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Sammandrag 
Denna studie syftar till att undersöka huruvida en ökad investering och prestation inom 
corporate social responsibility (CSR) kan leda till ett minskat avkastningskrav från 
investerare, samt om detta samband skiljer sig mellan branscher, baserat på 49 företag 
noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Genom användandet av modellbaserade 
vinstprognoser uppskattas utifrån tre modeller det genomsnittliga implied cost of capital 
(ICC, avkastningskrav). Det resultat som framkommer pekar på att företag vilka presterar 
bättre inom CSR sänker sitt avkastningskrav, och därmed förbättrar sin finansiella prestation. 
Dock framkommer inget tydligt resultat gällande huruvida branscher påverkar sambandet.  
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1. Inledning 

1.1Bakgrund 
”Vad menas med att företag kan ha ansvar för samhället? Endast fysiska personer kan ha 

ansvar för samhället. Företagets enda ansvar är ett maximera vinsten för aktieägarna.”  

Så lät det när Milton Friedman (1970) uttryckte sina åsikter gällande den benämning som har 

kommit att spela en allt större roll i dagens samhälle och på företag - corporate social 

responsibility (CSR). Då ansågs CSR vara en ren kostnad för företagen, en beskattning på 

kunder och investerare vilken endast ledde till en reducering av samhällets totala 

förmögenhet och tillfredsställelse (Knox et al., 2005). Investering i detta var något som 

ansågs kunna ge upphov till god publicitet, men det gick inte att sätta fingret på om de 

finansiella medel som investerades i samhällsenliga frågor kunde ge någon typ av finansiell 

avkastning (Barnett och Salomon, 2012). Flera år senare hävdade även Jensen (1988) att 

företagschefernas ultimata syfte var att för aktieägarnas skull maximera företagets vinst. 

Denna uppfattning rörande företagens investering i CSR var länge den allmängiltiga.  

En motpol till denna mot CSR kritiskt inställda delen av forskningen utvecklades 

dock parallellt. År 1984 publicerade Edward Freeman sin artikel där han trots tidigare 

forskning torde sig finna positiva ekonomiska påföljder av företagens samhällsengagemang. 

Freeman redovisade för sin teori stakeholder theory och argumenterade för att företag med 

hjälp av CSR förbättrar relationer med berörda intressenter (Freeman, 1984). I takt med 

utvecklad forskning har betydelsen av diverse intressenter kunnat ringas in. Konsumenter 

konstateras generellt föredra produkter och tjänster från socialt ansvarstagande, transparenta 

och tillförlitliga företag (Mitchell, 2001; Willmott, 2001).  

I Sverige har detta sedan länge uppmärksammats och den svenska marknaden 

kännetecknas som en mogen marknad där flera av de största bolagen har investerat och 

presterat inom CSR i över 10 år (Eurosif, 2014). Det finns flera orsaker till varför den 

svenska marknaden är av intresse att studera ur ett CSR-perspektiv. Redan år 2007 var 

Sverige det första land att införa krav på att alla statliga institutioner skulle publicera 

hållbarhetsrapporter i enlighet med de globalt accepterade riktlinjerna dikterade av 

organisationen The Global Reporting Initiative (Regeringen, 2007). Sedan 2007 arbetar även 

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-Fonden tillsammans med miljö- och etikfrågor genom 

det gemensamma Etikrådet. Detta råd arbetar för att bolag, utifrån den verksamheten de 

bedriver, hanterar relevanta hållbarhetsaspekter och fokuserar på utländska företag som finns 

i AP-fondernas noterade aktieportföljer, genom engagemang och rösträtt (Etikrådet, 2014; 
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Eurosif, 2014). En senare trend i Sverige är att det blir allt vanligare bland privatpersoner att 

utöver utökat konsumerande av ekologiska varor även investera i aktiebolag med socialt 

ansvarstagande (Eurosif, 2014). Exempelvis har etiska fonder sett en stark tillväxt där 

kapitalflödet till svenska etikfonder ökade med 17 % år 2013 (Vigeo, 2014). I övrigt har 

bland annat så kallade green bonds (gröna företagsobligationer) upprättats, där tanken är att 

det investerade kapitalet direkt ska kunna länkas till investeringar med samhällsrättsliga 

ändamål. Många svenska kapitalförvaltare och ägare tror därför att CSR och socialt 

ansvarstagande investeringar kommer att öka i betydelse och intresse de kommande åren 

(Eurosif, 2014). 

1.2 Problemdiskussion 
De senaste åren har ett ökat intresse kunnat konstateras för det socialt ansvarstagande 

företagandet, vilket resulterat i en mängd forskning med syfte att undersöka hur företags 

investering och prestation inom CSR påverkar dess kapitalkostnad och värdering (Orlitzky et 

al., 2003; Dhaliwal et al., 2011; Dhaliwal et al., 2014). 

Statman och Glushkov (2009) hävdar i sin undersökning att företag som presterar 

bättre inom CSR generellt ger en högre avkastning än de som presterar sämre, och Filbeck et 

al. (2009) visar på hur investering i CSR leder till förbättrad prestation på marknaden1. Att 

investering i CSR skulle vara en omfördelning av resurser från aktieägare till andra 

intressenter, vilket skapar marknadsnackdelar för företaget (Barnett, 2007; Knoll, 2002), är 

dock ett av argumenten till varför investering i CSR kan anses påverka företagets värde 

negativt2. Vidare hävdar Ullmann (1985) att olika variabler i en mätning av sambandet tar ut 

varandra, vilket gör det omöjligt att konstatera huruvida ett samband ens föreligger 3 . 

Motstridiga resultat har sammanfattningsvis framkommit: viss forskning menar att sambandet 

mellan CSR och företags kapitalkostnad är positiv, en annan menar att den är negativ, medan 

en tredje hävdar att ingen relation tycks föreligga. 

Att undersöka sambandet mellan CSR och företagets kapitalkostnad ur ett 

investerarperspektiv har för många varit av stort intresse, där avkastningskravet kommit att 

bli den definierat beroende variabeln (El Ghoul et al., 2011; Reverte, 2012). Tidigare 

forskning har som ovan beskrivet bedrivits i stor utsträckning på vissa specifika nationella 

marknader. Dock har dessa typer av associationsstudier på svenska företag varit få i antalet. 
																																								 																					
1 Även Waddock & Graves (1997) visar på denna typ av samband 
2 Wright & Ferris (1997) pekar även dem i sin studie på hur sambandet tycks förefalla negativt 
3 Även McWilliams & Siegel (2000) konstaterar att inget samband tycks föreligga	
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Semenova et al. (2009) undersöker i deras studie CSR-prestationers värderelevans i Sverige, 

och visar på hur dessa investeringar tycks ha ett positivt samband med ett företags 

marknadsvärde. Ett tydligt tomrum i forskningen visar sig således, där ytterligare 

undersökning av sambandet mellan CSR-prestation och avkastningskrav hos svenska företag 

ej hade bedrivits. Halvarsson och Zhan (2015) tog sig därför an att undersöka detta och valde 

att med hjälp av analytikerbaserade prognoser undersöka huruvida svenska företags kostnad 

på eget kapital påverkas av en hög eller låg grad av samhällsenligt engagemang (CSR), där de 

fann ett svagt negativt samband. Dock har den metod de tillämpat med analytikerbaserade 

prognoser för uppskattning av avkastningskrav, tidigare utstått viss kritik då dessa prognoser 

riskerar att vara partiska och därför kan ge ett missvisande svar, något som vidare beskrivs i 

avsnitt 2.2 (Hou och van Dijk, 2011). Detta lämnar således ett återstående tomrum vilket 

denna uppsats ämnar fylla. 

Vidare är en högaktuell fråga inom forskningsområdet för CSR huruvida olika typer 

av branscher har en påverkan på sambandet mellan CSR och finansiell prestation. Tidigare 

studier visar hur den beroende variabeln tycks vara påverkad av branschspecifik 

karakteristika, men fortfarande har ingen entydig slutsats dragits (Jo och Na, 2012; El Ghoul 

et. al. 2011; Hoepner et al., 2010; Hill, 2001). Utifrån denna tidigare forskning uppstår 

ytterligare en möjlighet för vidare undersökning, varför även ett branschperspektiv appliceras 

på den fortsatta studien.  

1.3 Syfte  
Syftet med denna studie är således att undersöka huruvida ett samband föreligger mellan 

CSR-prestation och avkastningskrav på den svenska marknaden. Vidare kommer även 

undersökas om detta samband skiljer sig mellan olika branscher.  
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1.4 Disposition 
Uppsatsens fortsatta uppbyggnad är indelad i följande struktur. Kapitel 2 behandlar tidigare 

litteratur, vilken utgör den teoretiska grunden för studien, samt att hypoteser formuleras och 

presenteras. I kapitel 3 beskrivs den metod vilken studien bygger på, med en utförlig 

beskrivning av de modeller och variabler som tillämpats. I kapitel 4 presenteras de resultat 

som framkommer genom framställning av deskriptiv statistik, samt att en diskussion förs 

kring resultatet utifrån den teoretiska referensramen. Slutligen återfinns i kapitel 5 en 

konklusion, en diskussion om studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet, samt 

förslag på vidare forskning.  
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2. Teoretisk referensram och hypotesutveckling 

2.1 Corporate social responsibility 
Corporate social responsibility är ett brett område som har kommit att definieras på många 

olika sätt. Den definition som i denna studie används är: ”actions that appear to further some 

social good, beyond the interests of the firm and what which is required by law” 

(McWilliams och Siegel, 2001, s.117). Anledningen till att denna definition anses lämplig är 

eftersom den understryker vikten av att investeringar i CSR ska vara frivilliga och bör tas på 

eget initiativ av företaget i fråga, och ej av annan part. Företag och samhället är oberoende 

parter som sammanlänkas av CSR och dessa investeringar tenderar att ses på två olika sätt; 

som värdeskapande eller värdeförgörande processer. 

Det har tidigare funnits lite bevis som styrker att CSR ökar företagets värde och att ett 

förhållande däremellan existerar (Ioannou och Serafeim, 2010). Klassiska kritiker till CSR 

hävdade tidigt att detta var värdeförgörande investeringar då dessa aktiviteter endast leder till 

ökade kostnader för företaget och således sänker företagets värde (Friedman, 1962). Milton 

Friedman har blivit en symbol för den klassiska kostmedvetna skolans förhållande till CSR, 

men även moderna kritiker finns vilka pekar på CSR-arbetets effekter på intressenter 

(Henderson, 2001; Aupperle et al., 1985). Henderson (2001) diskuterar samhällets påverkan 

på dessa allt mer populära riktlinjer och hävdar att de strider mot kapitalism och försämrar 

den ekonomiska friheten och resursallokeringen. I en studie utförd av Brammer och 

Millington (2008) finner dessa även att personliga incitament för att investera i CSR kan 

finnas hos ledningen, vilka inte ligger i linje med aktieägarnas intressen. 

Den senare skolan, som med nytt förhållningssätt till CSR tog fart på allvar i och med 

Freeman (1984), hänvisar till stärkta relationer med företagets intressenter vilket ger upphov 

till konkurrensfördelar och bättre framtida lönsamheter för företaget. Utöver stärkta relationer 

har flertalet studier utförts för att undersöka hur företagen kan påverkas av CSR. Fördelar så 

som attraherandet av arbetskraft med högre kvalitet (Turban och Greening, 1997), 

attraherandet av miljömedvetna konsumenter (Hillman och Keim, 2001) samt ansvarstagande 

investerare (Kapstein, 2001) är exempel på dessa. Det stora genombrott som skett på senare 

tid inom forskning på CSR är att man kunnat knyta samman dessa ovan beskrivna 

kopplingar, och därmed sett en påverkan på företagets värde genom en förändring av dess 

kapitalkostnad (El Ghoul et. al, 2011; Dhaliwal et al., 2014). 
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2.2 Kapitalkostnad 
Kapitalkostnaden är den förväntade avkastningen som en potentiell investering väntas ge, 

vilken bör kompensera för den risk som investeringen medför, och spelar en betydande roll 

för såväl potentiella investerare som för företag. För företaget är kapitalkostnaden den 

kostnad som uppstår då företaget vill ta in nytt kapital, i form av eget kapital eller skulder. 

