
 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livscykelns modererande effekt på 
sambandet mellan CSR och utdelning 

En kvantitativ studie på europeiska börsnoterade företag 

Viktor Lundström 
Emma Sutinen 

2019 
 

Examensarbete, Grundnivå (Kandidatexamen), 15 hp 
Företagsekonomi 

Ekonomprogrammet 
Examensarbete Företagsekonomi C 

 
Handledare: Jan Svanberg 

Examinator: Stig Sörling 



 

 

 

FÖRORD 

 
Vi vill tacka alla som på något sätt varit med och bidragit med stöd samt råd under examensarbetets 

gång. Ett stort tack till vår handledare Jan Svanberg för hans vägledning genom examensarbetet. Vi 

vill även tacka våra studiekamrater i handledargruppen som bidragit med värdefulla synpunkter. 

Till sist vill vi rikta ett stort tack till vår examinator Stig Sörling. 

 

Gävle, juni 2019.  

 

Emma Sutinen och Viktor Lundström 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAMMANFATTNING 

 

Titel: Livscykelstadiernas modererande effekt på sambandet mellan CSR och utdelning. 

  

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. 

  

Författare: Viktor Lundström och Emma Sutinen 

  

Handledare: Jan Svanberg 

  

Datum: 2019-juni 

  

Syfte: En grundläggande övertygelse är att socialt ansvar lönar sig för företaget såväl som för 

intressenter och samhället i allmänhet. Det finns bevis för att företag som lägger ned mer resurser 

på CSR-arbete ökar i värde, och får ett bättre anseende. Syftet är att förklara sambandet mellan CSR 

och företagets utdelning, samt om olika stadier i livscykeln har en modererande effekt på 

sambandet. 

  

Metod: En positivistisk forskningsfilosofi med en hypotetisk-deduktiv ansats tillämpas i studien. 

Studien har en kvantitativ forskningsstrategi som implementerat data från åren 2013–2017. Studien 

består av 426 europeiska börsnoterade företag. När de modererande effekterna undersöks består 

urvalet av 142 företag i mognadsstadiet respektive 70 företag i tillväxtstadiet. Studien består av 

sekundärdata från Thomson Reuters Datastream som analyseras i statistikprogrammet IBM SPSS. 

  

Resultat & slutsats: Resultatet från studien visar att det föreligger ett positivt samband mellan 

företagets CSR-aktiviteter och utdelning, samt att mognadsstadiet har en modererande effekt på 

sambandet. Resultatet antyder att CSR-aktiviteter och utdelning ökar tillsammans när företag 

befinner sig i mognadsstadiet. 

  

Examensarbetets bidrag: Studien bidrar till den företagsekonomiska forskningen genom att 

undersöka livscykelstadiernas modererande effekt på sambandet mellan CSR och utdelning, samt 

således ökad kunskap om ämnet. Studien bidrar även med praktisk information till potentiella 

investerare om vilken utdelning de kan förvänta sig av ett företag beroende på hur mycket de satsar 

på CSR och var i livscykeln de befinner sig.   

  

Förslag till fortsatt forskning: Urvalet i den här studien består av europeiska börsnoterade företag. 

Det vore intressant att se om resultaten skiljer sig åt om fler världsdelar inkluderas. Ett annat förslag 

är att använda fler variabler, exempelvis vid uppskattning av företagets livscykelstadie. 

  

Nyckelord: CSR, ESG-Score, utdelning, livscykel, mognadsstadiet, tillväxtstadiet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

  

Title: The corporate life cycle stages’ moderating effect on the relationship between CSR and 

dividends. 

  

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

  

Author: Viktor Lundström and Emma Sutinen 

  

Supervisor: Jan Svanberg 

  

Date: 2019-June 

  

Aim: It is a fundamental belief that social responsibility benefits companies as well as stakeholders 

and society as a whole. Evidence suggests that companies that devote more resources to CSR 

increase in value, and they also earn a greater reputation. The aim of this study is to explain the 

relationship between a company’s CSR activities and its dividend policy, and whether different 

stages of the corporate life cycle have a moderating effect on the relationship.  

