, de facto, är omöjligt att 

i förväg veta vad avkastningen för det året verkligen blir. Vilken marknadsriskpremie som 

studien visade och som även vi använder oss av kan utläsas ur figur 3. Dessutom angav 

majoriteten av respondenterna att de som referensränta använder en 10-årig statsobligation, 

varför vi använder den räntesats som gäller vid årsskiftet som riskfri ränta i vår beräkning. 

Figur 3. Stapeldiagram över marknadsriskpremiens utveckling 1998 – 2014 

  
Källa: (PwC, 2014) 
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Förutom marknadsriskpremien och den riskfria räntan krävs en skattning av betavärdet för att 

kunna få fram avkastningskravet med hjälp av CAPM. Ett företags betavärde (𝛽) anger den 

systematiska risken, det vill säga hur känsligt företaget är mot marknadsrisken. Då denna risk 

inte kan diversifieras bort genom att investera i olika tillgångar anses betavärdet vara den risk 

som främst påverkar krävd avkastning (Gregory et al., 2014). Om ett företag har ett beta som 

är 1 innebär det att företaget rör sig i samma takt som marknaden, medan betavärden över 1 

innebär att företaget rörelser är större än marknadens och tvärtom ifall betavärdet är under 1 

(Brealey et al., 2014, s. 178). Vi har skattat beta för varje företagsaktie och år genom att använda 

OMXS Price Index för marknaden och Total Return Index för varje specifikt företag, båda 

hämtade från Datastream7. Dessa värden är hämtade från veckovisa data som sedan skattas om 

för att ge ett årligt betavärde. Betavärdet beräknas genom att kovariansen, 𝑐𝑜𝑣(𝑟1,𝑚) mellan 

avkastningen för företaget och tillgångarna i en marknadsportfölj divideras med variansen, 

𝜎2, på marknadsportföljens avkastning.  

𝛽𝑖 =  
𝑐𝑜𝑣(𝑟1,𝑚)

𝜎𝑚
2

 

Då betavärdet, den riskfria räntan och marknadsriskpremien finns tillgängliga kan vi få fram 

den avkastning som investerare kräver för en viss aktie ett visst år. I nedanstående modeller 

kommer avkastningskrav att benämnas med 𝑟𝑒. 

3.3 Hypotes 1. CSR-redovisning och avkastningskrav 

För att testa vår första hypotes – om avkastningskrav på företag som är mer ambitiösa när de 

redovisar om CSR är lägre än avkastningskrav på företag som inte är lika ambitiösa när de 

redovisar CSR – utvecklar vi, med utgångspunkt från Dhaliwal et al. (2014), 

regressionsmodellen:  

𝑟𝑒𝑖,𝑡+1 = 𝛽0 + 𝛽1𝐷𝐼𝑆𝐶𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐶𝑆𝑅𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 + 𝛽5𝐵𝑀𝑖,𝑡 + 𝛽6𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 + Å𝑟𝑠𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡

     

I likhet med Dhaliwal et al. (2014, 2011) mäter vi ambitiös vid redovisning av CSR genom att 

undersöka om företagen släpper en separat CSR-redovisning, frånskild från årsredovisningen 

(variabeln 𝐷𝐼𝑆𝐶𝑖,𝑡 som är en dummyvariabel som visar 1 om företag i publicerar en separat 

CSR-redovisning vid tidpunkt t). Fördelen med detta mått är att det är objektivt vilket gör att 

eventuell forsknings bias kan undvikas. Ännu en fördel är att det är relativt enkelt att koda. 

Detta sätt att mäta företags CSR-redovisning är emellertid ett ganska fyrkantigt och grovt sätt 

                                                           
7 För beskrivning av använda data från Datastream hänvisas till Appendix B.  

(modell 1.1) 
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att mäta eftersom företag som redovisar om CSR integrerat i årsredovisningen då exkluderas. 

Dhaliwal et al. (2011) menar dock att de företag som publicerar en CSR-redovisning separat 

från årsredovisningen visar på en extra ansträngning och engagemang att förtydliga 

informationen till företagets intressenter samt att separata CSR-redovisningar generellt 

innehåller mer relevant och detaljerad information än om de är integrerade i årsredovisningen.  

Om hypotes 1 styrks borde riktningskoefficienten för variabeln 𝐷𝐼𝑆𝐶𝑖,𝑡 i modellen vara negativ 

eftersom vi antar att avkastningskrav på företag som redovisar CSR separat kommer att vara 

lägre än avkastningskrav på företag som inte uppfyller dessa kriterier. Eftersom redovisningen 

sker i efterhand utgår vi från att avkastningskravet på företaget kommer att påverkas året efter 

det år som redovisningen avser, alltså år t+1.  

Vi utgår från tidigare forskning vid val av kontrollvariabler (𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡, 𝐵𝑀𝑖,𝑡, 𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡, 𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡, 

𝐶𝑆𝑅𝑖,𝑡,  Å𝑟𝑠𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑖,𝑡) 8. Företagets storlek (𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡) är en återkommande variabel som anses 

påverka ett företags förväntade avkastning, se bland annat Fama och French (1992). Dhaliwal 

et al. (2014, 2011) menar att företags storlek påverkar kostnaden för eget kapital negativt. Detta 

argument följer av att ju större ett företag är desto fler analytiker följer företaget i fråga vilket 

leder till minskad informationsasymmetri och därmed en lägre risk (Bowen et al., 2008). Vi 

följer Dhaliwal et al. (2014, 2011) och mäter storleken som den naturliga logaritmen av 

marknadsvärdet på aktiekapitalet. 

Ett företags book-to-market ratio (𝐵𝑀𝑖,𝑡) framhålls också i tidigare forsknings som en variabel 

som anses påverka företags kostnad för eget kapital, se bland annat Fama och French (1992). 

Också för denna variabel följer vi Dhaliwal et al. (2011) och mäter 𝐵𝑀 som det bokförda värdet 

på aktiekapitalet dividerat med marknadsvärdet. Då Dhaliwal et al. (2011) kommer fram till att 

de företag som börjar publicera separata CSR-redovisningar är mer lönsamma än de som inte 

gör det väljer vi att inkludera variabeln 𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 vilken är avkastningen som företag i:s totala 

tillgångar genererar.  

Variabeln 𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 står för ett företags skuldsättningsgrad – långfristiga skulder dividerat med 

totala tillgångar – en ratio som Fama och French (1992) menar bör påverka ett företags kostnad 

för det egna kapitalet positivt. Liksom för företags storlek är det dock inte helt klart i vilken 

riktning företags skuldsättningsgrad påverkar avkastningskrav på företag. Ägarnas 

                                                           
8 För närmare beskrivning av uträkning och koder från Datastream hänvisas till Appendix B. 

Kontrollvariablernas syfte är att minimera risken för skensamband mellan beroende variabel (avkastningskrav) 

och de oberoende variabler som testas i hypoteserna (Andersson et al., 2007, s. 100). De kommer därmed inte att 

vara föremål för analys.  
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avkastningskrav brukar ofta öka när företaget har skulder eftersom risken ökar när fler 

intressenter vill ha en del av företagets kapital. Med detta resonemang borde alltså 

avkastningskravet korrelera positivt med skuldsättningsgraden. Å andra sidan får företaget en 

skattesköld när skulderna ökar eftersom skatteutgifterna sjunker, vilket enligt Modligiani och 

Miller (1963) ökar företagsvärdet och sänker avkastningskrav på företag. Detta kan då göra att 

skuldsättningsgraden korrelerar negativt med kostnaden för eget kapital (Kemsley och Nissim, 

2002).  

El Ghoul et al. (2011) finner att ett företags prestation inom CSR i sig kan påverka företagets 

kostnad för eget kapital, oavsett om företaget redovisar om CSR eller inte. I Dhaliwal et al. 

(2014) hänvisas till studien av El Ghoul et al. (2011) och argument om att CSR-prestation är 

viktigt att kontrollera för framförs. Av denna anledning inkluderas variabeln 𝐶𝑆𝑅𝑖,𝑡 som 

ytterligare en kontrollvariabel i vår modell. Eftersom CSR-prestation i El Ghoul et al. (2011) 

påverkar kapitalkostnad negativt är det rimligt att anta att variabeln kommer att påverka 

avkastningskravet på företaget i samma riktning. Vi mäter CSR-prestation genom att använda 

oss av Datastreams Equal-weighted rating som skattar olika mått på hur företaget ett visst år 

presterar inom CSR. Denna bedömning anses vara en lämplig och objektiv approximation på 

hur ett företag presterar inom CSR då den är framtagen för att just kunna använda 

mjuka/kvalitativa värden till en kvantitativ analys (Thomson Reuters, 2012). Vi kontrollerar 

även för makroekonomiska effekter som annars skulle kunna störa våra resultat med hjälp av 

dummyvariabler för respektive år (Å𝑟𝑠𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑖,𝑡).  

Till modell 1.1 läggs variablerna 𝐴𝑆𝑆𝑈𝑅𝐴𝑁𝐶𝐸𝑖,𝑡,  𝑃𝐸𝑅𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑁𝑇𝑖,𝑡 och 𝑃𝐴𝐺𝐸𝑆𝑖,𝑡 för att 

ytterligare undersöka hur en separat CSR-redovisning kan påverka avkastningskrav på företag 

(modell 1.2). De två första är dummyvariabler som får värdet 1 om företaget i vid tidpunkt t har 

en utomstående tredje part som kontrollerar CSR-rapporten och om företaget varje år, efter det 

år som företaget började publicera en separat CSR-redovisning, fortsatt har publicerat en 

separat redovisning. Den sista variabeln är ett grovt mått på mängden som företag redovisar om 

sitt arbete med CSR och är antalet sidor som den separata CSR-redovisningen har för företag i 

vid tidpunkt t. Syftet med modell 1.2 är att undersöka hur karakteristika av en separat CSR-

rapport värderas av intressenter och uttrycks i avkastningskrav från investerare och följer 

resonemang av Dhaliwal et al. (2014). En extern granskning av CSR-redovisningen påvisar en 

kvalitetssäkring av innehållet i denna varför rapporten borde anses vara mer pålitlig än om den 

inte blivit föremål för extern granskning. Om en separat CSR-redovisning är årligen 

återkommande kan det tyda på ett varaktigt engagemang inom CSR från företagets sida. 

(Modell 1.2) 
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Sammantaget borde alla dessa tre variabler intyga att företaget har ett gediget intresse för CSR 

och Dhaliwal et al. (2014) menar att detta påverkar kostnaden för det egna kapitalet negativt. 

Ur dessa resonemang vill vi undersöka om det negativa sambandet även gäller för 

avkastningskrav på företag.  

3.4 Hypotes 2. CSR-prestation och avkastningskrav 

El Ghoul et al. (2011) kommer fram till att CSR-prestation i sig (frånskilt från redovisningen) 

kan sänka ett företags kostnad för det egna kapitalet. Därför vill vi i vår andra hypotes testa om 

även avkastningskravet på företag påverkas av hur företagets arbete med CSR värderas. Med 

utgångspunkt från El Ghoul et al. (2011) utvecklar vi följande modell: 

𝑟𝑒𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑆𝑅𝑖,𝑡 +  𝛽2𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 +  𝛽3𝐵𝑀𝑖,𝑡 +  𝛽4𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 + 𝛽5𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 + Å𝑟𝑠𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

Avkastningskrav beräknas på samma sätt som tidigare förklarats, med skillnaden att vi i denna 

modell undersöker hur kravet år t påverkas av de oberoende variablerna. Till skillnad från CSR-

redovisning, som publiceras i efterhand och därmed torde påverka avkastningskrav på företag 

år t+1 (vilket vi testar i hypotes 1), antar vi att CSR-arbete värderas av intressenter och påverkar 

avkastningskrav på företag samma år. Variabeln av intresse för denna hypotes är således 𝐶𝑆𝑅𝑖,𝑡 

som är det betyg som företag i fått vid år t enligt ESG-ASSET4. Värt att poängtera är att det 

inte är effekten av betygssättningen i sig (när den offentliggörs) som är av intresse. Betyget är 

istället en approximation för hur företagets CSR-prestation har varit under året. Om hypotesen 

styrks borde koefficienten för 𝐶𝑆𝑅𝑖,𝑡 vara negativ. Resterande kontrollvariabler är desamma 

som förklarats för den första hypotesen. 