För investerare är detta ett avkastningskrav vilket kan definieras som en opportunity cost, 

kostnaden av att välja en viss investering framför en annan (Pratt och Grabowski, 2014). 

Kapitalkostnaden kan delas in i två typer av kostnader; kostnad på eget kapital och kostnad 

för skulder, där intresset i denna uppsats ligger i att undersöka avkastningskravet/kostnad på 

eget kapital (cost of equity).  

            Det finns idag två vägar att gå för beräkning av kostnad på eget kapital, varav det ena 

sättet är att titta på i efterhand realiserade vinster (ex-post realized returns) för att estimera 

framtida avkastningar (Elton, 1999). Det andra alternativet är att använda sig av tidigare 

prognoser för att uppskatta framtida avkastningar (ex ante implied approach) (Ibid). Tanken 

bakom den förstnämnda metoden är att ett genomsnitt av tidigare (historiska) avkastningar 

eliminerar företagsspecifika nyheter och kan därmed användas för att bedöma framtida 

resultat.  

Fama och French (1997) konstaterar att det uppstår tre potentiella problem med att se 

till i efterhand realiserade vinster och ett genomsnitt av historiska avkastningar. Dessa tre 

svårigheter är 1) att det är svårt att identifiera rätt prismodell som skall appliceras, 2) 

problematiken med att göra precisa estimeringar av mätvärden som skall användas i formeln 

och 3) att det är svårt att uppskatta en korrekt riskpremium (Fama & French, 1997).   

        Senare forskning inom området (Claus och Thomas, 2001; Easton, 2004; Gebhardt et al., 

2001; Gordon och Gordon, 1997; Ohlson och Juettner-Nauroth, 2005) har med anledning av 

dessa påvisade brister utvecklat en metod där man istället använder sig av tidigare prognoser 

för att uppskatta framtida avkastningar, även kallad ex ante implied approach. I denna metod 

antas kapitalkostnaden vara inprisad i det nuvarande aktiepriset (Botosan et al., 2011). Denna 

kapitalkostnad förklaras som den diskonteringsränta som sätter värdet på framtida 

kassaflöden lika med det nuvarande aktiepriset och beräknas genom en mycket välkänd 

modell - Dividend Discount Model (Ibid). Till detta används tidigare analytikers prognoser 

för att uppskatta framtida kassaflöden, vilket anses kunna ge en god uppskattning beroende 

på huruvida det uppskattade slutvärdet stämmer överens med det faktiska slutvärdet samt 

analytikernas förhållande till den marknadsinformation som ges (Botosan et al., 2011; El 

Ghoul et al., 2011). Ett orosmoment som anses ligga till grund för att även denna modell 
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kritiserats är att analytiker tenderar att vara optimistiska och partiska i sina bedömningar, en 

risk som i denna modell ej tas hänsyn till (Gebhardt et al., 2001; Hou och van Dijk, 2011).  

Gebhardt et al. (2001) sökte att korrigera för denna risk och fann en metod för att inte 

använda sig av analytikers prognoser vid uppskattning av framtida kassaflöden - den 

modellbaserade Implied Cost of Capital (ICC) (Gebhardt et al., 2001). Genom en 

modellbaserad ICC, där hänsyn tas till ett tvärsnitt av tidigare års företagsspecifika variabler 

och konstaterat utfall av dessa, undviks att företagsvärderingarna påverkas av partiskhet och 

optimism (Hou och van Dijk, 2011). Då denna metod är den senaste av försök att finna den 

optimala kapitalkostnaden förefaller det därför naturligt att det är denna som kommer ligga 

till grund för uppsatsens vidare undersökningsmetod. 

2.3 CSR och kapitalkostnad 
Den ökade trenden att investera i företagets samhällsengagemang har bidragit till att det nu 

bedrivs en stor mängd forskning kring sambandet mellan CSR och finansiell lönsamhet. Fram 

tills idag finns det blandade bevis från studier som visar hur CSR tycks påverka finansiell 

prestation positivt, negativt eller lämnar det opåverkat. I denna studie utvecklas en hypotes 

där ett samband förväntas föreligga mellan CSR och avkastningskrav, samt att detta samband 

har en negativ riktning. Fyra potentiella verkningsområden finns där en ökad grad av CSR 

kan tänkas påverka kapitalkostnaden och avkastningskravet i en negativ riktning. Dessa antas 

vara i) att investerarbasen ökar till följd av ökad CSR-prestation, ii) att 

informationsasymmetrin minskar, iii) att den företagsspecifika risken som upplevs från 

investerare minskar, samt att iiii) skillnader i diverse branscher har en påverkan på CSR och 

företagets värde. Nedan följer en utförligare beskrivning av dessa potentiella 

verkningsområden.   

2.3.1 Investerarbasen 
Tidigare studier visar hur en ökning av investerarbasen resulterar i lägre kapitalkostnad och 

således resulterar i ett högre marknadsvärde för företag. En ökning av investerarbasen kan 

bero på flera saker, varav CSR kan ha en potentiell påverkan (Merton, 1987). En studie gjord 

av Hong och Kacperczyk (2009) visar på att företag med låg grad av CSR, företag benämnda 

som sin (syndiga) företag inom branscherna tobak-, alkohol- och spelverksamhet, har svårare 

att attrahera en bred investerarbas då samhällsmedvetna investerare inkluderar färre företag 

av denna typ i sina portföljer. Samhällsmedvetna investerare föredrar socialt ansvarstagande 

företag, varför fondförvaltare vid sammansättning av etikfonder använder metoden negativt 

urval och således exkluderar tidigare nämnda branscher (områden vilka har en negativ 
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påverkan på människor eller mänskligheten) för att på så sätt bredda sin investerarbas (Haigh 

och Hazelton, 2004).  

2.3.2 Informationsasymmetri  
Företag med en låg grad av CSR tenderar att visa mindre information mot allmänheten, vilket 

leder till minskad transparens, ökad företagsspecifik risk (vidare diskuterat i avsnitt 2.3.2) 

och därmed högre avkastningskrav och kapitalkostnad (Dhaliwal et al. 2011). Botosan (1997) 

förklarar detta med hjälp av principal-agent problemet 4  och hänvisar till att frivillig 

redovisning av CSR minskar informationsasymmetrin mellan ägare och ledning, där låg 

informationsasymmetri uppfattas vara förenat med en lägre investeringsrisk för potentiella 

investerare. 

Denna informationsasymmetri kan även påverkas av mängden analys och analytiker 

som bevakar bolaget. Hong och Kacperczyk (2009) fann att kontroversiella (sin) företag får 

mindre utrymme i media och bland analytiker jämfört med icke kontroversiella företag med 

en högre grad av CSR-prestation. De fann även att informationen från företag med låg grad 

av CSR-prestation som sedan når investerare tenderar att ha en begränsad 

upptagningsförmåga bland samhällsmedvetna investerare jämfört med information från 

företag med hög grad av CSR.  

2.3.3 Upplevd risk  
Ett centralt argument som tenderar att användas av de som ställer sig positiva till 

investeringar i CSR är att dessa investeringar minskar den upplevda risken hos företaget 

(Goss och Roberts, 2011). I branscher där verksamhetens arbete kan leda till externa 

kostnader för samhället, exempelvis vid sanering av förorenad mark, är det viktigt att dessa 

kostnader tas hänsyn till då de medför en företagsspecifik risk. Heal (2005) beskriver 

situationen som en kompromiss mellan företaget och samhället om vem som bär ansvar för 

dessa externa kostnader, där ett företag med sämre samhällsenliga riktlinjer löper större risk 

att stå till svars. Denna idé stöds även av Hong och Kacperzyk (2009) vilka illustrerar detta 

med hjälp av tidigare fall från företag inom den amerikanska tobaksbranschen. Utifrån detta 

kan urskiljas hur dessa företag löpt större risk för kommande rättstvister fram tills att de år 

1997 kom till en överenskommelse med den statliga regeringen. 

																																								 																					
4 Denna teori beskriver den informationsasymmetri som finns mellan agenten (ledningen) och 
principalen (aktieägarna) som en följd av att agenten besitter mer information om företaget än 
principalen (Jensen och Meckling, 1976) 
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Även systematisk risk kan tänka sig påverkas av företagens investeringar i CSR. 

Lojala kunder till följd av företagens arbete med CSR är ett område där det även har 

diskuterats huruvida företagets risk påverkas. Albuquerque et al. (2014) presenterar en 

teoretisk modell där CSR tycks minska företagets känslighet mot systematisk risk och 

konjunkturförlopp genom ökad kundlojalitet.  

Med hänvisning till ovanstående avsnitt, där empiriskt stöd ges till att investerarbas, 

informationsasymmetri och risk påverkas av företagens involvering i CSR samt lämnar ett 

avtryck på företagens kapitalkostnad, formar vi den första hypotesen; 

Hypotes 1: Det finns ett negativt samband mellan företags CSR-prestation och dess 

avkastningskrav.  

 2.3.4 Branschpåverkan  
Tidigare forskning pekar på att sambandet mellan CSR och finansiell prestation påverkas av 

inom vilken bransch företaget är verksam (El Ghoul et al., 2011; Hill, 2001). Genom att 

undersöka två typer av företag, kontroversiella (sin) företag respektive icke-kontroversiella 

företag, konstaterar även Jo och Na (2012) att branschspecifika skillnader finns i sambandet. 

Bland kontroversiella företag tycks ett negativt samband föreligga i förhållandet mellan CSR 

och företagsspecifik risk, och effekten är av högre ekonomisk och statistisk signifikans 

jämfört med övriga företag.  

I kontrast till detta finns undersökningar som stödjer att förhållandet kan vara motsatt, 

vilket skulle innebära att ett kontroversiellt företag som investerar i CSR tar på sig ökad risk 

till följd av en sådan investering (Hill, 2001; Palazzo och Richter, 2005). Om investeringen ej 

upplevs som trovärdig från intressenternas perspektiv, utan som tillfälligt strategisk från 

företagets sida, kan den istället uppfattas som oetisk och ohållbar. Detta leder i sin tur till en 

försämring av företagets rykte, ökning av företagets kostnader och i längden ett lägre 

företagsvärde (Hill, 2001). 

Vidare framkommer i Hoepner et al.:s (2010) studie resultat vilka pekar på att 

sambandet skiljer sig åt mellan olika branscher, eftersom dessa inte är homogena i sina 

karakteristika. Fyra anledningar presenteras som förklaringar till varför resultaten skiljer sig 

åt. Till att börja med pekas på branschers olika beroende av vissa intressegrupper, där dessa 

intressegrupper i olika utsträckning kan utöva påtryckning på i vilken mån CSR-relaterat 

arbete företas5. Vidare tycks branschernas närhet till slutkonsumenten ha en inverkan, där 

																																								 																					
5 Dessa idéer kommer ursprungligen från Mitchell et al. (1997) 
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privata konsumenter (ej företag) uppvisar ett större socialt ansvarstagande i sin konsumtion 

än företags inköpsavdelningar. Även sannolikheten för social och miljörelaterad skada 

påvisas som något som särskiljer branscher i dess påverkan på sambandet mellan CSR och 

finansiell prestation. Semenova och Hassel (2008) visar hur denna prestation inom företag 

hänförliga till så kallade ”miljömässigt problematiska” branscher i lägre grad tycks påverkas 

av CSR-prestation6. Slutligen särskiljs branscher från varandra i sambandet mellan CSR och 

finansiell prestation genom nivån av differentiering i de produkter och tjänster som erbjuds 

(Hoepner et al. 2010; McWilliams och Siegel, 2001). Forskning pekar här på att CSR 

används som ett verktyg för att differentiera sig ytterligare (Chih et al., 2010; Fernández-

Kranz och Santaló, 2010). 