  

Method: The study is based on a positivistic research philosophy with a hypothetical-deductive 

approach. The study applies a quantitative research strategy that includes data from the years 2013–

2017. The study consists of 426 European publicly listed companies. When the moderating effect is 

examined the data selection consists of 142 companies in the mature stage of the corporate life 

cycle, and 70 companies in the growth stage. The study is based on secondary data collected from 

Thomson Reuters Datastream. The data analysis was then conducted using IBM SPSS statistics 

software.  

  

Result & Conclusions: The result of the study shows a positive correlation between CSR and 

dividend policy, and that the mature stage of the corporate life cycle has a moderating effect on the 

relationship. The result suggests that CSR-activities and dividends increase together when 

companies are in the mature stage of the life cycle.  

  

Contribution of the thesis: This study contributes to business research by examining the effect of 

the corporate life cycle stages on the relationship between CSR and dividend policy, and thus 

increasing the knowledge of the subject. The study also provides important practical information to 

potential investors about expected dividend payout depending on how much a company invests in 

CSR, and where it is in the corporate life cycle. 

  

Suggestions for future research: The data selection of this study consists of data from publicly 

traded European companies. It is our belief that it would be interesting to see the effect on the 

relationship if companies from a wider selection of countries is used. Another suggestion for future 

research is to widen the scope of the study by including a greater number of variables, for example 

when estimating the company’s life cycle stage.  

  

Key words: CSR, ESG-Score, dividend, life cycle, the maturity phase, the growth phase 
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1. Inledning 

I det första kapitlet presenteras studiens bakgrund, följt av en problemdiskussion. Kapitlet avslutas 

med studiens syfte, avgränsning och disposition.  

 

1.1 Bakgrund 

Corporate Social Responsibility (CSR) har blivit en alltmer väsentlig byggsten i företag runt om i 

världen. Företag lägger stora resurser på hållbarhet, och det ökar för varje år (Hasan & Habib 2017). 

Tuffare konkurrensförhållanden har enligt Burke och Logsdon (1996) medfört påtryckningar på 

företag att granska sitt sociala ansvar. En grundläggande övertygelse är att företagens sociala ansvar 

lönar sig för företaget såväl som för intressenter och samhället i allmänhet. Enligt en rapport från 

The US SIF Foundation (2016) har tillgångar som relaterar till så kallade ESG-komponenter 

(environmental, social och governance) ökat drastiskt de senaste åren. Bara under år 2012 skedde en 

ökning av sådana tillgångar med 76 procent. Detta visar en stark ökning av den mängd resurser 

företag allokerar till CSR- och hållbarhetsrelaterade områden. Kraven från aktieägare och 

intressenter på att företag ska arbeta mer hållbart ökar. Detta tar företag vara på, och enligt 

Robinson, Kleffner och Bertels (2011) finns det bevis för att företag som lägger ned mer resurser på 

CSR-arbete ökar i värde, samt får ett bättre anseende. Det finns forskning som pekar på att ett 

företags CSR-engagemang också varierar beroende hur stora resurser ett företag har, och att det 

genom att analysera ett företags livscykel går att se samband mellan hur mycket ett företag satsar på 

CSR, och var i livscykeln företaget befinner sig (Hasan & Habib, 2017).   

 

Företagets livscykel är ett sätt att definiera hur långt i utvecklingen företaget har kommit, och 

organisatoriska livscykelmodeller hävdar att företag passerar genom förutsägbara stadier av tillväxt.  

Strategier, strukturer och aktiviteter motsvarar deras utvecklingsstadier (Gray & Ariss, 1985). 

Aktiviteterna innefattar beslutsfattande, informationsbehandling och operativa förfaranden (Lester 

& Parnell, 2008). Beskrivning av livscykelstadier behövs enligt Van de Ven (1992) eftersom 

aktiviteter och strukturer förändras över tid. Livscykelns olika stadier kan således ge viktig 

information om ett företags ekonomiska och strategiska ställning. Företag kommer att agera 

annorlunda beroende på var i livscykeln de befinner sig (Dickinson, 2011). En komponent som 

skiljer sig mellan de olika faserna, och som hör samman med företagets ekonomiska ställning är 

utdelningspolicy.  