För att undersöka ifall det inte är CSR-prestationen i sig som är avgörande för hur arbetet 

värderas och uttrycks i avkastningskravet utan ifall det är om företaget hör till de 

högpresterande inom CSR på marknaden byter vi variabeln 𝐶𝑆𝑅𝑖,𝑡 mot 𝐻𝐼𝑃𝐸𝑅𝐹𝑂𝑅𝑀𝑖,𝑡  

(modell 2.2). 𝐻𝐼𝑃𝐸𝑅𝐹𝑂𝑅𝑀𝑖,𝑡 är en dummyvariabel som får värdet 1 ifall företaget har ett betyg 

som ligger över medianbetyget för samplet och förväntas påverka avkastningskrav på företaget 

negativt.  

 

 

 

 (Modell 2.1) 

(Modell 2.2) 
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3.5 Hypotes 3. Sambandet mellan CSR-redovisning, prestation och avkastningskrav 

I hypotes 3 testas om avkastningskrav på företag som både är ambitiösa vid redovisning om 

CSR och vars arbete med CSR värderas högt är lägre än avkastningskrav på företag som enbart 

uppfyller ett eller inget av dessa kriterier. Då Dhaliwal et al. (2011) finner att företag som 

presterar bättre i CSR inom sin bransch och dessutom börjar publicera separata CSR-

redovisningar erhåller en lägre kapitalkostnad utgår vi från deras modell:  

𝑟𝑒𝑖,𝑡+1 = 𝛽0 + 𝛽1𝐷𝐼𝑆𝐶𝐼𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐻𝐼𝑃𝐸𝑅𝐹𝑂𝑅𝑀𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐷𝐼𝑆𝐶𝐼𝑖,𝑡 ∗  𝐻𝐼𝑃𝐸𝑅𝐹𝑂𝑅𝑀𝑖,𝑡 + 𝛽4𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽5𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 +

𝛽6𝐵𝑀𝑖,𝑡 + 𝛽7𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 + Å𝑟𝑠𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡  

Variabeln 𝐷𝐼𝑆𝐶𝑖,𝑡 är som hos de tidigare modellerna en dummyvariabel för om företaget 

publicerat en separat CSR-redovisning. Variabeln 𝐻𝐼𝑃𝐸𝑅𝐹𝑂𝑅𝑀𝑡 är en dummyvariabel för hur 

framstående företaget är på CSR-arbete. Eftersom antalet företag i denna studie är relativt litet 

kan vi inte, i enhetlighet med Dhaliwal et al. (2011), kontrollera för prestation inom respektive 

bransch, varför företag som är högpresterande inom CSR definieras som att betygssättas högre 

än medianen för hela stickprovet (𝐻𝐼𝑃𝐸𝑅𝐹𝑂𝑅𝑀𝑡 = 1). För att undersöka sambandet mellan 

dessa och huruvida de båda tillsammans påverkar avkastningskrav på företag mer än dem 

enskilt tilläggs variabeln 𝐻𝐼𝑃𝐸𝑅𝐹𝑂𝑅𝑀𝑖,𝑡 ∗ 𝐷𝐼𝑆𝐶𝑖,𝑡 . Resterande kontrollvariabler är desamma 

som definierats i för de två tidigare hypoteserna. Om antagandet i hypotes 3 stämmer bör 

riktningskoefficienten för variabeln 𝐻𝐼𝑃𝐸𝑅𝐹𝑂𝑅𝑀𝑖,𝑡 ∗ 𝐷𝐼𝑆𝐶𝑖,𝑡 vara negativ och ha ett lägre 

värde än hos koefficienterna för 𝐻𝐼𝑃𝐸𝑅𝐹𝑂𝑅𝑀𝑖,𝑡och 𝐷𝐼𝑆𝐶𝑖,𝑡.  

I modell 3.2 undersöks om avkastningskrav på företag påverkas av CSR-redovisningens 

egenskaper för de observationer som har en separat publicerad CSR-redovisning och dessutom 

betygsätts högre än medianen för sin CSR-prestation. Med andra ord lägger vi till variablerna 

𝑃𝐴𝐺𝐸𝑆𝑡, 𝐴𝑆𝑆𝑈𝑅𝐴𝑁𝐶𝐸𝑡 och 𝑃𝐸𝑅𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑁𝑇𝑡.  

3.6 Ytterligare test 

Dhaliwal et al. (2011) undersöker initialt om kapitalkostnaden påverkas signifikant när företag 

för första gången publicerar en separat CSR-redovisning. Vi väljer att undersöka om även 

avkastningskrav på företag påverkas när CSR-redovisning initieras för första gången. Därutöver 

undersöker Dhaliwal et al. (2011) hur CSR-redovisning kan påverka förändringen av kostnaden 

för det egna kapitalet från ett år till ett annat, till skillnad mot att endast undersöka nivån på 

kostnaden för eget kapital som Dhaliwal et al. (2014) gör. I våra ytterligare test undersöker vi 

därför om de resultat vi finner i huvudanalysen är robusta även mot förändringen i 

avkastningskrav på företag ett år till ett annat. Modellerna för respektive hypotes formuleras 

därför om till att undersöka hur förändringen i de oberoende variablernas från år t-1 till år t, kan 

(Modell 3.1) 

(Modell 3.2) 
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förklara variationen i avkastningskrav på företag år t till år t+1 (för hypotes 1 och 3) och 

avkastningskrav år t-1 till t (hypotes 2).  

 

3.7 Sammanfattning 

För att uppnå syftet med denna studie – att undersöka om avkastningskrav på svenska 

börsnoterade företags påverkas av hur ambitiöst de redovisar om och arbetar med CSR - har vi 

upprättat tre hypoteser som vi vill testa med hjälp av regressionsanalyser. I tabell 2 återfinns en 

översikt över de variabler som används och hur de utifrån teorin förväntas påverka den beroende 

variabeln avkastningskrav.  

Tabell 2. Sammanfattning av de variabler som används och deras förväntade påverkan på avkastningskrav på företag 

Variabel Beskrivning Förväntad 

riktning 

𝐷𝐼𝑆𝐶𝑖,𝑡 Dummyvariabel för om företag i vid år t publicerat en separat CSR-

redovisning  

 

− 

𝐶𝑆𝑅𝑖,𝑡 Det betyg som företaget getts år t enligt Datastreams Equal-Weighted 

Rating och anges på skalan 0-100 

 

− 

𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 Företagets storlek mätt som den naturliga logaritmen av 

marknadsvärdet vid år t 

 

− 

𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 Skuldsättningsgraden vid år t, mätt som kvoten av långfristiga skulder 

och totala tillgångar 

 

+/− 

𝐵𝑀𝑖,𝑡 Book-to-market ration vid år t, angett som kvoten av det bokförda 

värdet och marknadsvärdet 

 

+ 

𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 Den avkastning som företagets totala tillgångar genererar vid år t 

 
− 

𝐴𝑆𝑆𝑈𝑅𝐴𝑁𝐶𝐸𝑖,𝑡 Dummyvariabel för om den separata CSR-redovisningen vid år t är 

granskad av tredje part 

 

− 

𝑃𝐸𝑅𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑁𝑇𝑖,𝑡 Dummyvariabel för om den separata CSR-redovisningen vid år t är 

återkommande sedan det år företaget började publicera separata CSR-

redovisningar 

 

− 

𝑃𝐴𝐺𝐸𝑆𝑖,𝑡 Antal sidor som den separata CSR-redovisningen har vid år t 

 
− 

𝐻𝐼𝑃𝐸𝑅𝐹𝑂𝑅𝑀𝑖,𝑡 Dummyvariabel för om observationen har ett CSR-betyg enligt 

Datastreams Equal Weighted Rating som är högre än medianen för 

samtliga observationer.  

− 
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4. Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras de resultat som framkommer då vi testar våra tre hypoteser. 

Inledningsvis ges en överblick över datamaterialet som används i form av beskrivande statistik 

både med medelvärden och medianer samt t-test för att testa om medelvärdesskillnader är 

statistiskt signifikanta. Dessutom presenteras en korrelationsmatris för att undersöka eventuella 

samband mellan använda variabler.  Därefter återges resultat för respektive modell följt av 

resonemang om huruvida hypotesen ska förkastas eller behållas. För att testa hypoteserna görs 

regressioner och analysen utgår från resultat som understiger 5 % -signifikansnivån. I slutet av 

resultatet för respektive hypotes följer en analys där det empiriska resultatet återkopplas till de 

teoretiska ingångspunkterna. För att testa ifall de funna resultaten är robusta mot förändringar i 

beroende variabeln avslutas detta avsnitt med ett stycke med ytterligare test.  

4.1 Beskrivande statistik 

Som framgår i figur 4, se nedan, publicerar företag separata CSR-redovisningar allt oftare. 

Figuren visar en frekvenstabell över den relativa utvecklingen av antalet separat publicerade 

CSR-redovisningar för stickprovet. Av figuren kan en trend över det ökade intresset för att 

publicera CSR-redovisningar utläsas – från 12 % av samtliga observationer år 2002 till 57,1 % 

av observationerna för år 2013.  

 

Figur 4. Stapeldiagram över utvecklingen av separat publicerade CSR-redovisningar 2002-2013. 

 
Den relativa frekvensen av antal observationer som publicerat en separat CSR-redovisning, respektive år.  
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Figur 5, se nedan, illustrerar hur företags CSR-betyg har förändrats mellan 2002-2013. Även 

om betygen fluktuerar något från år till år visar den generella bilden en svagt uppåtgående 

trend (från i snitt 52,22 år 2002 till 71,82 år 2013). Företag får alltså generellt ett allt högre 

betyg för sitt arbete med CSR, vilket torde återspegla att företag blir allt bättre på att arbeta 

med CSR-frågor. 

Figur 5. Stapeldiagram över observationernas genomsnittliga CSR-betyg under åren 2002-2013 

 
Diagrammet visar det genomsnittliga betyget som observationerna i vårt stickprov för respektive år fått enligt 

Datastreams Equal Weighted Rating, vilken anges inom intervallet 0-100.  