Utifrån denna tidigare forskning gällande branschpåverkan formuleras således ytterligare en 

förväntning:  

Hypotes 2: En skillnad finns mellan branscher i det potentiella sambandet mellan 

avkastningskrav och CSR-prestation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																								 																					
6 Även Derwall et al. (2005) drar dessa slutsatser 
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3. Metod: 

3.1 Introduktion till metod 
I likhet med tidigare forskning gällande relationen mellan avkastningskrav och CSR 

(McGuire et al., 1988; McWilliams och Siegel, 2000; Dhaliwal et al., 2011; Reverte, 2012;) 

utgår mätandet i denna uppsats från en kvantitativ metod. Vidare studeras och analyseras det 

undersökta sambandet genom definitioner och statistiska tester vilka bygger på historisk data 

(El Ghoul et al., 2011; Hou et al., 2012). Metodavsnittets fortsatta uppbyggnad är indelad i 

följande struktur: först ges en beskrivning av tillvägagångssättet för uppskattning av den 

beroende variabeln. Därefter beskrivs varifrån data har insamlats samt antalet observationer 

som undersökningen baseras på, varpå förklaringar ges till de modeller vilka används vid 

framtagandet av den beroende variabeln. Slutligen presenteras de kontrollvariabler som 

tillämpas, samt de regressionsmodeller som används vid hypotesprövning.  

3.2 Introduktion till uppskattning av beroende variabel  
För att en regression ska vara möjlig att göra på sambandet mellan CSR-prestation och 

avkastningskrav måste dessa variabler först definieras och estimeras. Tidigare forskning 

bygger nästan uteslutande sina uppskattningar av avkastningskrav på i efterhand realiserade 

vinster (ex post realized returns) (Hou och van Dijk, 2011). Dock uppskattas 

avkastningskravet idag, som ovan nämnt (stycke 2.2), i en allt större utsträckning genom ex 

ante-resultat, där the implied cost of capital-metoden visat på många fördelar.  

Implied cost of capital (ICC) förklaras som ovan beskrivet som den 

diskonteringsränta vilken likställer ett företags aktiekurs (vid värderingsdagen) med nuvärdet 

av framtida kassaflöden – detta är alltså den kalkylränta som marknaden använder för att 

diskontera företagets förväntade kassaflöden. De främsta fördelarna med ICC är således att 

måttet inte bygger på realiserade resultat, utan istället uppskattar förväntade resultat genom 

aktiepriser och kassaflödesprognoser (Hou och van Dijk, 2011).  

De kassaflödesprognoser ICC bygger på har i tidigare forskning till stor del grundat 

sig på analytikers prognoser om förväntade resultat. Dock konstaterar Hou och van Dijk 

(2011) 7  att estimering byggd på dessa prognoser inte ger ett tillfredsställande resultat.  

Analytikers prognoser tycks efter det första årets prognos ha en låg förklaringsgrad till 

framtida realiserade resultat, efter att justering gjorts för diverse informationstillskott.  

																																								 																					

7	Även Gebhardt et al., 2001; Easton och Monahan, 2005; Guay et al., 2011 konstaterade detta 	



	 16	

Med anledning av detta tillämpas i denna undersökning samma metod som Hou och 

van Dijk (2011) utvecklar i sin forskning, där ICC beräknas utifrån modellbaserade 

prognoser. Vinstprognoser (earnings forecasts) tillåts estimeras genom modeller istället för 

via analytikers prognoser för att på så sätt uppskatta förväntade kassaflöden. Tidigare visar 

hur dessa modeller tycks ge en högre förklaringsgrad till variationen i företags finansiella 

prestation, samt hur de tillåter prognostisering för en längre period än analytikers 

förväntningar (Fama och French, 2000; Hou och van Dijk, 2011; Hou och Robinson, 2006).  

3.3 Datainsamling och urval 
Den data som används vid studien har inhämtats från Thomson Reuters Datastream, 

världsledande inom tillhandahållandet av företagsspecifik information, där fler än 4000 

företag världen över finns listade (Thomson Reuters, 2015). 

Studiens dataset består av 49 svenska börsnoterade företag8, vilka valts ut eftersom 

det på den svenska marknaden endast är dessa som bedömts för sitt CSR-relaterade arbete. 

Denna data återfinns i Datastreams databas ESG-ASSET4, där ESG står för Environmental, 

Social samt Governance, vilket här används synonymt med betäckningen CSR. I ESG-

ASSET4-databasen finns data mellan åren 2002-2014 tillgänglig, varför dessa år även blivit 

den period som undersöks vid hypotesprövning.  

Vid framtagandet av de variabler vilka används för att uppskatta avkastningskravet 

för dessa respektive år och företag har definitioner tagits från Hou och van Dijk (2011). De 

prognoser vilka uppskattningarna av ICC bygger på är i likhet med tidigare forskning 

baserade på tio föregående års data (minimalt sex föregående års data) (Ibid). Detta gör 

således år 1991 till startpunkten för studiens datainsamling (på grund av de upp till fem års 

förskjutningar (laggar) som nedan förklaras). Den data vilken används vid uppskattning av 

undersökningens beroende variabel avser följaktligen perioden 1991-2014 och omfattar totalt 

1176 observationer. En utförlig hänvisning till dessa variabler, med Datastreams egna koder, 

återfinns i bilagan. 

Det urval som studiens hypotesprövningar slutligen bygger på omfattar 637 

observationer, varifrån ett bortfall om 89 observation sker på grund av bristande uppgifter om 

den oberoende variabeln CSR-prestation. Detta ger en total urvalsstorlek om 548 

observationer då hypoteserna testas. Nedan följer även en sammanställning över 

urvalsstorleken för respektive bransch vid prövning av hypotes 2.  

																																								 																					

8	Lista över dessa företag återfinns i bilaga A	
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Tabell 1. Översikt över urvalsstorlek 

Hypotes Ursprunglig storlek Bortfall Slutgiltig storlek 
Hypotes 1 637 89 548 
Hypotes 2 637 89 548 
 

Tabell 2. Översikt över urvalsstorlek, hypotes 2 

Bransch Ursprunglig storlek Bortfall (procent) Slutgiltig storlek 
Oil & Gas 13 0 (0 %) 13 
Basic Materials 78 11 (14,1 %) 67 
Industrials 130 15 (11,5 %) 115 
Consumer Services 39 0 (0 %) 39 
Consumer Goods 130 24 (18,4 %) 106 
Health Care 39 5 (12,8 %) 34 
Financials 156 33 (21,2 %) 123 
Technology 26 1 (3,8 %) 25 
Telecommunications 26 0 (0 %) 26 
Totalt antal observationer                                         548 

 

Insamlad data presenteras detaljerat nedan under rubriken Deskriptiv statistik i avsnitt 4.1, där 

medelvärden, medianer, korrelationsmatriser samt diagram redogörs för. 

3.4 Estimering av vinstprognoser 
För att kunna uppskatta den modellbaserade ICC, vilken bygger på förväntade kassaflöden 

och aktiepris, krävs en uppskattning av vinstprognoser utifrån vårt dataset om 1176 

observationer. Detta görs utifrån följande regressionsmodell, framtagen av Hou och van Dijk 

(2011):  

𝐸",𝔱%& = 	𝛼* +	𝛼,𝐴",.%,→0 +	𝛼1𝐷",.%,→0 +	𝛼3𝐷𝐷",.%,→0 +	𝛼4𝐸",.%,→0 +	𝛼0𝑁𝑒𝑔𝐸",.%,→0 					

+ 	𝛼8𝐴𝐶",.%,→0 +	𝜀",.%& 

Ekvation 1 

där följande gäller:  

𝐸",𝔱%& = anger vinsten för företag i år t + 𝜏 (τ = 1	till	5) i kronor 

𝐴",. = totala tillgångar 

𝐷",. = utdelning 
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𝐷𝐷",. = dummyvariabel vilken är 1 för de företag vilka ger utdelning, annars 0 

𝑁𝑒𝑔𝐸",. = dummyvariabel vilken är 1 för företag med negativt resultat, annars 0 

𝐴𝐶",. = periodiseringar, uträknat genom kassaflödesmetoden (cash flow statement method)  

Samtliga variabler mäts vid år t.  

 För varje enskild uppskattning av framtida års resultat estimeras koefficienter 

baserade på de 10 föregående årens data, där de oberoende variablerna är laggade (förskjutna) 

upp till och med 5 år bakåt i tiden. På grund av Datastreams tidsrelaterade brister finns 

begränsningar i den data som tas fram för de tidigaste åren. Dock har, i enlighet med Lee et 

al. (2010), för enstaka regressioner använts ett minimum av 6 föregående års data vid 

mätning, Detta minskar därmed risken för statistiskt insignifikanta resultat på grund av 

bristande data.  

För varje enskild regression (sextio regressioner) baserad på de tio föregående årens 

data hämtas skattade intercept och koefficienter för de sex oberoende variablerna (ekvation 

1), vilka därefter multipliceras med motsvarande oberoende redovisningsvariabler för år t. På 

detta sätt uppskattas det prognostiserade resultatet för år t+1 upp till 3 år fram i tiden. 

 Viss kritik bör dock riktas mot denna resultatprognosmodell eftersom den fortfarande 

inte anses vara fullt utvecklad. Senare forskning tycks, som ovan beskrivet, peka på hur de 

modellbaserade resultatprognoserna ger ett mer tillförlitligt resultat än de analytikerbaserade 

(Bradshaw et al., 2012; Hou och van Dijk, 2011). I de fall där längre perioder undersöks samt 

när yngre och till storleken mindre företag inkluderas i datasetet menar senare forskning dock 

att en så kallad random walk (randomiserad beräkning) överträffar inte bara analytikers 

prognoser utan även mer komplexa prognosmodeller som den av Hou och van Dijk (2011) 

ovan presenterade ekvation (1) (Bradshaw et al., 2012; Gerakos och Gramacy, 2013). 

Bradshaw et al. (2012) menar därmed i deras forskning att resultatprognoser efter tre år kan 

förklaras av random walk. Detta, i kombination med Hou och van Dijks (2011) data som 

visar hur prognoser för tre år framåt i tiden samtliga har en förklaringsgrad över 75 %, leder 

till att en uppskattning av resultat utifrån ekvation (1) som ovan nämnt endast utförs för år t + 

1 till och med t + 3, varpå random walk-metoden tillämpats på år 4 och 5. 

För att inte extremvärden från enskilda företag ska påverka resultatet av ekvation (1) 

genom att överdriven vikt läggs vid dessa är samtliga variabler winzorized varje enskilt år vid 
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första och 99:e percentilen (observationer utanför dessa extremgränser är satta till detsamma 

som värdena vid dessa percentiler) (Hou och van Dijk, 2011). 

 

Bild 1. Förklarande tidslinje över prognosberäkningar  

 

3.5 Estimering av ICC  
Utifrån de vinstprognoser som ekvation (1) ger för varje enskilt företag och år kan därefter 

avkastningskravet approximeras. Flertalet metoder har i tidigare forskning utvecklats för att 

beräkna detta värde. För att minska risken för mätfel och att resultatet påverkas i större grad 

av en enskild metod bygger ICC i denna undersökning, likt den genomförd av El Ghoul 

(2011) och Hou och van Dijk (2011), på ett genomsnittligt värde av tre unika ICC-

approximationer (Larcker och Rusticus, 2010). Dessa följande tre är: Easton (2004), Gordon 

och Gordon (1997) samt Ohlson och Juettner-Nauroth (2005). Det som skiljer metoderna åt 

är dess olika förhållanden och användning av vinstprognoser, prognoshorisonter och 

tillväxttakter (Easton och Monahan, 2005; Lee et al., 2010), varför som ovan beskrivet ett 

genomsnitt tas för att få ett så tillförlitligt värde som möjligt. 