 

Utdelning är avkastningen en investerare får när investeraren köper företagets aktier (Longinidis & 

Symeonidis, 2013). Utdelningar tenderar att betalas av mogna och etablerade företag. Det 
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återspeglar en ekonomisk livscykel där unga företag står inför relativt stora investeringsmöjligheter 

med begränsade resurser, medan mogna företag är bättre kandidater att betala utdelning eftersom de 

har högre lönsamhet och färre attraktiva investeringsmöjligheter. (DeAngelo, DeAngelo & Stulz, 

2006; Benlemlih, 2014). Företag med hög lönsamhet och låg tillväxt tenderar att betala utdelning, 

medan företag med låg lönsamhet/hög tillväxt väljer att behålla vinsten (Fama & French, 2001). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Det finns ett flertal faktorer som påverkar hur ett företag utformar sin utdelningspolicy. Fama och 

French (2001) identifierar tre karaktärsdrag som har en inverkar på hur stor utdelning ett företag 

betalar ut. De tre karaktärsdragen är lönsamhet, investeringsmöjligheter och storlek. Stora och 

lönsamma företag tenderar att betala ut mer till sina intressenter än företag som spenderar mycket 

resurser på nya investeringar (ibid.).  

 

Rakotomavo (2012) undersöker sambandet mellan CSR-investeringar och utdelningspolicy. 

Resultatet visar att mogna företag tenderar att investera mer i CSR och att investeringar i CSR inte 

minskar utdelningen. CSR-satsningar och utdelning tenderar istället att öka tillsammans. Även 

Benlemlih (2014) studerar sambandet mellan CSR och utdelning och finner ett positivt samband. 

Företag med höga CSR-investeringar tenderar att betala mer utdelning än företag med låga CSR-

investeringar. Detta visar också att företag som tillämpar CSR inte enbart är socialt ansvarstagande 

när de skapar välstånd, men också i sättet de delar med sig av det skapade välståndet. 

 

Benlemlih (2014) tar upp tre teoretiska argument för att förklara varför CSR-aktiviteter kan påverka 

utdelningspolicyn hos företag. Den första är att cheferna har personliga fördelar att identifieras som 

socialt ansvariga, vilket kan uppmuntra dem att överinvestera i sociala och miljömässiga aktiviteter 

för att öka sitt rykte. Utbetalning av utdelning kontrollerar detta genom att minska företagets 

resurser som i sin tur leder till att överinvesteringar i CSR undviks. Det andra argumentet baseras på 

intressentteorin där Benlemlih (2014) förväntar sig att socialt ansvariga företag är rättvisare och mer 

transparenta när det gäller utdelning. Baserat på livscykelteorin om utdelningar tyder det på att 

företag tenderar att betala mer utdelning i sitt mogna stadium. Även DeAngelo et al. (2006) har 

kommit fram till att unga företag som befinner sig i början av livscykeln tenderar att lägga stora 

resurser på nya investeringar. Unga företag har även ett lägre fokus på utdelning än företag som 

befinner sig i mognadsstadiet där det inte finns lika många investeringsmöjligheter.  

 

Livscykelstadier i företag är tydliga och identifierbara faser som är resultatet av grundläggande 

förändringar i interna och/eller externa faktorer (Dickinson, 2011). Lester och Parnell (2018), Miller 
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och Friesen (1984) identifierar en femstegsmodell. Benämningen på stadierna skiljer sig åt i de två 

studierna men delar samma aspekter. De fem stadierna är: födelse, tillväxt, mognad, återupplivning 

och nedgång (Miller & Friesen, 1984). Förändringarna i livscykeln uppkommer från strategiska 

aktiviteter som bedrivs av företaget. Livscykeln påverkar lönsamheten, tillväxten och har en viktig 

innebörd för att förstå företagens ekonomiska resultat. (Dickinson, 2011). Ålder har en påverkan på 

vilken fas i livscykeln ett företag befinner sig, men enligt Samet och Jarboui (2017) är det viktigt att 

också se till andra faktorer. Det går exempelvis att använda företagets utdelningspolicy för att 

identifiera var i livscykeln företaget är. De påpekar även att livscykeln kan skilja sig åt i olika 

industrier, och att det nödvändigtvis inte behöver vara ett linjärt samband mellan de olika stadierna.  