 

I tabell 3 finns beskrivande statistik över hur datamaterialet som används för att testa hypotes 

1 och 3 ser ut, både för stickprovet i helhet och uppdelat på observationer som inte har publicerat 

en enskild CSR-redovisning (𝐷𝐼𝑆𝐶𝑡 = 0) och de som har gjort det (𝐷𝐼𝑆𝐶𝑡 = 1). Skillnaden i 

medelvärden på avkastningskravet ett år framåt (𝑟𝑒𝑡+1) är inte signifikant. Däremot är 

medelvärdesskillnaden för hur företaget betygssätts för sin CSR-prestation signifikant (𝐶𝑆𝑅𝑡), 

där de som har en separat CSR-redovisning i genomsnitt har ett CSR-betyg på 83,602 medan 

de som inte publicerat en separat i genomsnitt har ett betyg på 54,548. Medelvärdena för 

företagsstorlek (𝑆𝐼𝑍𝐸𝑡) hos de som publicerat en separat CSR-redovisning och de som inte har 

det skiljer sig även signifikant åt – större företag verkar i högre grad publicera separata CSR-

redovisningar. Skuldsättningsgraden (𝐿𝐸𝑉𝑡) verkar även den skilja sig mellan de företag som 

publicerat en separat CSR-redovisning mot de som inte gjort det då medelvärdesskillnaden är 

signifikant.  
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Tabell 3. Beskrivande statistik för hypotes 1 och 3. 

 Alla observationer  

(494 st) 

Observationer (309 st) 

som inte har enskild 

CSR-redovisning 

(𝐷𝐼𝑆𝐶𝑡 = 0) 

Observationer (185 st) 

som har enskild CSR-

redovisning (𝐷𝐼𝑆𝐶𝑡 = 1) 

t-test över 

medelvärdesskillnader  

Variabel Medelvärde Median Medelvärde Median Medelvärde Median Medelvärd

es-

differens 

t-värde 

𝑟𝑒𝑡+1 7,947 7,826 7,928 7,826 7,979 7,826 -0,051 -0,248 

𝐶𝑆𝑅𝑡 65,428 75,875 54,548 57,6 83,602 87,82 -29,054*** -15,811 

𝑆𝐼𝑍𝐸𝑡 10,161 10,189 9,762 9,842 10,828 10,876 -1,066*** -9,365 

𝑅𝑂𝐴𝑡 0,0592 0,0518 0,058 0,056 0,061 0,045 0,013 -0,304 

𝐿𝐸𝑉𝑡 0,213 0,182 0,227 0,186 0,189 0,176 0,038*** 2,901 

𝐵𝑀𝑡 0,65 0,543 0,649 0,508 0,659 0,592 -0,01 -0,163 

Alla variabler är winsorized vid första och 99:e percentilen och definierade enligt följande: 𝑟𝑒𝑡+1= 

avkastningskrav vid år t+1, mätt enligt CAPM och anges i procentenheter, 𝐶𝑆𝑅𝑡= Det betyg som företaget givits 

år t enligt Datastreams Equal-Weighted Rating och anges på skalan 0-100, 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑡= Företagets storlek mätt som 

den naturliga logaritmen av marknadsvärdet vid år t, 𝑅𝑂𝐴𝑡= Den avkastning som företagets totala tillgångar 

genererar vid år t, 𝐿𝐸𝑉𝑡= Skuldsättningsgraden vid år t, mätt som kvoten av långfristiga skulder och totala 

tillgångar, 𝐵𝑀𝑡 = Book-to-market ration vid år t, angett som kvoten av det bokförda värdet och marknadsvärdet. 

Dubbelsidigt t-test på medelvärdesskillnader där *** visar på signifikans på 1 % -nivån. 

 

Tabell 4 innehåller beskrivande statistik för variablerna som inkluderas i modell 2, för hela 

stickprovet och uppdelat på de observationer som har ett CSR-betyg lägre än medianen 

(𝐻𝐼𝑃𝐸𝑅𝐹𝑂𝑅𝑀𝑡 = 0) och de observationer som har ett CSR-betyg högre än medianen 

(𝐻𝐼𝑃𝐸𝑅𝐹𝑂𝑅𝑀𝑡 = 1). Det finns ingen signifikant skillnad i avkastningskrav mellan de två 

grupperna, vilket indikerar en avvikelse från vad vi förväntar oss i hypotes 2. Utifrån tabellen 

kan även utläsas att det finns en statistiskt signifikant skillnad på genomsnittet för 

företagsstorlek (𝑆𝐼𝑍𝐸𝑡) mellan de observationer som betygsätts högre än medianen för CSR-

arbete jämfört med de som har ett sämre betyg. Resultatet skulle kunna tolkas som att stora 

företag har mer resurser att satsa på CSR än mindre företag. Även genomsnittsskillnaderna på 

skuldsättningsgraden (𝐿𝐸𝑉𝑡) och ration mellan det bokförda värdet på företaget och 

marknadsvärdet (𝐵𝑀𝑡) är signifikanta vilket innebär att de högpresterande observationerna 

inom CSR har mindre andel skulder och mer totala tillgångar eller ett högre marknadsvärde.   
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Tabell 4. Beskrivande statistik för hypotes 2. 

 Alla observationer  

(469 st) 

Observationer (235 st) 

som har ett CSR-betyg 

lägre än medianen 

(𝐻𝐼𝑃𝐸𝑅𝐹𝑂𝑅𝑀𝑡 = 0) 

Observationer (234 st) 

som har ett CSR-betyg 

högre än medianen 

(𝐻𝐼𝑃𝐸𝑅𝐹𝑂𝑅𝑀𝑡 = 1) 

t-test över 

medelvärdesskillnader 

mellan 

𝐻𝐼𝑃𝐸𝑅𝐹𝑂𝑅𝑀𝑡 = 0 

och 𝐻𝐼𝑃𝐸𝑅𝐹𝑂𝑅𝑀𝑡 =
1 

Variabel Medelvärde Median Medelvärde Median Medelvärde Median Differens  

medelvärde 

t-

värde 

𝑟𝑒𝑡 8,049 8,028 7,943 7,826 8,155 8,227 -0,212 -1,062 

𝐶𝑆𝑅𝑡 66,133 76,56 44,485 48,7 87,873 88,85 -43,388*** -

30,043 

𝑆𝐼𝑍𝐸𝑡 10,189 10,203 9,622 9,701 10,757 10,843 -1,135*** -9,893 

𝑅𝑂𝐴𝑡 0,061 0,052 0,057 0,052 0,066 0,055 -0,009 -1,276 

𝐿𝐸𝑉𝑡 0,211 0,182 0,23 0,193 0,191 0,169 0,039*** 2,901 

𝐵𝑀𝑡 0,646 0,535 0,711 0,641 0,582 0,481 0,129*** 2,929 

Alla variabler är winsorized vid första och 99:e percentilen och definierade enligt följande: 𝑟𝑒𝑡= 

Avkastningskrav vid år t, mätt enligt CAPM och anges i procentenheter, 𝐶𝑆𝑅𝑡= Det betyg som företaget getts år 

t enligt Datastreams Equal-Weighted Rating och anges på skalan 0-100, 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑡= Företagets storlek mätt som den 

naturliga logaritmen av marknadsvärdet vid år t, 𝑅𝑂𝐴𝑡= Den avkastning som företagets totala tillgångar 

genererar vid år t, 𝐿𝐸𝑉𝑡= Skuldsättningsgraden vid år t, mätt som kvoten av långfristiga skulder och totala 

tillgångar, 𝐵𝑀𝑡 = Book-to-market ration vid år t, angett som kvoten av det bokförda värdet och marknadsvärdet 

Dubbelsidigt t-test på medelvärdesskillnader där *** visar på signifikans på 1 % -nivå 

 

Tabell 5 visar Pearsons korrelationer mellan variablerna som används i analysen. Varken CSR-

prestation (𝐶𝑆𝑅𝑡) eller redovisning (𝐷𝐼𝑆𝐶𝑡) uppvisar signifikanta samband varken för 

avkastningskravet år t eller t+1, vilket tyder på att vi inte kommer att finna stöd för hypotes ett 

och två. Variabeln för företagsstorlek (𝑆𝐼𝑍𝐸𝑡) och avkastningskrav vid år t har ett svagt positivt 

samband. Detta motsvarar inte våra förväntningar vilket kan indikera att vår modell är något 

bristfällig.  Korrelationskoefficienten för skuldsättningsgraden (𝐿𝐸𝑉𝑡) och avkastningskravet 

vid år t är negativ och signifikant på 10 % -nivån. Resterande kontrollvariabler (𝐵𝑀𝑡 och 𝑅𝑂𝐴𝑡) 

har de förväntade riktningarna på korrelationskoefficienterna gentemot avkastningskrav. Då 

inga av kontrollvariablerna har en korrelation som är högre än ca 0,5 antas multikollinearitet 

inte vara ett problem för våra skattningar av koefficienterna i nästkommande 

regressionsanalyser9.  

 

 

                                                           
9 En korrelationskoefficient med ett värde över 0,7 mellan två oberoende variabler i samma modell tyder på att 

multikollinearitet föreligger och kan orsaka osäkra skattningar (Kervin, 1992). 
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Tabell 5. Matris över Pearsons korrelation på beroende och oberoende variabler 

 𝒓𝒆𝒕+𝟏 𝒓𝒆𝒕 𝑺𝑰𝒁𝑬𝒕 𝑩𝑴𝒕 𝑳𝑬𝑽𝒕 𝑹𝑶𝑨𝒕 𝑪𝑺𝑹𝒕 
𝒓𝒆𝒕 0,494***       

𝑺𝑰𝒁𝑬𝒕 0,001 0,124*      

𝑩𝑴𝒕 0,311*** 0,124*** -0,305***     

𝑳𝑬𝑽𝒕 -0,071 -0,078* -0,187*** 0,131***    

𝑹𝑶𝑨𝒕 -0,181*** -0,161*** 0,193 -0,297*** -

0,193*** 

  

𝑪𝑺𝑹𝒕 -0,021 0,009 0,462*** -0,165*** -

0,130*** 

0,071  

𝑫𝑰𝑺𝑪𝒕 0,011 0,052 0,379*** 0,007 0,125*** 0,014 0,517*** 

* Korrelationen är statistiskt signifikant på 10 % -nivån, ** Korrelationen är statistiskt signifikant på 5 % -nivån, 

*** Korrelationen är statistiskt signifikant på 1 % -nivån 

Alla variabler är winsorized vid första och 99:e percentilen och definierade enligt följande: 𝑟𝑒𝑡+1= 

Avkastningskravet vid år t+1, mätt enligt CAPM och anges i procentenheter, 𝑟𝑒𝑡= Avkastningskrav vid år t, mätt 

enligt CAPM och anges i procentenheter, 𝐶𝑆𝑅𝑡= Det betyg som företaget getts år t enligt Datastreams Equal-

Weighted Rating och anges på skalan 0-100, 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑡= Företagets storlek mätt som den naturliga logaritmen av 

marknadsvärdet vid år t, 𝑅𝑂𝐴𝑡= Den avkastning som företagets totala tillgångar genererar vid år t, 𝐿𝐸𝑉𝑡= 

Skuldsättningsgraden vid år t, mätt som kvoten av långfristiga skulder och totala tillgångar, 𝐵𝑀𝑡 = Book-to-

market ration vid år t, angett som kvoten av det bokförda värdet och marknadsvärdet 

 

4.2 Hypotes 1.  

Enligt vår första hypotes är avkastningskrav på företag som är mer ambitiösa vid redovisning 

av CSR lägre än avkastningskrav på företag som inte redovisar CSR lika ambitiöst, vilket vi 

testar med modell 1.1. Resultaten från regressionsanalysen (modell 1.1, tabell 6) indikerar att 

modellen i helhet till viss del förklarar avkastningskravet på företaget för ett år framåt (en 

justerad förklaringsgrad på ca 25,6%), dock är koefficienten för variabeln av intresse, 𝐷𝐼𝑆𝐶𝑡, 

inte signifikant och inte heller den för CSR-prestation (𝐶𝑆𝑅𝑡). Fullständigt resultat från modell 

1.1 återfinns i tabell 7. 