Avkastningskravet uppskattas med hjälp av de tre respektive modellerna för varje 

enskilt företag och år genom att i modellerna använda marknadsvärdet (market equity) och 

den modellbaserade vinstprognosen som ovan beskrivits. Genom dessa modellbaserade 

uppskattningar uttrycks företagsvärdet genom marknadsvärdet på eget kapital, till skillnad 
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från de analytikerbaserade estimeringar där avkastningskravet (ICC) estimeras genom samma 

formler, dock formulerade som per aktie.  

 De modeller vilka således används för uppskattning av kapitalkostnad härstammar 

samtliga från dividend discount model (eller den liknande discounted cash flow model), vilket 

betyder att resultaten bör bli desamma oavsett modell (Lee et al., 2010). Dock framkommer 

viss variation i beräkningar av de respektive modellerna, vilket grundar sig i dess olika 

förhållningssätt till prognoshorisonten. De tre modellerna kan generellt härledas till två olika 

kategorier: Ohlson och Jeuttner-Nauroth (OJ) baseras på abnormal earnings growth model, 

Easton (MPEG) klassas även den som en abnormal earnngs growth model, samt Gordon 

vilken bygger på Gordon growth model. Den sistnämnda kategorin anses vara ett alternativ 

till CAPM-modellen9. På grund av att ingen tydlig uppfattning finns gällande vilken av dessa 

modeller som ger den mest korrekta uppskattningen beräknas utifrån dessa ett genomsnittligt 

ICC, i likhet med Hou och van Dijks (2011) studie, i syfte att minska risken för övervärdering 

av en enskild uppskattning. 

3.5.1 Ohlson och Jeuttner-Nauroth (2005) 
 

𝑅 = 𝐴 +	 𝐴1 +
𝐸. 𝐸.%,
𝑀.

×(𝑔 − 𝑦 − 1 ) 

där 

𝐴 = 0,5 𝑦 − 1 +
𝐸. 𝐷.%,
𝑀.

 

och  

𝑔 = 0,5
𝐸. 𝐸.%3 − 𝐸. 𝐸.%1

𝐸. 𝐸.%1
+
𝐸. 𝐸.%0 − 𝐸. 𝐸.%4

𝐸. 𝐸.%4
 

																																								 																					
9 The Capital Asset Pricing Model (CAPM) introducerades av Sharpe (1964) och Lintner (1965) 
förklarar genom att se till den riskfria räntan, marknadsriskpremium (skillnaden mellan 
marknadsportföljen och riskfria räntan) samt företagets betavärde sambandet mellan risk och 
avkastning (Sharpe, 1964). 
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där följande gäller: 

𝑀𝒕 = marknadsvärdet på eget kapital (market equity) år t  

𝑅 = ICC (kostnaden för eget kapital, avkastningskravet) 

𝐸𝒕 	  = ger marknadens förväntning baserat på information tillgänglig år t 

𝐸.%, = vinsten år t + 1  

𝐷.%, = utdelningen år t + 1, uträknat som rådande utdelningsratio för företag med positivt 

resultat, eller som rådande utdelningar dividerat med 0,06 ×  totala tillgångar som en 

uppskattning av utdelningsration för företag med negativa resultat.  

𝑔 = utvecklingstakt10  

𝑦 = evig tillväxttakt för abnormala vinster (abnormal earnings) efter det bestämda tidsspannet 

för de modellbaserade prognoserna. Denna tillväxttakt är satt till den rådande riskfria räntan 

Denna modell, kategoriserad som en abnormal earnings model, kännetecknas av sitt 

användande av fem års resultatprognoser vid beräkning. Avkastningskravet är här beräknat 

genom marknadsvärdet, nästkommande års prognostiserade vinst samt nästkommande års 

utdelning. Den explicita prognoshorisonten är satt till ett år, efter vilket prognostiserad vinst 

antas växa med tillväxttakten g i den eviga takten (y – 1).   

3.5.2 Easton (2004) 
 

𝑀. =
𝐸. 𝐸.%1 + 𝑅×𝐸. 𝐷.%, − 𝐸. 𝐸.%,

𝑅1  

där följande gäller: 

𝑀𝒕 = marknadsvärdet på eget kapital (market equity) år t  

𝑅 = ICC (kostnaden för eget kapital, avkastningskravet) 

𝐸𝒕 	  = ger marknadens förväntning baserat på information tillgänglig år t 

																																								 																					

10	Estimeringen av g är i linje med Gode och Mohanrams (2003) forskning, vilken använder ett 
genomsnitt av prognostiserad kortsiktig utveckling och femårsutveckling	
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𝐸.%,	och	𝐸.%1 = vinst för de respektive åren t + 1 och t + 2 

𝐷.%, = utdelningen år t + 1, uträknat som rådande utdelningsratio för företag med positivt 

resultat, eller som rådande utdelningar dividerat med 0,06 ×  totala tillgångar som en 

uppskattning av utdelningsration för företag med negativa resultat. 

Denna modell, även den av abnormal earnings model-karaktär, är en modifierad price-

earnings growth model (MPEG). Rådande marknadsvärde uttrycks genom vinstprognoser för 

två år framåt i tiden samt nästkommande års utdelning. Den explicita prognoshorisonten är 

två år, efter vilket prognostiserat avvikande resultat förväntas växa i konstant takt i evighet.  

3.5.3 Gordon och Gordon (1997) 
 

𝑀. = 	
𝐸. 𝐸.%,

𝑅  

där följande gäller:  

𝑀. = marknadsvärdet på eget kapital (market equity) år t 

𝑅 = avkastningskrav (ICC, avkastningskravet) 

𝐸𝒕 	  = ger marknadens förväntning baserat på information tillgänglig år t 

𝐸.%, = vinst för år t + 1  

Denna modell är en särskild version av Gordon growth model då den kännetecknas av sin 

oändliga horisont. Marknadsvärdet uttrycks här genom vinstprognoser för ett år framåt i 

tiden. Den explicita prognoshorisonten är ett år, efter vilket prognostiserat resultat förväntas 

växa i konstant takt i evighet.  

3.6 CSR 
Den CSR-relaterade data som inhämtats för denna undersökning kommer som ovan beskrivet 

från Thomson Reuters databas ESG-ASSET4. Data har av Thomson Reuters analytiker 

hämtats från företag och därefter standardiserats och analyserats varefter värderingen av 

CSR-prestation baserats på tre aspekter: environmental (miljömässig aspekt), social (social 
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aspekt) samt corporate governance (bolagsstyrningsaspekt) 11  (Thomson Reuters, 2015). 

Utifrån dessa tre kriterier har de 49 företagen i vårt dataset mellan åren 2002-2014 givits en 

respektive sammanvägd poäng (Equal Weighted Rating) mellan 1 och 100, lämplig att 

använda vid denna typ av kvantitativ analys. Thomson Reuters bedöms i detta fall som en 

objektiv och oberoende part, vars poängsättning låter sig vara opåverkad av potentiella 

intressen i företagen, vilket ytterligare stärker dess trovärdighet.   

3.7 Kontrollvariabler 
För att den undersökning som genomförs ska ge en så rättvisande bild som möjligt av 

sambandet mellan CSR-prestation och avkastningskrav används diverse kontrollvariabler för 

att justera för utomstående faktorer som tänkbart påverkar sambandet. Dessa variabler är 

motiverade av Fama och French (1992,1993) och även tillämpade i senare forskning 

(Gebhardt et al., 2001; Hail och Leuz, 2006; Dhaliwal et al., 2006; El Ghoul et al., 2011). 

Nedan följer en förklaring av samtliga kontrollvariabler, samt en beskrivning av i vilken 

riktning de förväntas påverka avkastningskravet. 

Beta (BETA) inkluderas för att kontrollera för marknadsvärdets känslighet mot 

volatilitet i marknaden, och därmed korrigera för den systematiska risken. Förhållandet 

mellan beta och kapitalkostnad antas vara positivt, där avkastningskravet minskar om beta 

minskar (Sharpe, 1964; Botosan et al., 2011; El Ghoul et al., 2011). 

Storlek (SIZE) tillämpas som en kontrollerande variabler eftersom större företag (mätt 

som den naturliga logaritmen av totala tillgångar (Dhaliwal et al., 2011, 2014)) har större 

täckning av analytiker. Detta minskar som ovan nämnt informationsasymmetrin och leder till 

lägre risk och således sänkt kapitalkostnad (Gebhardt et al., 2001; El Ghoul et al., 2011). 

Denna variabel antas alltså ha en negativ påverkan på avkastningskravet (Fama och French, 

1992; Gebhardt et al., 2001; El Ghoul et al., 2011). 

Book-to-market (BTM), beräknat som bokfört värde på eget kapital dividerat med 

marknadsvärdet på bolaget. Denna kontrollvariabel inkluderas då den förväntas påverka 

kostnaden på eget kapital positivt (Fama och French, 1992; Botosan et al., 2011; El Ghoul et 

al., 2011). 

Vidare tillämpas även skuldsättningsgrad (LEVERAGE) som kontrollvariabel, 

definierat som långfristiga skulder dividerat med totala tillgångar, eftersom denna enligt 

																																								 																					
11 Utifrån dessa tre aspekter bedöms hur företaget hanterar frågor gällande exempelvis 
klimatförändringar, de anställdas hälsa och säkerhet samt utbetalning av lön 
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bland annat Fama och French (1992) är positivt korrelerad med kapitalkostnaden. Att 

korrelationen skulle vara positiv följer av resonemanget att en ökad skuldsättningsgrad, där 

fler intressenter gör anspråk på företagets egna kapital, leder till ökat avkastningskrav på 

grund av den ökade risken. Dock finns en annan uppfattning, med ursprung i Modigliani och 

Millers (1963) forskning, där en skattesköld på grund av ökade skulder och minskade 

skatteutgifter leder till ökat värde på företaget och sänkt avkastningskrav. Detta skulle således 

innebära att skuldsättningsgraden (LEVERAGE) istället har en negativ påverkan på 

kapitalkostnaden. 

Två slutliga variabler inkluderas för att justera för eventuella utomstående effekter; 

årsvariabler samt branschvariabler. Då regressioner görs på tidsseriedata för ett större urval 

av företagsobservationer inkluderas även dessa kontrollvariabler för att eliminera års- och 

branschspecifika effekter. Genom att justera för dessa typer av effekter lämnas 

avkastningskravet oberoende av inhämtningsår samt branschspecifik karakteristika (Waddock 

och Graves, 1997; (McWilliams och Siegel, 2001). 

I den typ av OLS-regression (ordinary least squares) som i denna studie utförs finns 

risk för en missvisande korrelation mellan variabler på grund av endogenitet. Detta problem 

grundar sig i att en av de oberoende variablerna korrelerar med en felterm, vilket således 

skapar felaktiga koefficienter. Detta skulle i vårt fall innebära att andra utomstående faktorer 

vilka inte kontrolleras för påverkar både CSR-prestation och avkastningskrav (El Ghoul, 

2011). För att ge viss korrigering till detta tänkbara problem inkluderas således de ovan 

beskrivna dummyvariablerna för branscher och år, vilket på så sätt exkluderar tänkbara 

effekter av exempelvis finanskriser eller stora företags förmåga att investera mer i CSR.  

Nedan i avsnitt 3.10 presenteras en sammanställning över samtliga variabler 

tillämpade i hypotesprövningen.  