 

Hasan och Habib (2017) för i forskningen fram tesen om att företagens resursbas och lönsamhet 

spelar en viktig roll i CSR-investeringsbeslut. Företagens förmåga och incitament att bli 

involverade i CSR-aktiviteter varierar i olika livscykelstadier, det är därför viktigt att förstå 

livscykelns påverkan på CSR-engagemang. Företag i olika stadier i en livscykel är förknippade med 

varierande nivåer av resurser som formar CSR-beteendet (Hasan & Habib, 2017). Hong, Kubik och 

Scheinkman (2012) anser att företag som är mindre begränsade på ett finansiellt plan spenderar mer 

på CSR-aktiviteter. En rik resursbas och bättre ekonomisk utveckling gör att mogna företag kan 

investera mer i CSR-relaterade aktiviteter, påstår Hasan och Habib (2017). 

 

Hasan och Habib (2017) studerar sambandet mellan företagets livscykel och CSR och finner ett 

positivt samband mellan dessa två. Withisuphakorn och Jiraporn (2016) kommer i sin studie fram 

till att företag som befinner sig i mognadsstadiet i livscykeln investerar betydligt mer i CSR. 

Företagens mognad är inte enhetlig över olika kategorier av CSR. När de blir äldre blir de mer 

ansvariga när det gäller mångfald och miljömedvetenhet, men inte gällande mänskliga rättigheter 

och produktsäkerhet (Withisuphakorn & Jiraporn, 2016).  

 

Sambanden mellan CSR, ett företags livscykel och utdelningspolicy är svåra att förutspå då 

avsaknaden av studier inom området är stor. Sambandet har emellertid studerats av Trihermanto och 

Nainggolan (2018), och resultatet av deras forskning visar på att CSR-utgifterna ökar under 

mognadsstadiet i livscykeln. Vidare tyder forskningen på att det finns starka bevis på att det 

existerar ett positivt samband mellan CSR-utgifter och utdelningspolicy. Trihermanto och 

Nainggolan (2018) hämtar data från företag som är baserade i Indonesien. Den indonesiska 

marknaden anses vara en tillväxtmarknad, och skiljer sig även kulturellt väsentligt från andra delar 

av världens, exempelvis Europa. Även författarna (ibid.) till studien anser att forskningen kring 

sambandet mellan CSR, livscykel och utdelningspolicy är begränsad. Vi vill fylla det existerande 



 

4 

 

forskningsgapet genom att utgå från företag i fler antal länder, och samtidigt observera om 

resultaten skiljer sig när dataurvalet utgörs av europeiska länder.  

 

Booth och Zhou (2017) anser att den institutionella och finansiella strukturen på marknader är 

väsentlig. Vidare konstaterar författarna att den institutionella strukturen, inklusive landets 

finansiella system, institutioner, kultur och industriell organisation, är viktig för att fastställa 

utdelningspolicyn. I Europa används redovisningsstandarden IFRS medan de i USA använder US 

GAAP (Kavame Eroglu, 2017). US GAAP är ett regelbaserat system medan IFRS är principbaserat 

system. Andra skillnader mellan US GAAP och IFRS är bland annat reglerna för vad som ska 

redovisas, och det finns även olika regler för erkännande samt mätning som påverkar 

informationsinnehållet i bokföringen (Daske, 2006). I Indonesien används inte IFRS fullt ut, och i 

dagsläget används mestadels en inhemsk redovisningsstandard (IFRS, 2019). 