För att ytterligare undersöka hur olika egenskaper hos en CSR-redovisning påverkar 

avkastningskrav på företag lägger vi till variablerna 𝑃𝐴𝐺𝐸𝑆𝑡, 𝐴𝑆𝑆𝑈𝑅𝐴𝑁𝐶𝐸𝑡 och 

𝑃𝐸𝑅𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑁𝑇𝑡 till grundmodellen. Resultaten för modell 1.2 finns i tabell 6. CSR-prestation 

(𝐶𝑆𝑅𝑡) är fortfarande inte signifikant. Däremot blir sidantalet (𝑃𝐴𝐺𝐸𝑆𝑡) och om CSR-

redovisningen varit föremål för utomstående granskning (𝐴𝑆𝑆𝑈𝑅𝐴𝑁𝐶𝐸𝑡) signifikanta på 5 % -

nivån med förväntad riktning på koefficienterna. Tolkningen blir att om företag publicerar en 

separat CSR-redovisning med en sida extra så åtnjuter de i genomsnitt ett lägre avkastningskrav 

från investerare det efterkommande året med 0,013 procentenheter (allt annat lika). Om CSR-

redovisningen är granskad av tredje part påverkas avkastningskravet på företaget mer, det 

framtida avkastningskravet är i genomsnitt 0,59 procentenheter lägre. Med andra ord verkar det 

som om företagets intressenter och deras avkastningskrav är mer beroende av att det som 
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redovisas är trovärdigt och riktigt än mängden som redovisas. De två statistiskt signifikanta 

koefficienterna talar för att principal-agentteorin är en möjlig förklaring till ett lägre framtida 

avkastningskrav på företag.  

I resultatet från modell 1.2 kan utläsas att företagets investerare uppfattar en extern granskning 

av CSR-redovisningen som viktigare än mängden, något som tyder på att redovisning av arbete 

med CSR tilltalar investerare endast om det som redovisas är pålitligt. Om det som redovisas 

är pålitligt kan företaget påvisa att strategier och verksamheter inom CSR är riktigt och därmed 

kan bidra till den försäkringseffekt och moralkapital som Godfrey (2005) menar kan uppstå.  

 

Tabell 6. Resultat för hypotes 1. 

Beroende variabel är 𝑟𝑒𝑡+1, avkastningskrav vid år t+1, mätt enligt CAPM och anges i procentenheter 

 Modell 1.1 
Alla observationer 

Beroende variabel 𝑟𝑒𝑡+1 

Modell 1.2 
Alla observationer 

Beroende variabel 𝑟𝑒𝑡+1 

Variabel Koef. t-värde Koef. t-värde 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡 5,484*** 6,66 6,349*** 7,52 

𝑆𝐼𝑍𝐸𝑡 0,179** 2,41 0,21*** 2,81 

𝐵𝑀𝑡 1,335*** 6,59 1,379*** 6,86 

𝐿𝐸𝑉𝑡 -1,678*** -2,89 -1,598*** -2,78 

𝑅𝑂𝐴𝑡 -3,419*** -2,85 -3.012** -2,47 

𝐶𝑆𝑅𝑡 0,003 0,65 0,003 0,65 

𝐷𝐼𝑆𝐶𝑡 -0,023 0,11   

𝑃𝐴𝐺𝐸𝑆𝑡 ∗ 𝐷𝐼𝑆𝐶𝑡   -0,013** -2,47 

𝐴𝑆𝑆𝑈𝑅𝐴𝑁𝐶𝐸𝑡

∗ 𝐷𝐼𝑆𝐶𝑡 

  -0,59** -1,99 

𝑃𝐸𝑅𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑁𝑇𝑡

∗ 𝐷𝐼𝑆𝐶𝑡 

  0,607 1,51 

Årsvariabler Ja Ja 

N 494 494 

Justerad 

förklaringsgrad 

25,6 % 27,03 % 

*Den skattade koefficienten är statistiskt signifikant på 10 % -nivån, **Den skattade koefficienten är statistiskt 

signifikant på 5 % -nivån, ***Den skattade koefficienten är statistiskt signifikant på 1 % -nivån 

Alla variabler förutom 𝐷𝐼𝑆𝐶𝑡 , 𝑃𝐴𝐺𝐸𝑆𝑡, 𝐴𝑆𝑆𝑈𝑅𝐴𝑁𝐶𝐸𝑡 och 𝑃𝐸𝑅𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑁𝑇𝑡  är winsorized vid första och 99:e 

percentilen och definierade enligt följande: 𝐶𝑆𝑅𝑡= Det betyg som företaget getts år t enligt Datastreams Equal-

Weighted Rating och anges på skalan 0-100, 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑡= Företagets storlek mätt som den naturliga logaritmen av 

marknadsvärdet vid år t, 𝑅𝑂𝐴𝑡= Den avkastning som företagets totala tillgångar genererar vid år t, 𝐿𝐸𝑉𝑡= 

Skuldsättningsgraden vid år t, mätt som kvoten av långfristiga skulder och totala, tillgångar, 𝐵𝑀𝑡 = Book-to-

market ration vid år t, angett som kvoten av det bokförda värdet och marknadsvärdet, 𝐷𝐼𝑆𝐶𝑡= Dummyvariabel 

för om företaget publicerat en separat CSR-redovisning vid år t (𝐷𝐼𝑆𝐶𝑡=1), 𝑃𝐴𝐺𝐸𝑆𝑡= Antal sidor som den 

separat CSR-redovisningen har vid år t, 𝐴𝑆𝑆𝑈𝑅𝐴𝑁𝐶𝐸𝑡= Dummyvariabel för om den separata CSR-

redovisningen vid år t är granskad av tredje part, 𝑃𝐸𝑅𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑁𝑇𝑡= Dummyvariabel för om den separata CSR-

redovisningen vid år t är återkommande sedan det år företaget började publicera separata CSR-redovisningar. 
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Antagandet i hypotes 1, att en CSR-redovisning påverkar investerares framtida 

avkastningskrav, styrks inte av modellen då koefficienten för 𝐷𝐼𝑆𝐶𝑡 inte är signifikant. Denna 

slutsats bekräftas av t-testet (se tabell 3) på medelvärdesskillnaderna på 𝑟𝑒𝑡+1 för de 

observationer som har publicerat en separat CSR-redovisning och de som inte har det. 

Sammantaget innebär det att vi förkastar hypotes 1 – vi finner inga bevis för att de som har en 

separat CSR-redovisning åtnjuter ett lägre framtida avkastningskrav från investerare än de som 

inte har det. 

En potentiell anledning till att våra teoretiska förväntningar inte bekräftades kan vara att vi inte 

har kontrollerat för den totala mängden och kvalitén på den information som ett företag 

publicerar. I denna studie är endast separata CSR-redovisningar föremål för undersökning och 

övrig information som företagen gör publik tas inte i beaktande. Skillnader mellan olika länder 

kan också ha en inverkan på våra resultat. Då hypotesen är utvecklad utifrån amerikansk 

forskning kan nationella normer spela en roll i varför resultaten skiljer sig åt. Det är möjligt att 

svenska företag redan anses vara så pass transparanta och hålla så pass hög kvalité på sina 

finansiella rapporter varför en CSR-redovisning inte ger samma genomslag på den uppfattade 

risken. Informationsasymmetrin är inte lika stor och därmed värderar företagets intressenter 

inte en separat CSR-redovisning lika högt, vilket återspeglas i att avkastningskrav på företaget 

inte påverkas. Detta är även något som Dhaliwal et al. (2014) finner då CSR-redovisningars 

påverkan på kostnad för eget kapital undersöks internationellt – det finns ett potentiellt 

substituerande samband mellan finansiell- och icke-finansiell redovisning. 

 

4.3 Hypotes 2 

I hypotes två vill vi undersöka om avkastningskrav på de företag vars arbete med CSR värderas 

högt är lägre än avkastningskravet på företag vars arbete med CSR inte värderas lika högt. I 

tabell 7 (modell 2.1) finner vi resultaten från regressionen, där samtliga koefficienter för 

kontrollvariablerna är statistiskt signifikanta. Variabeln av intresse, 𝐶𝑆𝑅𝑡, är inte signifikant 

vilket innebär att vi med modellen inte finner att värdering av CSR-prestation har någon 

påverkan på avkastningskravet innevarande år. Förklaringsgraden för modell 2.1 är ca 17,57 % 

och ändras endast marginellt då vi istället mäter CSR-prestation som en dummyvariabel för om 

företaget betygssätts högre än medianen (𝐻𝐼𝑃𝐸𝑅𝐹𝑂𝑅𝑀𝑡) för sitt CSR-arbete i modell 2.2. 

Variabeln är dock inte signifikant.  
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Tabell 7. Resultat för hypotes 2. 

Beroende variabel är 𝑟𝑒𝑖,𝑡, avkastningskrav vid år t, mätt enligt CAPM och anges i procentenheter 

 Modell 2.1 
Alla observationer 

Beroende variabel är avkastningskrav vid 

år t (𝑟𝑒𝑖,𝑡) 

Modell 2.2 
Alla observationer 
Beroende variabel är 

avkastningskrav vid år t (𝑟𝑒𝑖,𝑡) 

Variabel Koef. t-värde Koef. t-värde 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡 6,14*** 7,07 6,33*** 7,13 

𝑆𝐼𝑍𝐸𝑡 0,269*** 3,39 0,249*** 3,21 

𝐵𝑀𝑡 0,996*** 4,55 1,0*** 4,6 

𝐿𝐸𝑉𝑡 -1,44** -2,27 -1,402** -2,21 

𝑅𝑂𝐴𝑡 -4,2*** -3,23 -4,184*** -3,22 

𝐶𝑆𝑅𝑡 0,001 0,33   

𝐻𝐼𝑃𝐸𝑅𝐹𝑂𝑅𝑀𝑡  0,212 1,03 

Årsvariabler Ja Ja 

N 469 469 

Justerad 

förklaringsgrad 

17,57 % 17,75 % 

*Den skattade koefficienten är statistiskt signifikant på 10 % -nivån, **Den skattade koefficienten är statistiskt 

signifikant på 5 % -nivån, ***Den skattade koefficienten är statistiskt signifikant på 1 % -nivån 

Alla variabler är winsorized vid första och 99:e percentilen och definierade enligt följande: 𝐶𝑆𝑅𝑡= Det betyg 

som företaget getts år t enligt Datastreams Equal-Weighted Rating och anges på skalan 0-100, 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑡= Företagets 

storlek mätt som den naturliga logaritmen av marknadsvärdet vid år t, 𝑅𝑂𝐴𝑡= Den avkastning som företagets 

totala tillgångar genererar vid år t, 𝐿𝐸𝑉𝑡= Skuldsättningsgraden vid år t, mätt som kvoten av långfristiga skulder 

och totala tillgångar, 𝐵𝑀𝑡 = Book-to-market ration vid år t, angett som kvoten av det bokförda värdet och 

marknadsvärdet, 𝐻𝐼𝑃𝐸𝑅𝐹𝑂𝑅𝑀𝑡= Om företaget betygssätts högre än medianen för sin CSR-prestation vid år t 

 

En slutsats av resultaten som redovisas i tabell 7 är att värdering av CSR-prestation, mätt som 

det betyg företag i fått vid år t av databasen ESG-ASSET4, inte är signifikant och därmed inte 

kan påstås påverka avkastningskravet på företaget samma år. Detta resultat kvarstår när CSR-

prestation mäts som om företaget har betygsatts högre eller lägre än medianvärdet 

(𝐻𝐼𝑃𝐸𝑅𝐹𝑂𝑅𝑀𝑡). Sammantaget med resultatet av det t-test som utfördes över 

medelvärdesskillnaderna på avkastningskrav på de observationer som är högpresterande inom 

CSR och de som inte är det (se tabell 4) vilket inte påvisade någon statistiskt signifikant skillnad 

innebär det att vi förkastar hypotes 2 – våra resultat styrker inte att avkastningskrav på företag 

vars arbete inom CSR värderas högt är lägre än avkastningskrav på de företag som värderas 

sämre, allt annat lika.  