3.8 Hypotes 1 
I syfte att undersöka hypotesen om att ett negativt samband föreligger mellan CSR-prestation 

och avkastningskrav används de ovan beskrivna beroende (avkastningskrav) och oberoende 

(CSR-prestation) variabler vilka El Ghoul (2011) tillämpar i sin studie. Till denna regression 

tillkommer dessutom ett antal kontrollvariabler, beskrivna ovan.  

Nedan följer den regressionsmodell som används, utvecklad utifrån El Ghouls (2011) 

modell, samt definitioner av de variabler denna innefattar:  
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𝑟𝐴𝑉𝐺,𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑆𝑅 𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝛽2𝐵𝐸𝑇𝐴𝑖𝑡 + 𝛽3𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽4𝐵𝑇𝑀𝑖𝑡 + 𝛽5𝐿𝐸𝑉𝐸𝑅𝐴𝐺𝐸𝑖  + 

𝛽9𝑌𝐸𝐴𝑅 + εit  

Där följande gäller:  

𝑟𝐴𝑉𝐺 = uppskattade genomsnittliga avkastningskravet  

𝐶𝑆𝑅 𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸 = CSR-prestationen, mätt i poäng mellan 1-100  

𝐵𝐸𝑇𝐴 = beta, mätt som företagens volatilitet mot förändring i marknaden  

𝑆𝐼𝑍𝐸 = storlek, beräknat som den naturliga logaritmen av totala tillgångar 

𝐵𝑇𝑀 = book-to-market-ratio 

𝐿𝐸𝑉𝐸𝑅𝐴𝐺𝐸 = hävstångsratio, beräknat som skulder genom eget kapital 

𝑌𝐸𝐴𝑅 = fixerade årsrelaterade effekter 

𝑖 = företag  

t = värderingsår 

εit  = felterm 

Den koefficient som är av intresse för denna hypotes är 1.  För att nollhypotesen ska 

förkastas, och alternativhypotesen accepteras, bör denna riktningskoefficient vara negativ och 

statistiskt signifikant på 5 %-nivå. 

H0 : 𝛽1≥ 0,  H1: 𝛽1< 0 
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3.9 Hypotesprövning 2 
För att utveckla den första hypotesen vidare, och kunna dra slutsatser kring om skillnader i 

sambandet mellan CSR-prestation och avkastningskrav finns mellan branscher, prövas 

ytterligare en regressionsmodell med utgångspunkt i El Ghouls (2011) ursprungsmodell. 

Utifrån Industrial Central Benchmark, Nasdaqs standardindelning (Nasdaq, 2015) har de 49 

bolagen delats in i nio kategorier12, för att därefter utföra följande regression:  

𝑟𝐴𝑉𝐺,𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑆𝑅 𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝛽2𝐵𝐸𝑇𝐴𝑖𝑡 + 𝛽3𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽4𝐵𝑇𝑀𝑖𝑡 + 𝛽5𝐿𝐸𝑉𝐸𝑅𝐴𝐺𝐸𝑖  + 

𝛽9𝑌𝐸𝐴𝑅 + 𝛽8𝐼𝑁𝐷𝑈𝑆𝑇𝑅𝑌  + εit  

Där följande gäller:  

𝑟𝐴𝑉𝐺 = det uppskattade genomsnittliga avkastningskravet  

𝐶𝑆𝑅 𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸 = CSR-prestationen, mätt i poäng mellan 1-100  

𝐵𝐸𝑇𝐴 = beta, mätt som företagens volatilitet mot förändring i marknaden 

𝑆𝐼𝑍𝐸 = storlek, beräknat som den naturliga logaritmen av totala tillgångar 

𝐵𝑇𝑀 = book-to-market-ratio 

𝐿𝐸𝑉𝐸𝑅𝐴𝐺𝐸𝑖  = hävstångsratio, beräknat som skulder genom eget kapital 

𝑌𝐸𝐴𝑅 = fixerade årsrelaterade effekter 

𝐼𝑁𝐷𝑈𝑆𝑇𝑅𝑌 = branscheffekter 

𝑖 = företag  

t = värderingsår 

εit  = felterm 

																																								 																					

12	Ursprungligen tio kategorier, varav en exkluderats på grund av brist på företag inom denna. 
Resterande kategorier är: Oil & Gas, Basic Materials, Industrials, Consumer Services, Consumer 
Goods, Health Care, Financials, Technology, Telecommunications	
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Här är 𝛽1 av intresse, men denna gång även 𝛽8. Dessa koefficienter (𝛽8- 𝛽15) tillhörande de 

åtta respektive branschvariablerna ger en fingervisning om påverkan av CSR på 

avkastningskravet är större inom dessa branscher. Nollhypotesen förkastas därför då 𝛽1 har en 

negativ riktning på 5 % signifikansnivå.  Således gäller följande:  

H0 : 𝛽1≥ 0,  H1: 𝛽1< 0 
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3.10 Sammanställning av variabler  
Nedan följer en översikt över de variabler vilka tillämpas i de ovan beskrivna 

regressionsmodellerna samt i vilken riktning dessa utifrån tidigare forskning förväntas 

påverka den beroende variabeln avkastningskrav.  

Tabell 3. Sammanställning över variabler 

Variabel Förklaring Förväntad riktning 

𝑟𝐴𝑉𝐺,𝑖𝑡 Avkastningskrav per år, uppskattat genom 
modellbaserade prognoser 

 

𝐶𝑆𝑅 𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸𝑖𝑡 Variabel för företags CSR-prestation, uttryckt 
som poäng mellan 1-100 

- 

𝐵𝐸𝑇𝐴𝑖𝑡 Variabel som justerar för risken  + 

𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 Företagets storlek, mätt som den naturliga 
logaritmen av totala tillgångar 

- 

𝐵𝑇𝑀𝑖𝑡 Book-to-market, beräknat som bokfört värde på 
företaget dividerat med marknadsvärde på 
detsamma 

+ 

𝐿𝐸𝑉𝐸𝑅𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡 Skuldsättningsgrad, beräknat som långfristiga 
skulder dividerat med totala tillgångar 

+/- 

𝑌𝐸𝐴𝑅 Justering för årsspecifika effekter +/- 

𝐼𝑁𝐷𝑈𝑆𝑇𝑅𝑌 Branschspecifika effekter +/- 
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4. Resultat och analys 
Nedan följer en genomgång av de resultat som framkommit vid test av de två undersökta 

hypoteserna, där avsnittets fortsatta uppbyggnad är indelad enligt följande struktur; 

inledningsvis ges en presentation och beskrivning av datamaterialets utformning i form av 

medelvärden och medianer för regressionsvariablerna. Även diagram över genomsnittliga 

avkastningskrav och CSR-ratings samt en korrelationsmatris över de tillämpade 

regressionsvariablerna presenteras. Vidare återges resultatet för de två hypotesprövningarna, 

varpå ett resonemang slutligen förs, utifrån den ovan beskrivna tidigare forskningen, kring 

huruvida de respektive hypoteserna bör accepteras eller förkastas.  

4.1 Deskriptiv statistik  
I tabell 4 presenteras deskriptiv statistik över det dataset som används vid test av de två 

hypoteserna. Här följer en presentation av urvalets utformning grupperat i de beroende, 

oberoende samt kontrollerande variablerna. Utifrån denna tabell går att utläsa hur det 

genomsnittliga avkastningskravet tycks vara 8,67 %, där ett maxvärde på 24,5 % (troligtvis 

på grund av inneboende brister i någon av beräkningsmodellerna) drar upp genomsnittet. 

Även en genomsnittlig CSR-poäng på cirka 65 går att tyda. Av uträkningarna för skevhet 

samt kurtosis går att tolka populationens normalfördelning. För att en statistisk undersökning 

ska ge optimalt resultat bör de variabler vilka studeras vara normalfördelade, vilket en 

skevhet mellan -0,5 och 0,5 påvisar. Kurtosis, datans toppighet, bör vidare ligga inom 

intervallet -1 och 1. Utifrån tabell 4 går att tyda att den beroende variabeln avkastningskrav 

tycks vara normalfördelad, med ett skevhetsvärde på 0,160. Variabeln CSR visar på ett värde 

strax under -0,5, vilket således tyder på att denna variabel inte är helt normalfördelad. Även 

variablerna SIZE samt BTM visar vid detta test på icke normalfördelning.  
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Tabell 4. Deskriptiv data över hypotesprövning 1 

 Medelvärde Min. Q1 Median Q3 Max. St.av. Skevhet Kurtosis 

ICC 0,0867 -0,052 0,0646 0,0844 0,1068 0,245 0,0321 0,160 1,690 

CSR 65,3409 3,39 46,330 75,82 88,65 97,47 27,5649 -0,798 -0,633 

BETA 0,9847 -0,1791 0,7005 0,9872 1,2552 3,1405 0,4273 0,441 1,622 

SIZE 24,1146 17,9078 22,9897 23,864 24,844 39,731 2,6099 3,591 19,456 

BTM 0,6651 -0,426 0,3294 0,5524 0,8438 5,00 0,5209 3,115 17,118 

LEV. 0,2093 0,000 0,1042 0,1785 0,2847 0,7121 0,1507 0,934 0,557 

De variabler vilka ovan presenteras definieras som följande: ICC = avkastningskrav år t (uppskattat genom 

modellbaserade prognoser, angivet i procent), CSR equal rating = den poäng företaget tilldelats för sitt CSR-

arbete, enligt Datastreams Equal Weighted Rating (angivet på skalan 1-100), SIZE = företagets storlek beräknat 

som den naturliga logaritmen av dess marknadsvärde år t, BTM = företagets book-to-market value uträknat som 

1 dividerat med market-to-book value, LEVERAGE = företagets skuldsättningsgrad beräknat som långfristiga 

skulder dividerat med totala tillgångar 

I tabell 5 presenteras Pearsons korrelation över de variabler som tillämpas i regressionen. I 

denna sammanställning kan utläsas att en relation föreligger mellan avkastningskrav (ICC) 

och CSR, då dessa två variabler visar ett negativt samband statistiskt signifikant på 1 % nivå. 

Variablerna för storlek (SIZE) samt book-to-market value (BTM) uppvisar även de 

korrelation på en statistiskt signifikant nivån om 1 %. I detta fall tycks ett negativt samband 

föreligga mellan avkastningskrav och företagets storlek, i likhet med vad som ovan beskrivet 

även funnits en förväntning om. Vad gäller sambandet mellan book-to-market value och 

avkastningskrav tycks utifrån tabell 5 en positiv riktning skönjas, även detta i linje med ovan 

presenterade förväntningar. Gällande beta-variabeln går denna riktning mot tidigare 

förväntningar, vilket diskuteras nedan i avsnitt 4.2.  

 Risken för multikollinearitet, det vill säga att två eller fler oberoende variabler har en 

hög korrelation och därmed kan tänkas påverka regressionsmodellen, sägs undvikas om dessa 

variabler har en korrelation under 0,7 (Kervin, 1992). Vad gäller de variabler som tillämpats i 

denna studie tycks detta således inte vara ett problem, men ytterligare test utförs ändå för att 

helt utesluta denna tänkbara risk13.  

 

 
																																								 																					

13	Detta	test	återfinns	i	bilaga	C	
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Tabell 5. Pearsons korrelation över regressionsvariabler 

 Avkastnings-
krav (ICC) 

CSR 
equal 
rating 

BETA SIZE BTM LEV. 