 

Enligt Guillaume och Pierre (2016) finns det forskning som påvisar skillnader mellan dessa 

redovisningsstandarder, till exempel vid redovisning av intäkter finns en stark skillnad. US GAAP 

drivs av en mer branschspecifik vägledning när det bestäms när och hur mycket intäkter som ska 

redovisas medan IFRS bygger på bedömning och mindre vägledning. Eftersom det finns skillnader 

vid redovisning av intäkter kan det leda till skillnader i vinst. Eventuell utdelning betalas i sin tur på 

basen av årets vinst (SFS 2005:551). De skillnader som finns vid redovisning av intäkter leder till 

att det kan finnas skillnader vid betalning av utdelning beroende på vilken redovisningsmetod som 

används. I och med att ett företags CSR-engagemang varierar beroende på hur stora resurser de har 

går det att genom en analys av företagets livscykel se samband mellan hur ett företag satsar på CSR, 

och var i livscykeln företaget befinner sig. Kultur och sociala värderingar spelar avgörande roller 

gällande företagens sociala ansvar (Forte, 2013). Företagens sociala ansvar varierar från företag till 

företag och land till land samt är knuten till den ekonomiska utvecklingen. Länder använder olika 

CSR-initiativ för att främja bilden som socialt ansvarstagande. Maignan och Ralstons (2002) 

resultat visar exempelvis att det värdedrivna perspektivet är mindre populärt i Europa än i USA. Det 

innebär även att det uppstår skillnader i hur företag rapporterar hållbarhetsdata och antagandet kan 

göras att om sambandet mellan utdelning och CSR skiljer sig åt beroende på var i livscykeln 

företaget befinner sig samt att det ser annorlunda ut beroende på vilka redovisningsregler som 

tillämpas.  

 

Thejo (2018) menar att på grund av att det finns olika redovisningsregler världen över uppstår 

problem med jämförbarhet när det kommer till CSR-rapportering. Företag har möjlighet att välja de 

regler som passar deras intressen, och detta hämmar i stor utsträckning kvaliteten samt 
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jämförbarheten av den finansiella rapporteringen. Vidare anser Thejo (2018) att i takt med att fler 

länder ansluter sig till IFRS kommer hållbarhetsrapportering att bli mer generaliserbar, och 

trovärdighetsgapet som uppstår när olika länder använder skilda redovisningsregler kommer att 

täppas till. I och med att vi i denna studie har ett urval av företag som är anslutna till IFRS anser vi 

att vår forskning kommer att vara generaliserbar och användbar på ett stort antal länder.  

 

Vi har valt att arbeta med europeiska företag som utgångspunkt. På så vis avser studien ge en bild 

på hur sambandet mellan CSR och utdelning ser ut i olika stadier i livscykeln på en mer etablerad 

marknad än den indonesiska tillväxtmarknaden och på en marknad som tillämpar 

redovisningsstandarden IFRS. Utdelningspolicy på etablerade och utvecklade marknader förväntas 

skilja sig från tillväxtmarknader där maximering av aktieägarnas förmögenhet kanske inte är 

företagsledningens mål (Li, Lin & Yang, 2016) samt med tanke på skillnaderna gällande kultur och 

etiska resonemang (Ge & Thomas, 2008). Tidigare forskning som undersökt samband mellan CSR 

och livscykeln samt CSR och utdelning (Hasan & Habib, 2017; Rakotomavo, 2012; Benlemlih, 

2014) utgår från ett urval som består av företag från USA som tillämpar redovisningsstandarden US 

GAAP. Denna studie är unik i det avseendet att ingen tidigare forskning har utgått från företag i 

Europa och heller inte undersökt livscykelns modererande effekt på sambandet mellan CSR och 

utdelning.  

 

1.3 Syfte 

Syftet är att förklara sambandet mellan CSR och företags utdelning, samt om olika stadier i 

livscykeln har en modererande effekt på sambandet. 

 

1.4 Avgränsning 

Studien avgränsas till att bestå av europeiska börsnoterade företag med data från åren 2013–2017. 