 

I teoriavsnittet framförs tidigare forskning som tyder på att arbete med CSR kan bidra till en så 

kallad försäkringseffekt – att företag med strategier där intressenter integreras kan skydda den 

underliggande värdeskapande verksamheten, till exempel genom att tillhandahålla bra 

arbetsförhållanden som motiverar de anställda eller att utveckla interna miljövänliga processer 
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för att minska beroendet av externa tillgångar. Dock kan det tänkas att CSR-prestation värderas 

och ger olika effekt beroende på i vilken bransch företaget verkar i. De underliggande 

värdeskapande verksamheterna kan vara olika känsliga i förhållande till företagets intressenter 

i olika branscher. Det kan till exempel tänkas att det krävs bättre strategier och policies för 

anställdas förhållanden i företag som är verksamma i så kallade ”sin industries” för att en 

försäkringseffekt ska ge utslag och därmed sänka investerares avkastningskrav, än om företaget 

är verksamt i en bransch som uppfattas som mer ansvarstagande. Dessa resonemang stämmer 

överens med de resultat som Dhaliwal et al. (2011) kommer fram till – att de företag som 

presterar bra inom CSR i jämförelse med konkurrenterna i samma bransch och informerar 

investerare om detta erhåller en lägre kostnad för sitt egna kapital. Som diskuterats i metoddelen 

är det inte möjligt att inom ramen för denna studie kontrollera för bransch eftersom antalet 

företag är begränsat.  

 

En annan möjlig orsak till varför våra förväntningar i hypotes 2 inte uppfylls är att samtliga 

observationer som ingår i studien har betygsatts för sitt CSR-arbete. Samtliga observationer 

arbetar alltså med CSR i tillräckligt hög utsträckning för att kunna utvärderas, och därmed 

bedömas, för sina prestationer. Det är därför möjligt att vårt urval inte återspeglar hela 

populationen på ett representativt sätt. Företagen i studien kan redan ha utvecklat så pass 

välfungerande strategier inom CSR att effekten på den upplevda risken hos företaget hunnit 

avta – och därmed inte heller påverkar investerarnas avkastningskrav. I en jämförelse mellan 

de observationer som har ett CSR-betyg och observationer som inte har betygsatts är det möjligt 

att det skulle kunna finnas en skillnad i avkastningskrav på företagen.  

 

I figur 5 över utvecklingen av hur bra företag betygssätts för sin CSR-prestation kan en trend 

utläsas – att företagens arbete med CSR värderas allt högre (från i snitt 52,22 år 2002 till 71,82 

år 2013). Detta kan vara en potentiell förklaring till att den konkurrensfördel, som teorin 

förutspår att arbete med CSR kan bidra till, uteblir. CSR-strategier har med tiden blivit mer 

etablerade bland marknadsaktörerna och är därmed inte längre lika svår att replikera varför 

konkurrensfördelens genomslag minskas. Det är möjligt att vi hade sett en större påverkan på 

avkastningskravet om en jämförelse hade gjorts de år när CSR-arbete inte var lika vanligt 

förekommande.  

 

Eftersom El Ghoul et al. (2011) undersöker den beroende variabeln i sin studie vid år t har vi 

valt att göra likadant i vår studie. Det är dock möjligt att effekterna av företags CSR-
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verksamheter inte görs publika förrän i efterhand. Eftersom risken och avkastningskravet är 

beroende av vad marknaden känner till om företaget är det möjligt att CSR-prestation inte ger 

utslag på investerares avkastningskravet förrän året efter.  

 

4.4 Hypotes 3 

I hypotes tre görs antagandet att avkastningskravet på företag som både är mer ambitiösa vid 

redovisning om CSR och vars arbete med CSR värderas högt kommer att vara lägre än 

avkastningskravet på företag som enbart uppfyller ett eller inget av dessa kriterier. För att testa 

detta undersöker vi sambandet mellan om företaget både redovisar separat om CSR (𝐷𝐼𝑆𝐶𝑡 =

1) och betygssätts högre än medianen för sitt CSR-arbete (𝐻𝐼𝑃𝐸𝑅𝐹𝑂𝑅𝑀𝑡 =1) och huruvida 

kombinationen av dessa två påverkar det framtida avkastningskravet på företaget (modell 3.1). 

I den beskrivande statistiken i tabell 3 kan utläsas att de som har en separat CSR-redovisning 

har ett högre medelvärde på betyget för sitt CSR-arbete än de som inte har en separat CSR-

redovisning, vilket skulle kunna tolkas som att de som presterar bra på CSR även väljer att 

redovisa särskilt om detta.  

Av regressionsanalysen (modell 3.1, tabell 8) framgår att det inte finns någon signifikant 

skillnad i avkastningskrav på företag som presterar bättre än medianen. Modellens justerade 

förklaringsgrad är 25,95 % och samtliga kontrollvariabler är signifikanta, medan variablerna av 

intresse i modellen, det vill säga företagets CSR-arbete (𝐻𝐼𝑃𝐸𝑅𝐹𝑂𝑅𝑀𝑡) och separata CSR-

redovisning (𝐷𝐼𝑆𝐶𝑡) inte påverkar avkastningskrav på företag signifikant. De två sistnämnda 

variablerna påverkar ej heller avkastningskrav på företag när de undersöks tillsammans (𝐷𝐼𝑆𝐶𝑡 ∗

𝐻𝐼𝑃𝐸𝑅𝐹𝑂𝑅𝑀𝑡). Fullständigt resultat från modell 3.1 återfinns i tabell 8. 

Resultaten bekräftar följaktligen inte våra teoretiska förväntningar eftersom vi, både mot 

bakgrund av tidigare forskning och de resonemang som framförs i såväl stakeholderteorin som 

principal-agentteorin, gjorde antagandet att avkastningskrav på företag borde påverkas negativt 

när företag redovisar om och betygsätts högt för sitt CSR-arbete. Med andra ord förkastar vi 

hypotes tre.10  

Då vi i hypotes ett, modell 1.2 tabell 6, finner signifikans för antalet sidor som en separat CSR-

redovisning har, undersöker vi i modell 3.2 om sidantalet i CSR-redovisningen påverkar 

                                                           
10 Som nämnts tidigare bör det poängteras att de observationer som var föremål för denna studie var för få till 

antalet för att en uppdelning per bransch skulle vara möjlig att genomföra. Detta innebär att någon hänsyn inte har 

tagits till om branschen som företaget verkar i är stakeholderkänslig eller inte eller några andra eventuella 

branschspecifika variabler, vilket kan påverka resultatet.  
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avkastningskrav från investerare för de observationer som både betygsätts högre än medianen 

för sitt CSR-arbete (𝐻𝐼𝑃𝐸𝑅𝐹𝑂𝑅𝑀𝑡 = 1) och har publicerat en separat CSR-redovisning 

(𝐷𝐼𝑆𝐶𝑡 = 1). Modellens justerade förklaringsgrad är 41,88 % och som framgår i tabell 8 är 

koefficienterna för 𝑃𝐸𝑅𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑁𝑇𝑡 och 𝑃𝐴𝐺𝐸𝑆𝑡  signifikanta. Resultaten visar således att när 

företag betygsätts högt för sitt CSR-arbete och redovisar detta separat så har antalet sidor som 

företaget redovisar betydelse för avkastningskravet från investerare. Om företag redovisar en 

sida till påverkas, när allt annat är lika, avkastningskravet från investerare det följande året 

negativt med i genomsnitt 0,02 procentenheter jämfört med de som inte publicerar en extra sida.  

Ovanstående resultat kan tolkas som att för företag som arbetar med och redovisar om CSR så 

spelar det roll hur många sidor företaget redovisar, något som överensstämmer med de 

teoretiska förväntningar vi hade. Enligt principal-agentteorin är det nämligen glappet mellan 

det som utförs i verksamheten och den information som principalen har om verksamheten som 

kan orsaka informationsasymmetri. Om företaget ägnar sig åt verksamheter som exempelvis 

CSR, blir det viktigt att principalerna får information om denna verksamhet för att 

informationsasymmetri inte ska uppstå och för att risken som förknippas med företaget ska 

uppfattas som låg. När informationsasymmetri inte uppfattas vara något problem, kommer 

risken att uppfattas vara lägre, vilket sänker avkastningskravet på företaget. 

Koefficienten för återkommande CSR-redovisning,  𝑃𝐸𝑅𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑁𝑇𝑡, är signifikant på 5 % -

nivån. Denna variabel får dock inte den riktning som förväntades eftersom den påverkar 

avkastningskravet på företaget positivt. En möjlig tolkning angående att avkastningskrav på 

företag påverkas positivt av återkommande CSR-redovisning kan vara att när företag en gång 

har börjat publicera separata CSR-rapporter så ändras förväntningarna på företaget. Det krävs 

då någonting annat eller ytterligare information (med högre nyhetsvärde) för att 

avkastningskravet ska påverkas.  
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Tabell 8. Resultat för hypotes 3. 

Beroende variabel är 𝑟𝑒𝑖,𝑡+1, avkastningskrav vid år t +1, mätt enligt CAPM och anges i procentenheter 

 Modell 3.1 
Alla observationer 

Beroende variabel 𝑟𝑒𝑡+1 

Modell 3.2 
De observationer som 

betygsätts högre än 

medianen för sin CSR-

prestation 

(𝐻𝐼𝑃𝐸𝑅𝐹𝑂𝑅𝑀𝑡 = 1) samt 

har en separat CSR-

redovisning (𝐷𝐼𝑆𝐶𝑡 = 1) 

Beroende variabel 𝑟𝑒𝑡+1 

Variabel Koef. t-värde Koef. t-värde 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡 6,91*** 8,00 8,981*** 4,71 

𝑆𝐼𝑍𝐸𝑡 0,17** 2,27 -0,048 -0,32 

𝐵𝑀𝑡 1,386*** 6,74 1,574*** 4,21 

𝐿𝐸𝑉𝑡 -1,740*** -2,93 -2,033* -1,84 

𝑅𝑂𝐴𝑡 -3,604*** -2,95 -2,136 -0,84 

𝐷𝐼𝑆𝐶𝑡 -0,427 -1,18   

𝐻𝐼𝑃𝐸𝑅𝐹𝑂𝑅𝑀𝑡 0,088 0,36   

𝐷𝐼𝑆𝐶𝑡

∗ 𝐻𝐼𝑃𝐸𝑅𝐹𝑂𝑅𝑀𝑡 

0,471 1,08   

𝑃𝐴𝐺𝐸𝑆𝑡   -0,02*** -3,55 

𝐴𝑆𝑆𝑈𝑅𝐴𝑁𝐶𝐸𝑡   -0,454 -1,45 

𝑃𝐸𝑅𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑁𝑇𝑡   1,061** 2,28 

Årsvariabler Ja Ja 

N 494 152 

Justerad 

förklaringsgrad 

22,47% 41,88% 

*Den skattade koefficienten är statistiskt signifikant på 10 % -nivån, **Den skattade koefficienten är statistiskt 

signifikant på 5 % -nivån, ***Den skattade koefficienten är statistiskt signifikant på 1 % -nivån 