Avkastnings-
krav (ICC) 

1      

CSR  -0,263** 1     
BETA -0,090* 0,064 1    
SIZE -0,305** 0,239** -0,081* 1   
BTM 0,150** -0,192** 0,239** -0,255** 1  
LEVERAGE -0,056 -0,134** -0,022 -0,220** 0,120** 1 
* Korrelation statistiskt signifikant på 5 % nivå, ** Korrelation statistiskt signifikant på 1 % nivå 

Variablerna definieras som följande: ICC = avkastningskrav år t (uppskattat genom modellbaserade prognoser, 

angivet i procent), CSR = den poäng företaget tilldelats för sitt CSR-arbete, enligt Datastreams Equal Weighted 

Rating (angivet på skalan 1-100), SIZE = företagets storlek beräknat som den naturliga logaritmen av dess 

marknadsvärde år t, BTM = företagets book-to-market value uträknat som 1 dividerat med market-to-book 

value, LEVERAGE = företagets skuldsättningsgrad beräknat som långfristiga skulder dividerat med totala 

tillgångar 

Figur 1 visar nedan de tre tillämpade modellernas genomsnittliga uppskattning av 

avkastningskrav mellan åren 2002-2014, samt det sammanvägda avkastningskrav som 

därefter används vid prövning av hypoteser. Ur denna figur kan utläsas att de tre modellerna 

tycks följa ett liknande mönster över perioden, där ett ökat avkastningskrav ges för åren innan 

och efter 2008, troligtvis på grund av den då rådande finanskrisen med en medföljande ökad 

systematisk risk och minskat CSR-arbete.  

Figur 1. Diagram över uppskattning av avkastningskrav utifrån OJ-, Gordon- och MPEG-

modellen, samt det genomsnittliga avkastningskravet 
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Figur 2 ger nedan en bild av det genomsnittliga avkastningskravet respektive CSR-ratingen 

under den perioden 2002-2014. Den poäng som de undersökta företagen givits i snitt har 

fluktuerat något från år till år, men en svagt uppåtgående trend kan ändå skönjas (från i 

genomsnitt 50,07 år 2002 till 68,65 år 2014). Vad gäller det genomsnittliga avkastningskravet 

kan en större volatilitet utläsas ur figuren. Den genomsnittliga CSR-poängen tycks dock vara 

negativt korrelerad med det genomsnittliga avkastningskravet, då de två linjerna under 

perioden (återigen med undantag för åren 2007-2008) tycks återge varandras motsatta 

spegelbilder. 

Figur 2. Genomsnittligt avkastningskrav respektive CSR-poäng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Hypotesprövning 1 
I tabell 6 presenteras resultaten från regressionsmodellen till hypotesprövning 1. Enligt 

studiens första hypotes antas CSR-prestation påverka ett företags avkastningskrav i en 

negativ riktning. För att tydliggöra så innebär detta samband att ett företag som lägger vikt 

vid CSR, och därmed presterar högt, till följd av dessa investeringar har ett lägre 

avkastningskrav och en lägre kostnad på eget kapital. Efter att ha kontrollerat för potentiella 

företagsspecifika effekter som enligt tidigare forskning kan tänkas ha en påverkan på utfallet 
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av förändringar i avkastningskravet14, fann denna studie att det kunde urskiljas ett statistiskt 

signifikant negativt samband mellan CSR-prestation och de studerade företagens 

avkastningskrav. Tabell 6 visar att koefficienten för CSR är negativ (-0,003) och statistiskt 

signifikant på 1 % nivå (P-värde = 0,000). Detta tyder på att en ökning i CSR-prestation med 

1 poäng resulterar i en minskning av avkastningskrav (ICC) med 0,003 procentenheter. Detta 

kan tyckas vara ett svagt samband, men att samband föreligger tycks även styrkas av ett T-

värde långt från noll (-4,768). Detta i kombination med det låga P-värdet leder till att 

nollhypotesen förkastas, och vi därmed hävdar att ett samband mellan CSR-prestation och 

avkastningskrav existerar. 

En tänkbar förklaring till att ett samband konstateras är de teoretiska begreppen 

investerarbas, informationsasymmetri och upplevd risk antas spela en central roll i antagandet 

av hypotes 1. Företag med en lägre grad av CSR tenderar att ge mindre information till 

allmänheten vilket leder till minskad transparens och ökad informationsasymmetri. En ökad 

grad av informationsasymmetri mellan företaget och marknaden kan i sin tur leda till att en 

investering i företaget upplevs som mer riskfylld, varför företaget därmed erhåller ett högre 

avkastningskrav samt ett lägre värde 

 

Tabell 6. Regressionskoefficienter hypotesprövning 1 

 B t-stat 
CSR -0,003** -4,768 
BETA -0,139** -3,651 
SIZE -0,036** -5,957 
BTM 0,094** 2,814 
LEVERAGE -0,213* -1,974 
Konstant 1,404** 7,485 
Årsdummies Inkluderade  
Branschdummies Inkluderade  
Observationer 548  
R2 0,386  
Justerat R2 0,356  
F-värde 12,736  
*Den skattade koefficienten är statistiskt signifikant på 5 % -nivå, ** Den skattade koefficienten är statistiskt 
signifikant på 1 %-nivå.  

Vidare kan en förändring i avkastningskrav och kapitalkostnad påverkas av en ytterligare 

mängd företagsspecifika orsaker och med stöd av tidigare forskning har därför potentiella 

																																								 																					

14	Regressionsmodellen	har	i	olika	steg	testats,	där	icke	signifikanta	variabler	kastats	ut	då	dessa	
endast	gjort	modellen	mer	oprecis.	En	överblick	över	dessa	modeller	återfinns	i	bilaga	D	
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egenskaper kontrollerats för. När dessa företagsspecifika variabler undersöks närmare kan det 

konstateras att tre av fyra variabler har riktningar enligt de förväntningar som uppställts a 

priori (se tabell 3). Skuldsättningskoefficienten (LEVERAGE), där en positiv eller negativ 

riktning (+/-) förväntades, visar på en negativ riktning i förhållande till kapitalkostnad (-

0,213). Detta kan bero på att företagen med högre skuldsättning upplever en skattesköld 

vilket således resulterar i minskade skatteutgifter, ett ökat värde på företaget samt sänkt 

avkastningskrav. Även variabeln vilken justerat för företagens storlek (SIZE), visar på ett 

negativt samband (-0,036) med den beroende variabeln ICC, enligt förväntningar. Som 

tidigare nämnt kan detta bero på att större företag har en större täckning av analytiker, vilket 

därmed minskar informationsasymmetrin och leder till lägre risk samt en lägre 

kapitalkostnad. Vidare antogs BTM, förhållandet mellan bokfört värde på eget kapital och 

marknadsvärde på företaget, påverka kostnaden på eget kapital positivt. Detta stämde även 

överens med denna studies resultat (0,094). Slutligen analyseras variabeln (BETA), där de 

förväntningar som ställts upp a priori ej stämde överens med studiens utfall. I förväntningarna 

antogs ett positivt samband mellan BETA och ICC, där ett högre beta leder till högre 

systematisk risk och således en högre kapitalkostnad. Vad hypotesprövningens resultat dock 

visar är ett negativt samband (-0,139) mellan BETA och ICC. Vad som kan ha orsakat denna 

avvikelse mellan tidigare empiri och studiens utfall är oklart, då studiens betavärden tycks 

vara korrekt framtagna. En tänkbar förklaring skulle kunna vara en hög grad av företags- och 

årsspecifika händelser under denna tidsperiod, vilka ej legat i linje med utvecklingen av 

index. 

Det är dock av fortsatt intresse att se hur de variabler som tillämpas i denna studie 

tillsammans kan förklara den undersökta beroende variabeln. Genom att studera R2 i tabell 6 

kan de oberoende variablernas förklaringsgrad till den beroende variabeln ICC utläsas. De 

kontrollvariabler som tillämpats har en förklaringsgrad på 38,6 %, samt en justerad 

förklaringsgrad (justerat R2) på 35,6 %, där justerat R2 tar hänsyn till mängden 

kontrollvariabler. Att studiens oberoende variabler kan förklara upp till 35,6 % av variansen i 

den beroende variabeln får ses som ett godkänt resultat, då avkastningskravet kan tänkas 

påverkas av ytterligare faktorer som ej tagits hänsyn till. Ett negativt samband mellan CSR 

och kapitalkostnad har tidigare konstaterats av El Ghoul et al. (2011), där förhållandet 

undersöktes på en större mängd företag på den amerikanska marknaden. När resultaten med 

viss försiktighet jämförs mellan dessa två studier framstår att denna studie har ett något bättre 

justerat förklaringsvärde, med variabler som förklarar 35,6 % av variansen i den beroende 

variabeln, jämfört med 33,2 % i studien  utförd av El Ghoul et al. (2011). 
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4.3 Hypotesprövning 2 
Tabell 7. Regressionskoefficienter hypotesprövning 2 

 B t-stat 
CSR -0,003** -5,597 
BETA -0,151** -4,032 
SIZE -0,036** -5,951 
BTM 0,090** 2,859 
LEVERAGE -0,199 -1,849 
Industrials 0,054 1,178 
Consumer goods 0,132** 2,722 
Basic materials -0,021 -0,380 
Healt care -0,103 -1,564 
Consumer services 0,036 0,598 
Technology 0,840** 10,859 
Oil and gas -0,023 -0,241 
Telecommunications 0,032 0,444 
Konstant 1,377** 7,788 
Årsdummies Inkluderade  
Observationer 548  
R2 0,376  
Justerat R2 0,356  
F-värde 19,355  
*Den skattade koefficienten är statistiskt signifikant på 5 % -nivå, ** Den skattade koefficienten är statistiskt 
signifikant på 1 %-nivå.  

Enligt studiens andra hypotes antogs att en skillnad finns mellan branscher i sambandet 

mellan CSR-prestation och avkastningskrav. Detta innebär att en förväntning fanns om att 

avkastningskravet hos företag inom vissa branscher i större grad påverkas av CSR-

prestationen. Eftersom det datamaterial som undersöks har indelats i nio specifika branscher 

har åtta branschvariabler skapats för den tillämpade regressionsmodellen. Genom att studera 

de värden som dessa variabler visar kan således viss, om än försiktig, tolkning göras i relation 

till de förväntningar som uppställts a priori.  

En regression i likhet med den utförd vid undersökning av hypotes 1 har således 

genomförts, där insignifikanta kontrollerande variabler i olika steg har exkluderats då dessa 

endast gör modellen mer inexakt. Det resultat som framkommer visar i tabell 7 signifikanta 

värden för två av de undersökta branscherna – consumer goods samt technology. Dessa två 

branscher har betavärden på 0,132 respektive 0,840, vilket således indikerar att CSR-

prestationen hos företag inom dessa branscher i en något större grad tycks påverka dess 

avkastningskrav.  

På grund av det urval som studeras, vilket i avsnitt 6.1.2 vidare diskuteras och bedöms 

ej som ett helt slumpmässigt urval (då de företag som undersöks endast kan klassificeras som 
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större företag), bör dock viss försiktighet vidtas vad gäller resultatets signifikans. Utifrån ett 

signifikant resultat från en regression på ett slumpmässigt urval kan generella slutsatser dras 

kopplade även till den större populationen. Ett statistiskt signifikant resultat baserat på 

regression utförd på ett icke slumpmässigt urval (vilket denna studies dataset således i viss 

mån bör anses vara) kan dock ge en uppfattning om att någon typ av samband ändå tycks 

föreligga. Variablerna CSR-prestation och avkastningskrav tycks i detta fall som tidigare 

konstaterats korrelera.  

Ett justerat R2-värde på 0,356 (R2 0,376) visar att modellen har en justerad 

förklaringsgrad på 35,6 %. Av detta värde går att utläsa att de oberoende variablerna förklarar 

upp till 35,6 % av variansen i avkastningskravet. 