Alla variabler förutom 𝐷𝐼𝑆𝐶𝑡 , 𝑃𝐴𝐺𝐸𝑆𝑡, 𝐴𝑆𝑆𝑈𝑅𝐴𝑁𝐶𝐸𝑡 och 𝑃𝐸𝑅𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑁𝑇𝑡  är winsorized vid första och 99:e 

percentilen och definierade enligt följande: 𝐶𝑆𝑅𝑡= Det betyg som företaget getts år t enligt Datastreams Equal-

Weighted Rating och anges på skalan 0-100, 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑡= Företagets storlek mätt som den naturliga logaritmen av 

marknadsvärdet vid år t, 𝑅𝑂𝐴𝑡= Den avkastning som företagets totala tillgångar genererar vid år t, 𝐿𝐸𝑉𝑡= 

Skuldsättningsgraden vid år t, mätt som kvoten av långfristiga skulder och totala tillgångar, 𝐵𝑀𝑡 = Book-to-

market ration vid år t, angett som kvoten av det bokförda värdet och marknadsvärdet. 𝐷𝐼𝑆𝐶𝑡= Dummyvariabel 

för om företaget publicerat en separat CSR-redovisning vid år t (𝐷𝐼𝑆𝐶𝑡=1), 𝐻𝐼𝑃𝐸𝑅𝐹𝑂𝑅𝑀𝑡= Om företaget 

betygsätts högre än median för sin CSR-prestation vid år t, 𝑃𝐴𝐺𝐸𝑆𝑡= Antal sidor som den separata CSR-

redovisningen har vid år t, 𝐴𝑆𝑆𝑈𝑅𝐴𝑁𝐶𝐸𝑡= Dummyvariabel för om den separat CSR-redovisningen vid år t är 

granskad av tredje part, 𝑃𝐸𝑅𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑁𝑇𝑡= Dummyvariabel för om den separata CSR-redovisningen vid år t är 

återkommande sedan det år företaget började publicera separata CSR-redovisningar. 

 

4.5 Ytterligare test 

För att testa våra hypoteser undersöker vi hur CSR-redovisning och CSR-prestation kan förklara 

skillnader i nivån på avkastningskrav på företag. Trots endast ett fåtal signifikanta resultat på 

undersökningsvariablerna i tidigare modeller så testar vi nedan om dessa är robusta även mot 

förändringen i avkastningskrav (∆𝑟𝑒𝑖,𝑡+1) ett år till ett annat. Regressionsmodellerna utgår från 

Dhaliwal et al. (2011).  
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I modell 4 (tabell 9) undersöks om företags initiering av separata CSR-redovisningar påverkar 

avkastningskrav på företag ett år framåt. Sett från ett principal-agentteoriperspektiv borde detta 

ge mest genomslag på det framtida avkastningskravet då förändringen i information om 

företaget som når marknaden är som störst. För att undersöka denna modell utgår vi från modell 

1.1, men med skillnaden att förändringen i avkastningskrav på företag (∆𝑟𝑒𝑖,𝑡+1) undersöks, 

samt att endast de observationer som går från att inte publicera en separat CSR-redovisning ett 

år till att det nästkommande året göra det inkluderas i urvalet. Resultaten för regressionen finns 

i tabell 9. 

Tabell 9. Förändringen i framtida avkastningskrav då företag går från att inte publicera en separat CSR-redovisning till att 
nästkommande år göra det  

Beroende variabel är ∆𝑟𝑒𝑖,𝑡+1, förändringen i avkastningskrav vid år t+1, mätt enligt CAPM och anges i 

procentenheter 

 Modell 4 

Alla observationer som 

för första gången 

släpper en separat CSR-

redovisning. 

Beroende variabel 

∆𝑟𝑒𝑡+1 

Variabel Koef. t-värde 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡 1,716 0,89 

∆𝑆𝐼𝑍𝐸𝑡 -5,979** -2,29 

∆𝐵𝑀𝑡 -2,891 -1,06 

∆𝐿𝐸𝑉𝑡 -6,042 -1,09 

∆𝑅𝑂𝐴𝑡 -5,188 -0,32 

𝐷𝐼𝑆𝐶𝑡 -2,928* -1,87 

𝐴𝑆𝑆𝑈𝑅𝐴𝑁𝐶𝐸

∗ 𝐷𝐼𝑆𝐶𝑡 

1,669 0,71 

𝑃𝐴𝐺𝐸𝑆𝑡 ∗ 𝐷𝐼𝑆𝐶𝑡 0,085* 1,77 

∆𝐶𝑆𝑅𝑡 -0,027 -0,61 

Justerat för år Ja 

N 38 

Justerad 

förklaringsgrad 

24,88% 

*Den skattade koefficienten är statistiskt signifikant på 10 % -nivån, **Den skattade koefficienten är statistiskt 

signifikant på 5 % -nivån, ***Den skattade koefficienten är statistiskt signifikant på 1 % -nivån 

Alla variabler förutom 𝐷𝐼𝑆𝐶𝑡 , 𝑃𝐴𝐺𝐸𝑆𝑡, 𝐴𝑆𝑆𝑈𝑅𝐴𝑁𝐶𝐸𝑡 och 𝑃𝐸𝑅𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑁𝑇𝑡  är winsorized vid första och 99:e 

percentilen och definierade enligt följande: ∆𝐶𝑆𝑅𝑡= Förändringen i det betyg som företaget getts enligt 

Datastreams Equal-Weighted Rating mellan år t - 1 och t på skalan 0-100. ∆𝑆𝐼𝑍𝐸𝑡= Förändringen i företagets 

storlek mellan mellan år t - 1 och t mätt som den naturliga logaritmen av marknadsvärdet. ∆𝑅𝑂𝐴𝑡= Förändringen 

i avkastning som företagets totala tillgångar genererar mellan år t - 1 och t. ∆𝐿𝐸𝑉𝑡= Förändringen i 

skuldsättningsgraden mellan år t - 1 och t, mätt som kvoten av långfristiga skulder och totala tillgångar. ∆𝐵𝑀𝑡 = 

Förändringen i book-to-market ration mellan år t - 1 och t, angett som kvoten av det bokförda värdet och 

marknadsvärdet. 𝐷𝐼𝑆𝐶𝑡= Dummyvariabel för om företaget publicerat en separat CSR-redovisning vid år t 

(𝐷𝐼𝑆𝐶𝑡=1). 𝑃𝐴𝐺𝐸𝑆𝑡= Antal sidor som den separata CSR-redovisningen har vid år t. 𝐴𝑆𝑆𝑈𝑅𝐴𝑁𝐶𝐸𝑡= 

Dummyvariabel för om den separata CSR-redovisningen vid år t är granskad av tredje part. 
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Modellen har en justerad förklaringsgrad på 24,88 %. Antalet observationer är emellertid 

begränsat, endast 38, vilket gör skattningen något osäker. Resultaten visar ett negativt samband 

i förändring i framtida avkastningskrav på företag från det året då de inte redovisar CSR separat 

(𝐷𝐼𝑆𝐶𝑡 = 0) till det år när de gör det (𝐷𝐼𝑆𝐶𝑡 = 1). Även koefficienten för sidantalet (𝑃𝐴𝐺𝐸𝑆𝑡 ∗

𝐷𝐼𝑆𝐶𝑡) påvisar ett samband. Dock är dessa koefficienter endast signifikanta på 10 % - nivån 

vilket innebär att vi förkastar resultaten för vidare analys. Trots att resultaten är osäkra finns 

ändå vissa indikationer som styrker resultaten från Dhaliwal et al. (2011), det vill säga att CSR-

redovisningar påverkar förändringen i framtida avkastningskrav på företag. Vi går därför vidare 

med analysen och undersöker om förändringen i avkastningskrav från investerare påverkas 

signifikant för våra tre hypoteser. Se tabell 10 nedan.  

Tabell 10.  Hur undersökningsvariabler påverkar förändringen i avkastningskrav 

Beroende variabel är ∆𝑟𝑒𝑖,𝑡+1, förändringen i avkastningskrav vid år t+1, samt ∆𝑟𝑒𝑖,𝑡, förändringen i 

avkastningskrav vid år t, mätt enligt CAPM och anges i procentenheter 

 Modell 4.1 

Beroende variabel  

∆𝑟𝑒𝑖,𝑡+1 

Modell 4.2 

Beroende variabel 

∆𝑟𝑒𝑖,𝑡 

Modell 4.3 

Beroende variabel  

∆𝑟𝑒𝑖,𝑡+1 

Variabel Koef. t-värde Koef. t-värde Koef t-värde 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡 -1,138*** -3,08 -1,121*** -2,96 -1,084*** -2,89 

∆𝑆𝐼𝑍𝐸𝑡 -0,275 -0,70 0,778* 1,87 -0,312 -0,79 

∆𝐵𝑀𝑡 1,024*** 2,70 -0,054 -0,13 0,983*** 2,58 

∆𝐿𝐸𝑉𝑡 −2,205* -1,86 -0,069 -0,05 -2,078* -1,75 

∆𝑅𝑂𝐴𝑡 -0,104 −0,09 0,578 0,46 0,36 -0,3 

∆𝐶𝑆𝑅𝑡 -0,009 -1,37 -0,004 -0,56   

𝐷𝐼𝑆𝐶𝑡 -0,182 -0,98   -0,227 -0,61 

𝐻𝐼𝑃𝐸𝑅𝐹𝑂𝑅𝑀   -0,121 -0,49 

𝐻𝐼𝑃𝐸𝑅𝐹𝑂𝑅𝑀

∗ 𝐷𝐼𝑆𝐶𝑡 

  0,122 0,27 

Årsvariabler Ja Ja Ja 

N 444 419 444 

Justerad 

förklaringsgrad 

28,42% 23,60% 27,97% 

*Den skattade koefficienten är statistiskt signifikant på 10 % -nivån, **Den skattade koefficienten är statistiskt 

signifikant på 5 % -nivån, ***Den skattade koefficienten är statistiskt signifikant på 1 % -nivån 

Alla variabler är winsorized vid första och 99:e percentilen och definierade enligt följande: ∆𝐶𝑆𝑅𝑡= 

Förändringen i det betyg som företaget getts enligt Datastreams Equal-Weighted Rating mellan år t - 1 och t på 

skalan 0-100, ∆𝑆𝐼𝑍𝐸𝑡= Förändringen i företagets storlek mellan mellan år t - 1 och t mätt som den naturliga 

logaritmen av marknadsvärdet, ∆𝑅𝑂𝐴𝑡= Förändringen i avkastning som företagets totala tillgångar genererar 

mellan år t - 1 och t, ∆𝐿𝐸𝑉𝑡= Förändringen i skuldsättningsgraden mellan år t - 1 och t, mätt som kvoten av 

långfristiga skulder och totala tillgångar, ∆𝐵𝑀𝑡  = Förändringen i book-to-market ration mellan år t - 1 och t, 

angett som kvoten av det bokförda värdet och marknadsvärdet, 𝐷𝐼𝑆𝐶𝑡= Dummyvariabel för om företaget 

publicerat en separat CSR-redovisning vid år t, 𝐻𝐼𝑃𝐸𝑅𝐹𝑂𝑅𝑀𝑡= Om företaget betygsätts högre än median för sin 

CSR-prestation vid år t 
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Våra resultat för grundmodellerna är fortsatt inte signifikanta efter justering av den beroende 

variabeln så att den visar förändringen i avkastningskrav (∆𝑟𝑒) vid år t och t+1 istället för nivån 

på avkastningskravet (𝑟𝑒), se tabell 11. Resultaten från våra tidigare regressioner – att en separat 

CSR-redovisning och CSR-prestation inte påverkar avkastningskravet – är således robusta för 

förändringen i avkastningskrav från investerare. Att företaget släpper en separat CSR-

redovisning, att företaget bedöms högt för sitt CSR-arbete eller att företaget har båda dessa 

egenskaper, påverkar alltså inte förändringen i avkastningskrav på företag signifikant.  

Vi går därför vidare i vår analys och undersöker om variabler som beskriver redovisningen i 

mer detalj, såsom sidantalet (𝑃𝐴𝐺𝐸𝑆,𝑖,𝑡), om redovisningen har granskats av en utomstående 

part (𝐴𝑆𝑆𝑈𝑅𝐴𝑁𝐶𝐸𝑡), samt om redovisningen är återkommande (𝑃𝐸𝑅𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑁𝑇𝑡) påverkar 

avkastningskravet på företaget signifikant när förändringen av avkastningen (∆𝑟𝑒) används som 

beroende variabel. 
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Tabell 11.  Hur antalet publicerade sidor påverkar förändringen i avkastningskrav 

Beroende variabel är ∆𝑟𝑒𝑖,𝑡+1, förändringen i avkastningskrav vid år t+1, mätt enligt CAPM och anges i 

procentenheter 

 Modell 4.4 

Alla observationer 

Beroende variabel 

∆𝑟𝑒𝑖,𝑡+1 

Modell 4.5 

De observationer som 

har en separat CSR-

redovisning (𝐷𝐼𝑆𝐶𝑡 =
1) 

Beroende variabel 

∆𝑟𝑒𝑖,𝑡+1 

Modell 4.6 

De observationer som har en 

separat CSR-redovisning 

(𝐷𝐼𝑆𝐶𝑡 = 1) och betygsätts 

högre än medianen på CSR-

prestation (𝐻𝐼𝑃𝐸𝑅𝐹𝑂𝑅𝑀𝑡 = 1) 

Beroende variabel ∆𝑟𝑒𝑖,𝑡+1     

Variabel Koef. t-värde Koef. t-värde Koef t-värde 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡 -1,143*** -3,08 -0,111 -0,13 -0,796 -0,78 

∆𝑆𝐼𝑍𝐸𝑡 -0,273 -0,69 -2,687*** -3,61 -3,013*** -3,74 

∆𝐵𝑀𝑡 1,027*** 2,69 -0,159 -0,27 0,057 0,09 

∆𝐿𝐸𝑉𝑡 -2,22* -1,86 -2,289 -0,99 -0,099 -0,04 

∆𝑅𝑂𝐴𝑡 -0,111 -0,09 1,098 0,4 2,853 0,8 

∆𝐶𝑆𝑅𝑡 -0,009 -1,38 0,003 0,2   

𝐷𝐼𝑆𝐶𝑡 -0,115 -0,27     

𝐷𝐼𝑆𝐶

∗ 𝐴𝑆𝑆𝑈𝑅𝐴𝑁𝐶𝐸𝑡 

0,04 0,13 0,091 0,31 0,067 0,21 

𝐷𝐼𝑆𝐶 ∗ 𝑃𝐴𝐺𝐸𝑆𝑡 0,001 0,21 -0,0001 -0,03 0,002 0,32 

𝐷𝐼𝑆𝐶

∗ 𝑃𝐸𝑅𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑁𝑇𝑡 

-0,147 -0,34 0,103 0,23 0,354 0,67 

Årsvariabler Ja Ja Ja 

N 444 175 146 

Justerad 

förklaringsgrad 

27,94 %  42,37% 47,68 % 

*Den skattade koefficienten är statistiskt signifikant på 10 % -nivån, **Den skattade koefficienten är statistiskt 

signifikant på 5 % -nivån, ***Den skattade koefficienten är statistiskt signifikant på 1 % -nivån. Alla variabler 

förutom 𝐷𝐼𝑆𝐶𝑡, 𝑃𝐴𝐺𝐸𝑆𝑡 , 𝐴𝑆𝑆𝑈𝑅𝐴𝑁𝐶𝐸𝑡 och 𝑃𝐸𝑅𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑁𝑇𝑡  är winsorized vid första och 99:e percentilen och 

definierade enligt följande: ∆𝐶𝑆𝑅𝑡= Förändringen i det betyg som företaget getts enligt Datastreams Equal-

Weighted Rating mellan år t - 1 och t på skalan 0-100, ∆𝑆𝐼𝑍𝐸𝑡= Förändringen i företagets storlek mellan mellan 

år t - 1 och t mätt som den naturliga logaritmen av marknadsvärdet, ∆𝑅𝑂𝐴𝑡= Förändringen i avkastning som 

företagets totala tillgångar genererar mellan år t - 1 och t, ∆𝐿𝐸𝑉𝑡= Förändringen i skuldsättningsgraden mellan år 

t - 1 och t, mätt som kvoten av långfristiga skulder och totala tillgångar, ∆𝐵𝑀𝑡 = Förändringen i book-to-market 

ration mellan år t - 1 och t, angett som kvoten av det bokförda värdet och marknadsvärdet, 𝐷𝐼𝑆𝐶𝑡= 

Dummyvariabel för om företaget publicerat en separat CSR-redovisning vid år t, 𝑃𝐴𝐺𝐸𝑆𝑡= Antal sidor som den 

separata CSR-redovisningen har vid år t, 𝐴𝑆𝑆𝑈𝑅𝐴𝑁𝐶𝐸𝑡= Dummyvariabel för om den separata CSR-

redovisningen vid år t är granskad av tredje part, 𝑃𝐸𝑅𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑁𝑇𝑡= Dummyvariabel för om den separata CSR-

redovisningen vid år t är återkommande sedan det år företaget började publicera separata CSR-redovisningar, 

𝐻𝐼𝑃𝐸𝑅𝐹𝑂𝑅𝑀𝑡= Om företaget betygsätts högre än medianen för sin CSR-prestation vid år t 

 

I tabell 11 kan utläsas att de resultat som blev signifikanta när vi testade för nivån på 

avkastningskrav inte längre är signifikanta när vi undersöker om förändringen i avkastningskrav 

påverkas. I modell 4.4, som har en justerad förklaringsgrad på 27,94%, undersöks om skillnader 

i förändringen på avkastningskrav från investerare kan förklaras av det sidantal som den 

separata CSR-redovisningen består av, om CSR-redovisningen är granskad av en utomstående 
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part samt om den separata CSR-redovisningen är årligen återkommande. Inga av variablerna 

av intresse blir signifikanta.  

I modell 4.5, som har en justerad förklaringsgrad på 42,37%, ingår endast de observationer som 

har en separat CSR-redovisning (𝐷𝐼𝑆𝐶𝑡 = 1). Resultaten visar att inga av variablerna av 

intresse, såsom sidantal, om redovisningen är återkommande och om den granskas av en 

utomstående tredje part är statistiskt signifikanta.  

I modell 4.6 ingår de företag som både har en separat CSR-redovisning och som betygsätts 

högre än medianen för sitt CSR-arbete. Modellen har en justerad förklaringsgrad på 47,68 % 

men visar inga signifikanta resultat som förklarar skillnaden i förändringen av avkastningskrav 

på företag utöver företagets storlek (𝑆𝐼𝑍𝐸𝑡). När samma modell användes för att förklara 

skillnader i nivån på avkastningskrav från investerare, se tabell 9 modell 3.2 ovan, fann vi ett 

signifikant samband mellan antalet publicerade sidor i en separat CSR-rapport. Resultaten i 

modell 3.2 är alltså inte robusta för en justering i den beroende variabeln.  

En sammanfattning av våra resultat och analys samt slutsatser återfinns i följande avsnitt.  

 

  



34 
 

5. Sammanfattning och slutsats  
I detta avsnitt sammanfattas studiens övergripande resultat och slutsatser formuleras. Slutligen 

ges några förslag på framtida forskningsområden relaterade till CSR och avkastningskrav på 

företag. 

5.1 Påverkar företags arbete med och redovisning av CSR avkastningskrav på företag? 

Denna studie ämnade undersöka om avkastningskravet på svenska börsnoterade företag som 

redovisar och arbetar mer ambitiöst med CSR är lägre än avkastningskravet på företag som inte 

redovisar och arbetar lika ambitiöst med CSR. Resultaten indikerar att arbete med och 

redovisning om CSR inte kan förklara skillnader i avkastningskrav från investerare på företag. 

Dessa resultat är även robusta mot förändringen i avkastningskrav på företag. 

 

Med utgångspunkt i teorier om informationsasymmetri och stakeholderteori kopplades 

argument om upplevd företagsrisk till företags kostnad för eget kapital och avkastningskrav på 

företag. Därefter formulerades tre hypoteser; (i) avkastningskrav på företag som är mer 

ambitiösa när de redovisar om CSR kommer att vara lägre än avkastningskrav på företag som 

inte är lika ambitiösa när de redovisar CSR (ii) avkastningskravet på företag vars arbete inom 

CSR värderas högt, kommer att vara lägre än avkastningskravet på företag vars arbete inom 

CSR inte värderas lika högt samt (iii) avkastningskravet på företag som både är mer ambitiösa 

vid redovisning om CSR och vars arbete med CSR värderas högt kommer att vara lägre än 

avkastningskravet på företag som enbart uppfyller ett eller inget av dessa kriterier. Att redovisa 

mer ambitiöst med CSR operationaliserades enligt Dhaliwal et al. (2014, 2011) och innefattade 

i första hand om företaget publicerat en CSR-redovisning separat från årsredovisningen. I ett 

nästa steg undersöktes även hur många sidor denna rapport i så fall innehöll samt om den 

granskats av tredje part och var årligen återkommande. Att värderas högt för sitt arbete med 

CSR operationaliserades med utgångspunkt i El Ghoul et als (2011) studie och utgick från det 

betyg företagen fått för sina CSR-prestationer i Equal Weighted Rating. Ingen av dessa tre 

hypoteser får stöd av studiens empiriska resultat.  

 

Resultaten från Dhaliwal et als studier (2014, 2011) visar signifikanta samband mellan att 

redovisa CSR i en separat CSR-redovisning och kostnad för eget kapital. Slutsatserna från vår 

studie blir att det inte går att dra samma slutsatser vad gäller avkastningskrav på företag och 

CSR-redovisning. Det går inte heller att dra några paralleller med resultaten från El Ghoul et 

als (2011) studie eftersom vi inte kan visa några signifikanta samband mellan företags CSR-

prestationer och avkastningskrav på företag. Resultaten från denna studie visar dock att för de 
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företag som har en separat CSR-redovisning påverkas avkastningskravet på företaget negativt 

ju fler sidor som finns i CSR-rapporten samt om rapporten är reviderad av tredje part. Likaså 

för de företag som bedöms bättre än medianen för sitt CSR-arbete och dessutom publicerar en 

separat CSR-rapport spelar antalet sidor som redovisas om CSR roll för avkastningskravet på 

företaget. Dessa resultat ligger i linje med de antaganden som kan göras utifrån våra teoretiska 

argument eftersom det kan tyckas logiskt att det är viktigare med redovisningsmängden (i detta 

fall mätt i sidantalet på den separata CSR-rapporten) när det finns en verksamhet att redovisa 

om. 