Utifrån dessa resultat kan vissa ytterligare konstateranden göras. Samtliga av de 

kontrollerande variablerna (CSR, BETA, SIZE, BTM), förutom variabeln LEVERAGE, visar 

även i detta test signifikanta värden med koefficienter snarlika de som uppvisats och 

diskuterats i avsnitt 4.2. Detta tyder alltså återigen hur de tillämpade variablerna är relevanta 

för den använda modellen. Orsaken till att en av de kontrollerande variablerna vid detta 

hypotestest visar ett värde strax över signifikansnivån har troligtvis sin förklaring i att fler 

variabler inkluderats i denna modell.  

Om det resultat som framkommit med försiktighet ändå ska tolkas utifrån de 

referensramar som presenterats i början av denna studie kan flera orsaker till 

branschskillnader potentiellt föreligga. Likt Jo och Na (2012) konstaterar i sin studie tycks 

företag inom kontroversiella respektive icke kontroversiella branscher påverkas olika av 

CSR-investering. Ett negativt samband mellan CSR och företagsspecifik risk föreligger hos 

kontroversiella företag, vilket i sin tur påverkar avkastningskravet. En tänkbar förklaring till 

resultatet av denna hypotesprövning skulle således kunna vara att företagen inom de två 

branscherna med signifikanta resultat uppvisar drag hänförlig till kontroversiella branscher, 

och att avkastningskravet hos dessa företag därmed i större utsträckning påverkas av dess 

CSR-prestation.  

Mer troligt är dock att dessa två branscher särskiljer sig utifrån någon av de fyra 

aspekter som av Hoepner et al. (2010) konstaterats påverka hur sambandet skiljer sig åt 

mellan branscher. Möjligen är dessa branscher, återigen med betoning på försiktigheten i vår 

tolkning, karakteriserade av dess närhet till slutkonsumenten – privata konsumenter vilka 

uppvisar ett större socialt ansvarstagande i sin konsumtion och därmed har en inverkan på 

CSR-prestationen. Även branschernas olika beroende av vissa intressegrupper gör tänkbart 

att dessa två särskiljer sig i resultatet.  
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Exogena påtryckningar tycks sammantaget vara det som särskiljer hur företag inom 

olika branscher förhåller sig till CSR-arbete. Dock bör återigen påpekas hur försiktigt det 

resultat som framkommit tolkas, på grund av det bristande urval som undersöks, varför inga 

konkreta slutsatser kan dras utifrån den ovan presenterade regressionen. Detta leder till att vi 

förkastar alternativhypotesen till hypotes 2 – de resultat som framkommit styrker inte att 

sambandet mellan CSR-arbete och avkastningskrav skiljer sig mellan branscher.  

4.4 Diskussion 
Utifrån det resultat som framkommit av de två hypotesprövningarna bör en diskussion hållas 

för att lyfta de förklaringar sambandet kan tänkas ha. Att större företag generellt har lägre 

avkastningskrav, på grund av en större bevakning av analytiker och därmed minskad 

informationsasymmetri och risk, bör till att börja med benämnas. Att det vidare generellt är 

de större företagen vilka ägnar resurser åt att investera i CSR-arbete, då mindre företag med 

knappare resurser troligtvis inte ser detta som en hög prioritering, bör även påpekas. Dessa 

två grundsatser i kombination pekar, om än med försiktighet tolkat, på att det är de större 

företagen med lägre avkastningskrav vilka investerar i CSR. Detta är en tänkbar förklaring till 

varför de resultat som framkommer av hypotesprövning 1 tycks stämma överens med de 

förväntningar vilka ställts upp a priori.  

Likt den principal-agent teori som tidigare nämnts (avsnitt 2.3.1) leder investering och 

frivillig redovisning av CSR till ett minskat informationsgap mellan ägare och ledning. Den 

låga informationsasymmetrin uppfattas i sin tur vara förenad med lägre risk för potentiella 

investerare, och således ett minskat avkastningskrav. I denna studie innebär detta att 

transparensen troligtvis ökat i och med företagens ökade investering i CSR, vilket således i 

längden minskat avkastningskravet och därmed bidragit till de resultat som framkommit. 

Intressant vid dessa konstateranden är att återkoppla till den definition av CSR som 

tidigare presenterats15, vilket pekar på att företag inte bör investera i CSR för sin egen 

vinning. Dock kan sannolikheten diskuteras i att företag gör dessa investeringar för 

allmänheten. Om det antas föreligga ett samband mellan CSR-prestation och 

avkastningskrav, och de större företagen är de vilka investerar i CSR, kan här diskuteras 

huruvida detta görs i syfte att öka den egna finansiella prestationen. När företag inom 

kontroversiella branscher investerar i CSR kan detta av diverse intressegrupper uppfattas som 

																																								 																					
15 ”Actions that appear to further some social good, beyond the interests of the firm and what which is 
required by law” (McWilliams och Siegel, 2001, s.117) 
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icke genuina handlingar, vilket således påverkar hur marknaden uppfattar risken i företaget 

och därmed dess avkastningskrav. Utifrån detta kan alltså konstateras att en CSR-prestation 

av intressegrupper till företaget måste uppfattas som genuin för att ett samband likt det som 

ställts upp förväntningar kring ska existera.  

Sammantaget bör poängteras att inget universellt samband troligtvis föreligger mellan 

CSR-prestation och kapitalkostnad – hade fallet varit så hade företag med fördel kunnat 

investera obegränsade resurser i sitt CSR-arbete i syfte att öka sin finansiella prestation. 

Omöjligheten i att detta samband skulle vara evigt exponentiellt bekräftas ytterliga av hur 

marknadens mekanismer fungerar, där marknaden ej skulle ha möjlighet att kompensera en 

obegränsad investering i CSR från företagets sida.  
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5. Konklusion 
”Vad menas med att företag kan ha ansvar för samhället? Endast fysiska personer kan ha 

ansvar för samhället. Företagets enda ansvar är ett maximera vinsten för aktieägarna.” 

Denna uppfattning gällande CSR har länge varit den allmängiltiga och än idag är det många 

som ställer sig frågande till huruvida CSR är värdeskapande eller värdeförgörande för ett 

företags finansiella ställning. Den snäva syn som existerade då detta citat år 1970 myntades 

av Milton Friedman har dock förändrats, och misstron mot CSR har sakta men säkert vänts 

till en nyfikenhet. Forskning på CSR i förhållande till kapitalkostnad och företagets värde är 

idag är ett aktuellt ämne och samband har tidigare konstaterats. Den svenska marknaden, som 

länge uppfattats som en mogen marknad för CSR och där den svenska staten tidigt insåg 

vikten av dess investerare, har därför varit av stort intresse att undersöka.  

Denna studies syfte var att undersöka om ett samband finns mellan CSR-prestation och 

avkastningskrav, och om detta samband skiljer sig mellan branscher, på den svenska 

marknaden. Med hjälp av tidigare forskning och de teoretiska begreppen investerarbas, 

informationsasymmetri, upplevd risk och branschpåverkan samt alternativa modeller för 

uppskattning av avkastningskravet, kan denna studie visa på att ett negativt samband tycks 

föreligga. Dock har de resultat som framkommit inte kunnat ge belägg åt hypotesen att 

sambandet skiljer sig åt mellan branscher. Troligtvis har detta sin förklaring i 

endogenitetsproblemet, där faktorer vilka inte kontrollerats för möjligtvis påverkar det 

undersökta sambandet. 

Sammanfattningsvis kan en uppåtgående trend skönjas i företags CSR-investering, där 

allt fler börjar inse de potentiella fördelar som medföljer ett ökat ansvarstagande. Att ett 

samband mellan CSR och finansiell prestation, i denna studie mätt genom avkastningskrav, 

tycks föreligga har konstaterats redan i tidigare forskning och intresset för framtiden ligger 

därför i att utveckla dessa resonemang ytterligare.  

5.1 Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet  
I detta avsnitt diskuteras de eventuella brister som kan finnas med den undersökningsmetod 

som använts vid studien av sambandet mellan avkastningskrav och CSR-prestation, samt dess 

potentiella påverkan på resultatet.  
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5.1.1 Metodens reliabilitet och validitet  

5.1.1.1 Uppskattning av avkastningskrav    
Vid uppskattning av den beroende variabeln avkastningskrav har den metod använts som 

presenteras i tidigare forskning genomförd av Hou och van Dijk (2011). Denna metod, byggd 

på modellbaserade prognoser, har som tidigare nämnt utvecklats som en motreaktion mot de 

analytikerbaserade prognoser vilka också kan användas för att estimera denna variabel. En 

uppfattning finns om att detta av Hou och van Dijk (2011) framtagna tillvägagångssätt skulle 

skapa mer korrekta beräkningar, opåverkade av analytikers förväntningar. Dock råder 

fortfarande konsensus om hur de analytikerbaserade uppskattningarna det första året tycks 

producera bättre resultat än de modellbaserade – något som i denna studie har förbisetts. Den 

modellbaserade metodens förmåga att efter det första året ge mer korrekta uppskattningar har 

här värderats högre, samtidigt som ytterligare forskningsidéer kring de så kallade random 

walks vidare har applicerats på det fjärde och femte årets prognoser. Detta har i slutet 

förhoppningsvis producerat ett över lag bättre resultat, men kan potentiellt påverka studiens 

reliabilitet. 

Vidare bör även påpekas att den data som inhämtats från Thomson Reuters 

Datastream inte nödvändigtvis är korrekt. Vid flertalet tillfällen under studiens gång har 

mindre fel upptäcks i datamaterialet, vilka därefter korrigerats, men dessa typer av fel kan 

således påverka resultatet.  

5.1.1.2 Mätning av CSR-prestation 
Att hitta ett rättvisande mått på företags CSR-prestation är svårt på grund av den frivillighet 

som råder hos företag kring publiceringen av CSR-rapporter. Den data som har inhämtats 

från Datastream har använts på grund av företagets oberoende och relativt enkla 

tillvägagångssätt att poängsätta företag på en skala 1-100 för sitt CSR-relaterade arbete. 

Baserat på detta mått är det dock svårt att tyda de faktiska fördelarna för samhället med 

företagets CSR-arbete, vilket därför kan vara en potentiell nackdel för undersökningens 

validitet. 

5.1.2 Urvalets generaliserbarhet  
Det urval som har använts för att studera sambandet mellan avkastningskrav och CSR-

prestation bör diskuteras. På grund av bortfall samt bristande data från Datastream är det 

urval som studeras vid hypotesprövning 2 inte jämt i antal observationer per bransch, vilket 

möjligen kan påverka resultatets generaliserbarhet. Ett större urval, med fler observationer 



	 41	

per bransch, skulle ge ett mer solitt underlag utifrån vilket en liknande undersökning 

troligtivs skulle kunna dra mer generella slutsatser.  

Vidare bör även nämnas det faktum att de 49 företag som har undersökts i denna 

studie, vilka valts ut eftersom det varit dessa som CSR-relaterad data funnits tillgänglig för, 

troligtvis finns i denna databas på grund av dess storlek. Trots att potentiella effekter av 

företagens storlek justerats för i den regressionsmodell som tillämpats kan denna variabel 

som ovan diskuteras troligtvis vara drivande Att med liknande metod studera ett större urval 

av företag skulle således potentiellt kunna leda till ökad reliabilitet och bidra till 

generaliserbarhet även för mindre företag. 

Slutligen konstateras att de oberoende regressionsvariabler vilka använts vid 

hypotesprövning 1 och 2 inte har blivit winsorized vid första och 99:e percentilen, i motsats 

till den data som använts för att beräkna de modellbaserade resultatprognoserna. Detta har ej 

gjorts på grund av de blandade uppfattningar som tycks finnas kring huruvida detta bör göras 

av regressionsvariablerna. Ett utjämnat resultat, utan extremvärden, skulle tänkbart kunna 

påverka resultatet och göra det ytterligare signifikant.  