Sammanfattningsvis finns det en stor mängd tidigare forskning som tyder på att mängden 

information som ett företag lämnar ifrån sig påverkar risken förknippad till företaget och kan 

sänka kostnaden för det egna kapitalet, men resultaten från denna studie ger inte stöd åt att 

CSR-redovisning påverkar detta samband. En möjlig förklaring är att CSR-rapporten inte har 

så stor betydelse i relation till den sammanlagda övriga informationsmängden som företaget 

lämnar ifrån sig, till exempel i form av årsredovisningen, något som inte tas i beaktande inom 

ramen för denna studie. 

5.2 Förslag på framtida forskning 

Att uppskatta den mängd som företaget redovisar om CSR genom att räkna sidantalet som 

företaget publicerar i en separat CSR-rapport är, som diskuterades i metodavsnittet, ett ganska 

trubbigt sätt att mäta hur bra ett företag är på att redovisa CSR. I framtida studier skulle det 

därför vara spännande att nyansera denna mätmetod till exempel genom att räkna antalet ord 

som företag publicerar om CSR. Det skulle också vara intressant att inkludera information om 

CSR som publiceras integrerat i årsredovisningen. På detta sätt skulle undersökningen på ett 

mer rättvisande sätt kunna återspegla den faktiska redovisningsmängden som företaget 

publicerar om CSR, oavsett om den publiceras separat eller integrerat.  

Ytterligare ett sätt att nyansera mätmetoden skulle kunna vara att försöka skatta mängden 

information om CSR-relaterade frågor som företagen publicerar på sina officiella hemsidor, 

och eventuellt försöka värdera hur mycket vikt som fästs vid dessa frågor genom att undersöka 

hur lättillgänglig denna information görs, hur den fokuseras, hur välarbetad den är och så vidare. 

Årsredovisningar och CSR-rapporterna har givetvis en viktig roll och stor vikt fästs ofta vid 

dessa, men företagens hemsidor möjliggör för företagen att nå en ännu bredare publik och kan 

många gånger vara intressenters första möte med företaget. Vidare skulle det vara intressant att 

se om företaget följer någon internationell standard, såsom exempelvis GRI (Global Reporting 

Index) för att utvärdera sitt CSR-arbete, eller om företaget har skrivit under några 
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internationella avtal, så som exempelvis Global Compact, som de har förbundit sig att följa för 

att se om detta påverkar hur CSR-information värderas av företagets intressenter. 

I modell 4 undersöktes hur initierandet av en separat CSR-redovisning påverkar 

avkastningskrav på företag. Sambandet var endast signifikant på 10 % -nivån vilket inom ramen 

för denna studie inte är tillräckligt signifikant för analys. Dock indikerar den relativt höga 

förklaringsgraden och koefficientens höga absoluta värde (-2,928) att detta kan vara intressant 

att undersöka närmare i framtiden, förslagsvis med ett större antal observationer.  

Ett större antal observationer, framförallt företag, skulle även behövas för att göra en djupare 

undersökning på hur CSR-prestation påverkar avkastningskrav från investerare beroende på i 

vilken bransch företaget verkar i. Med utgångspunkt i stakeholdeteori kan CSR-arbete tänkas 

värderas olika av investerare beroende på hur känslig branschen är gentemot dess intressenter 

– CSR-strategier hos företag som verkar i en intressentkänslig bransch borde därmed i högre 

grad vara förknippat till företagets risk och påverka investerares avkastningskrav.  
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7. Appendix  
7.1 Appendix A – Förteckning över företag 

Företag  Årtal 

1. Alfa Laval  2003-2013 

2. Assa Abloy 2002-2013 

3. Atlas Copco 2002-2013 

4. Axfood 2002-2013 

5. Billerud 2002-2013 

6. Boliden 2004-2013 

7. Castellum 2002-2013 

8. Electrolux 2005-2013 

9. Elekta 2002-2014 

10. Eniro 2002-2013 

11. Ericsson 2002-2013 

12. Fabege 2002-2013 

13. Getinge 2005-2013 

14. Hennes & Mauritz 2005-2013 

15. Hexagon 2004-2013 

16. Holmen 2005-2013 

17. Hufvudstaden 2012-2013 

18. Husqvarna 2007-2013 

19. Ica-gruppen 2013 

20. Industrivärden 2004-2013 

21. Intrum Justitia 2013 

22. Investor 2004-2013 

23. JM 2004-2013 

24. Kinnevik 2004-2013 

25. Kungsleden 2002-2013 

26. Lundbergföretagen 2008-2013 

27. Lundin petroleum 2002-2013 

28. Meda 2004-2013 

29. Modern Times 2002-2013 

30. NCC 2010-2013 

31. Nobia 2004-2013 

32. Nordea 2005-2013 

33. Prevas 2003-2004 

2006-2013 

34. Sandvik 2002-2013 

35. SAS 2002-2013 

36. SCA 2002-2013 

37. SEB 2002-2013 

38. Securitas 2002-2013 

39. Skanska 2005-2013 

40. SKF 2002-2013 

41. SSAB 2002-2013 

42. Svenska Handelsbanken 2002-2013 

43. Swedbank 2004-2013 

44. Swedish Match 2002-2013 

45. Tele2 2002-2013 

46. Telia Sonera 2002-2013 

47. Trelleborg 2002-2013 

48. Volvo 2002-2013 

49. Wihlborgs fastigheter  2006-2013 
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7.2 Appendix B – Kodning av variabler 

 

7.2.1 Variabler som hämtas (egen kodning) vid mätning av CSR-redovisning.  

Benämning Beskrivning Användning 

𝐷𝐼𝑆𝐶 Har ett företag ett visst år 

publicerat en enskild CSR-

redovisning? 

Används som ett första mått på 

om ett företag ett visst år 

publicerat information om CSR 

separat från årsredovisningen.  

Dummyvariabel som antar 

värdet 1 eller 0. 

𝑃𝐴𝐺𝐸𝑆 Hur många sidor redovisar 

företaget om CSR? 

Används som ett mått på hur 

mycket, vilken mängd, företag 

redovisar om CSR. Om 

företaget har en separat CSR-

redovisning anges det totala 

sidantalet (inklusive 

försättsblad, 

innehållsförteckning osv) i den 

enskilda CSR-rapporten. Finns 

det flera rapporter anges 

sidantalet för huvudrapporten.  

𝑃𝐸𝑅𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑁𝑇 Är företagets CSR-redovisning 

återkommande? 

Används som ett mått på hur 

mycket vikt företaget fäster vid 

CSR. Dummyvariabel som 

antar värdet 1 eller 0. Om 

företaget återkommande 

redovisar en enskild CSR-

redovisning får företaget 1 för 

året efter det att den första 

CSR-rapporten publicerades 

och för alla år därefter. Annars 

kodas företaget med 0. 

𝐴𝑆𝑆𝑈𝑅𝐴𝑁𝐶𝐸 Granskas företagets CSR-

redovisning av en extern tredje 

part? 

Används som ett mått på 

kvalitén på CSR-redovisningen 

och anger om CSR-rapporten 

har granskats av en extern 

tredje part. Dummyvariabel 

som antar värdet 1 eller 0.  

 

7.2.2 Variabler som hämtas från datastream för att få fram avkastningskrav 

Variabel Beskrivning i datastream Beräkningar 

𝛽𝑖,𝑡 (Beta) RI – Total Return Index 

 

A return index (RI) is available for 

individual equities and unit trusts. 

This shows a theoretical growth in 

value of a share holding over a 

specified period, assuming that 

dividends are re-invested to 

purchase additional units of an 

equity or unit trust at the closing 

price applicable on the ex-dividend 

date. 

Veckovisa data på RI för varje 

företag samt veckovisa data för 

OMX Stockholm PI.  

 

För att få fram den veckovisa 

avkastningen från OMXS beräknas 

 
𝑆𝑊𝑆𝐸𝐴𝐿𝐼 (𝑃𝐼)𝑡

𝑆𝑊𝐸𝑆𝐸𝐴𝐿𝐼 (𝑃𝐼)𝑡−1 − 1
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SWSEALI(PI) – Price Index 

 

The price index expresses the price 

of an equity as a percentage of its 

value on the base date, adjusted for 

capital changes. 
 

 

 

Från de veckovisa avkastningarna 

beräknas ett årligt betavärdet enligt 

formeln:  

 

𝛽𝑖 =  
𝑐𝑜𝑣(𝑟1,𝑚)

𝜎𝑚
2  

 

 

 

 

7.2.3 Variabler som hämtas från datastream för att få fram kontrollvariabler  

Variabel Beskrivning i Datastream Beräkningar Källa 

𝐶𝑆𝑅 870913 (A4IR) – Equal-Weighted Rating 

 

The Equal Weighted Rating reflects a balanced 

view of a company's performance in all four areas, 

economic, environmental, social and corporate 

governance. 

 

Används som en 

approximation på 

ett företags 

prestation inom 

CSR. Anges på 

skalan 0-100 

 

𝑆𝐼𝑍𝐸 25522V(MV) – Market value 

Market value on Datastream is the share price 

multiplied by the number of ordinary shares in 

issue. The amount in issue is updated whenever 

new tranches of stock are issued or after a capital 

change. 

§      For companies with more than one class of 

equity capital, the market value is expressed 

according to the individual issue.  

§      Market value is displayed in millions of units 

of local currency. 

 

Den naturliga 

logaritmen av 

företagets 

marknadsvärde.  

 

ln (𝑀𝑉) 
 

(Dhaliwal et al., 

2014, 2011) 

 

𝑅𝑂𝐴 25522V(WC01751) – Net income available to 

common 

 

All Industries: 

NET INCOME USED TO CALCULATE 

EARNINGS PER SHARE represents the net 

income the company uses to calculate its earnings 

per share. It is before extraordinary items. 

 

For Non-U.S. corporations, it is generally net 

income after preferred dividends. It is not 

necessarily the numerator for the earnings per 

share calculation. 

 

Footnotes: 

A.            No standard text 

Avkastningen som 

företagets totala 

tillgångar 

genererar.  

 
𝑁𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

 

 

(Dhaliwal et al., 

2011) 
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C.            Changed reporting practice to exclude 

effect of allocations to untaxed reserves 

D.            Net income is before the effect of 

minority interest  

 

25522V(WC02999) – Total assets 

 

TOTAL ASSETS represent the sum of total 

current assets, long term receivables, investment in 

unconsolidated subsidiaries, other investments, net 

property plant and equipment and other assets. 

 

𝐿𝐸𝑉𝐸𝑅𝐴𝐺𝐸 25522V(WC03251) – Long term debt 

 

LONG TERM DEBT represents all interest 

bearing financial obligations, excluding amounts 

due within one year. It is shown net of premium or 

discount. 

 

25522V(WC02999) – Total assets 

TOTAL ASSETS represent the sum of total 

current assets, long term receivables, investment in 

unconsolidated subsidiaries, other investments, net 

property plant and equipment and other assets. 

 

Skuldsättnings-

grad  

 
𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑚 𝑑𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

(Dhaliwal et al., 

2014) 

𝐵𝑀 25522V(MTBV) – Market value to book value 

 

This is defined as the market value of the ordinary 

(common) equity divided by the balance sheet 

value of the ordinary (common) equity in the 

company (Worldscope item 03501).   

För att få fram 

Book-to-market 

ration beräknas  
1

𝑀𝑇𝐵𝑉
 

 

 

(Dhaliwal et al., 

2014) 

 

 

 

http://product.datastream.com/WebHelp/Navigator/4.5/HelpFiles/DatatypeDefinitions/en/0/WC03501.htm