5.2 Förslag på framtida forskning  
Syftet med denna studie var att undersöka huruvida ett samband existerade mellan CSR-

prestation och avkastningskrav på den svenska marknaden. Då studien fann att ett samband 

förelåg och att det var av negativ riktning är det av intresse för framtida forskning att 

undersöka detta vidare för att se hur långt ett sådant samband sträcker sig. Genom att 

undersöka sambandets form (exempelvis av konkav form) är det förhoppningsvis möjligt att 

undersöka i vilken tillväxtfas ett företag på den svenska marknaden bör investera i CSR för 

att sambandet ska vara gynnande för företaget. Det kan då även vara möjligt att utläsa när 

sambandet ändrar riktning och när ett företag bör undvika att prestera inom CSR.  

Vidare ämnade denna studie att undersöka om detta samband skilde sig mellan olika 

branscher. Då studien ej fann grund till att hävda något sådant är detta därför av intresse att 

undersöka vidare. Förslagsvis kan en större marknad undersökas då det snäva 

branschspecifika urval som undersökts kan vara en orsak till att inga slutsatser kunde dras.  
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Bilaga:  

Bilaga A – Förteckning över företag  
Företag Årtal  
1. Alfa Laval 2002-2014 
2. Assa Abloy 2002-2014 
3. Atlas Copco 2002-2014 
4. Axfood 2002-2013 
5. Billerud 2002-2014 
6. Boliden 2004-2014 
7. Castellum 2002-2014 
8. Electrolux 2005-2014 
9. Elekta 2002-2014 
10. Eniro 2002-2014 
11. Ericsson 2002-2014 
12. Fabege 2002-2014 
13. Getinge 2005-2014 
14. Hennes & Mauritz 2005-2014 
15. Hexagon 2004-2014 
16. Holmen 2005-2014 
17. Husqvarna 2004-2014 
18. Hufvudstaden 2012-2014 
19. Ica-gruppen 2013-2014 
20. Industrivärden 2004-2014 
21. Intrum Justitia 2013-2014 
22. Investor 2004-2014 
23. JM 2004-2014 
24. Kinnevik 2004-2014 
25. Kungsleden 2002-2014 
26. Lundbergföretagen 2008-2014 
27. Lundin Petroleum 2002-2014 
28. Meda 2004-2014 
29. Modern Times Group 2002-2014 
30. NCC 2010-2014 
31. Nobia 2004-2014 
32. Nordea Bank 2005-2014 
33. Prevas 2003-2014 
34. Sandvik 2002-2014 
35. SAS 2002-2014 
36. SCA 2002-2014 
37. SEB 2002-2014 
38. Securitas 2002-2014 
39. Skanska 2005-2014 
40. SKF 2002-2014 
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41. SSAB 2002-2014 
42. Svenska Handelsbanken 2002-2014 
43. Swedbank 2004-2014 
44. Swedish Match 2002-2014 
45. Tele2 2002-2014 
46. Teliasonera 2002-2014 
47. Trelleborg 2002-2014 
48. Volvo 2002-2014 
49. Wihlborgs Fastigheter 2005-2014 
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Bilaga B – Förteckning över variabler 
 

𝑟𝐴𝑉𝐺,𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑆𝑅 𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝛽2𝐵𝐸𝑇𝐴𝑖𝑡 + 𝛽3𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽4𝐵𝑇𝑀𝑖𝑡 + 𝛽5𝐿𝐸𝑉𝐸𝑅𝐴𝐺𝐸𝑖  + 

𝛽9𝑌𝐸𝐴𝑅 + 𝛽8𝐼𝑁𝐷𝑈𝑆𝑇𝑅𝑌  + 𝑢𝑖𝑡 

Variabel Definition Datastream kod 

𝑟𝐴𝑉𝐺,𝑖𝑡 Avkastningskrav, beräknat genom ICC-modellen - 

𝐶𝑆𝑅 𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸𝑖𝑡 ESG-ASSET4:s Equal Weighted Rating A4IR 

𝐵𝐸𝑇𝐴𝑖𝑡 Anger den systematiska risken, förklarat som hur 
känsligt företaget är mot marknadsrisken. 
Beräknat som kovariansen av den veckovisa 
avkastningen på företagets aktie och OMX 
Stockholm Price Index, dividerat med variansen 
av OMX Stockholm Price Index 

KOVARIANS(RI:PI) 
/VARIANS(PI) 

𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 Företagets storlek, definierat som den naturliga 
logaritmen av dess marknadsvärde 

ln(MV) 

𝐵𝑇𝑀𝑖𝑡 Bokfört värde på företaget dividerat med 
marknadsfört värde, beräknat som 1 dividerat 
med market-to-book-värdet 

1/MTBV 

𝐿𝐸𝑉𝐸𝑅𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡 Skuldsättningsgrad, beräknat som långfristiga 
skulder dividerat med totala tillgångar  

WC0325/WC02999 

𝑌𝐸𝐴𝑅 Dummyvariabel, visar 1 vid justerat år, annars 0 - 

𝐼𝑁𝐷𝑈𝑆𝑇𝑅𝑌 Dummyvariabel för bransch, visar 1 vid justerad 
bransch, annars 0 

- 

 

Earnings forecast model 

𝐸",𝔱%& = 	𝛼* +	𝛼,𝐴",. + 	𝛼1𝐷",. + 	𝛼3𝐷𝐷",. +	𝛼4𝐸",. + 	𝛼0𝑁𝑒𝑔𝐸",. +	𝛼8𝐴𝐶",. + 	𝜀",.%& 

 

Variabel Definition Datastream kod 

𝐸",𝔱%& Resultat före extraordinära poster (τ = 1 till och 
med 5) 

WC01551 

𝐴",. Totala tillgångar WC02999 
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𝐷",. Utdelningar (provided or paid for) WC18192 

𝐷𝐷",. Dummyvariabel satt till 1 för utdelande bolag, 
annars 0  

WC18192 

𝑁𝑒𝑔𝐸",. Dummyvariabel satt till 1 om negativt resultat, 
annars 0 

WC01551 

𝐴𝐶",. Periodiseringar, beräknat genom 
kassaflödesanalys (resultat före extraordinära 
poster minus nettokassaflöde hänfört till löpande 
verksamhet) 

WC01551-

WC04860 

 

OJ 

𝑅 = 𝐴 +	 𝐴1 +
𝐸. 𝐸.%,
𝑀.

×(𝑔 − 𝑦 − 1 ) 

Variabel Definition Datastream kod 

𝑅 ICC, avkastningskravet -  

𝐴 Se nedan - 

𝐸.%, Modellbaserad resultatprognos för år t+1 Se modell ovan 

𝑀. Marknadsvärde på eget kapital MVC 

𝑔 Kortsiktig tillväxttakt, se nedan - 

𝑦 Resultatets tillväxttakt efter prognoshorisonten, 
definierat som rådande riskfri ränta 
(statslåneränta svenska marknaden) minus 3 % 

SDPRSIR 
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Fortsättning OJ 

𝐴 = 0,5 𝑦 − 1 +
𝐸. 𝐷.%,
𝑀.

 

Variabel Definition Datastream kod 

𝑦 Resultatets tillväxttakt efter 
prognoshorisonten, definierat som rådande 
riskfri ränta (statslåneränta svenska 
marknaden) minus 3 % 

SDPRSIR 

𝐷.%, Förväntad avkastning år t+1. Estimerat 
genom rådande utdelningsratio (rådande 
utdelningar/utdelningsbara medel) om 
resultat är positivt. Om resultatet är negativt 
beräknas detta genom (rådande 
utdelningar/totala tillgångar * 0,06)  

WC18192/WC01751  

eller 

WC18192/(WC02999*0,06) 

𝑀. Marknadsvärde på eget kapital  MVC 

 

𝑔 = 0,5
𝐸. 𝐸.%3 − 𝐸. 𝐸.%1

𝐸. 𝐸.%1
+
𝐸. 𝐸.%0 − 𝐸. 𝐸.%4

𝐸. 𝐸.%4
 

 

Variabel Definition Datastream kod 

𝐸.%(,_0) Modellbaserad resultatprognos för år t+1 till 
och med t+5 

Se modell ovan 

 

MPEG 

𝑀. =
𝐸. 𝐸.%1 + 𝑅×𝐸. 𝐷.%, − 𝐸. 𝐸.%,

𝑅1  

 

Variabel Definition Datastream kod 

𝑀. Marknadsvärde på eget kapital MVC 
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𝑅 ICC, avkastningskravet - 

𝐸.%(,_1) Modellbaserad resultatprognos för år t+1 och 
t+2 

Se modell ovan 

𝐷.%, Förväntad avkastning år t+1. Estimerat 
genom rådande utdelningsratio (rådande 
utdelningar/utdelningsbara medel) om 
resultat är positivt. Om resultatet är negativt 
beräknas detta genom (rådande 
utdelningar/totala tillgångar * 0,06) 

WC18192/WC01751  

eller 

WC18192/(WC02999*0,06) 

 

Gordon 

𝑀. = 	
𝐸. 𝐸.%,

𝑅  

 

Variabel Definition Datastream kod 

𝑀. Marknadsvärde på eget kapital MVC 

𝑅 ICC, avkastningskravet - 

𝐸.%, Modellbaserad resultatprognos för år t+1  Se modell ovan 

 

 



	 55	

Bilaga C – Robusthetstest  

 

Denna tabell visar VIF-värden tillhörande de variabler som använts vid hypotesprövning. En 

gräns dras vanligen vid ett VIF-värde på 4 (minimalt VIF-värde är 1) och en toleransnivå på 

minimalt 0,25 (kan maximalt nå 1). Ingen av de tillämpade regressionsvariablerna över- eller 

underskrider dessa värden, och risken för multikollinearitet i regressionsmodellen kan således 

uteslutas.  
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Bilaga D – Sammanställning över regressionsmodeller  
 𝐶𝑆𝑅 

𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸𝑖𝑡 
𝐵𝐸𝑇𝐴𝑖𝑡 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 𝐵𝑇𝑀𝑖𝑡 𝐿𝐸𝑉𝐸𝑅𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡 

Modell 1 -0,193** -0,157** -0,283** 0,099* -0,174** 

Modell 2 -0,202** -0,166** -0,296** 0,091* -0,159** 

Modell 3 -0,187** -0,147** -0,241** 0,127** -0,080* 

Modell 4 -0,187** -0,147** -0,241** 0,127** -0,080* 

Modell 5 -0,222** -0,180** -0,289** 0,100** -0,092* 

Modell 6 -0,210** -0,182** -0,326** 0,066*** -0,210** 

*Den skattade koefficienten är statistiskt signifikant på 5 % -nivå, ** Den skattade 
koefficienten är statistiskt signifikant på 1 %-nivå, *** Den skattade koefficienten är 
statistiskt signifikant på 10 %-nivå. Denna tabell visar värden från de regression som utförts 
för att testa hypotes 1. Olika variationer av regressioner har testats, där variabler med 
insignifikanta värden har kastats ut för att uppnå en så väl passande modell som möjligt. 
Modell 1 innefattar endast de kontrollerande variablerna CSR, BETA, SIZE, BTM, samt 
LEVERAGE. Modell 2 innefattar desamma variablerna plus årsdummies för år 1-5, samt 
branschdummies för industrials, consumer goods, basic materials, financials och health care. 
Modell 3 innefattar de ursprungliga variablerna, plus årsdummies för år 1-13 samt samtliga 
branschdummies förutom financials. Modell 4 innefattar de ursprungliga variablerna, plus 
årsdummies för år 1-12, samt branschdummies för samtliga branscher förutom 
telecommunications. Modell 5 innefattar de ursprungliga variablerna, plus årsdummies för år 
3-5, samt branschdummy för technology. Modell 6 innefattar de ursprungliga variablerna, 
plus årsdummies för år 3-5, samt branschdummies för industrials, consumer goods, basic 
materials, health care, consumer services och telecommunications.  

 

 

 

 

 

  

  