Detta medför att studien baseras på 426 börsnoterade företag vilket ger 2130 observationer. Två 

stadier i företagets livscykel tas med i studien. Stadierna som behandlas är det andra stadiet tillväxt 

och det tredje stadiet mognad. Antalet företag som befinner sig i mognadsstadiet är 142 medan 70 

företag befinner sig i tillväxtstadiet. 

 

1.5 Disposition 

Arbetets inledande kapitel innehåller studiens bakgrund, problemdiskussion, syfte samt 

avgränsning. Resterande delar av arbetet kommer att delas upp på följande vis:  
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Teoretisk referensram  

I detta kapitel definieras begreppet CSR, och vi redogör för sambandet mellan CSR, lönsamhet, 

utdelning och livscykel. Detta kapitel behandlar även de teorier som arbetet bygger på, och hur 

dessa sätts i relation till arbetets centrala begrepp. Diskussionerna kring dessa begrepp och teorier 

mynnar ut i en sammanfattning och hypotesuppställning.  

 

Metod 

I metodkapitlet presenteras arbetets vetenskapsteoretiska utgångspunkt och den metod arbetet utgår 

från. Vidare redogörs för arbetets empiriska metod som diskuterar den datainsamlingsmetod som 

används, samt urval och bortfall. Härnäst presenteras arbetets operationalisering som redogör för de 

variabler som används. Slutligen beskrivs studiens analysmetoder, samt en diskussion kring 

kvalitetskriterier.  

 

Resultat  

Resultatkapitlet inleds med en presentation av studiens deskriptiva statistik, som följs av en 

korrelationsanalys där det även beskrivs hur eventuella felkällor har hanterats. Kapitlet avslutas 

med en redogörelse för resultaten från de regressionsanalyser som genomförts för att testa studiens 

hypoteser.  

 

Diskussion  

I detta kapitel förs en diskussion kring studiens resultat, och hur de kan tolkas i relation till studiens 

hypoteser samt tidigare forskning. Diskussionen innehåller även redogörelser för vilka kopplingar 

som kan göras mellan studiens resultat och de teorier som presenterats i arbetets tidigare delar.  

 

Slutsats  

I studiens avslutande kapitel presenteras arbetets slutsats, forskningsbidrag och begränsningar. Det 

förs även en diskussion kring förslag på framtida forskning inom området.  
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2. Teoretisk referensram 

I andra kapitlet presenteras en teoretisk referensram som är studiens utgångspunkt. Kapitlet 

innehåller redogörelse av nyckelbegreppet CSR och tidigare forskning på relationen mellan CSR 

och lönsamhet. Därefter presenteras fem relevanta teorier som förklarar samband mellan faktorer. 

Till sist utvecklas hypoteser ur en sammanställning med tidigare forskning på CSR, utdelning och 

livscykeln. 

 

2.1 Corporate Social Responsibility (CSR) 

Företagens sociala ansvar (CSR) har varit föremål för ökad uppmärksamhet. Medan samhällsansvar 

har funnits genom århundradena har det i modern tid uppstått ökad press på företagen att spela en 

tydligare roll i samhällets välfärd (Balabanis, Phillips & Lyall 1998). Den första publikationen om 

CSR publicerades år 1953 av Bowen (ibid.) och han var den första som grundligt diskuterade socialt 

ansvar samt affärsetik (Carroll, 1979). Bowen är den som lagt grunden för företagsledare och 

akademiker att ta hänsyn till socialt ansvar och affärsetik i beslutsfattande samt strategisk planering 

(Carroll, 1979). Bowen (2013) hävdar att företag är skyldiga att driva policyer, fatta beslut och följa 

åtgärder som är önskvärda i enlighet med samhällets mål samt värderingar. Läran om socialt ansvar 

vilar på idén att företagsledare måste ta hänsyn till den inverkan på affärsverksamheten som 

förverkligandet av värderade sociala mål innebär. 

 

Wood (1991) påstår att den grundläggande idén om företagens sociala ansvar är att samhället och 

näringslivet är sammanvävda enheter snarare än separata enheter. Detta medför att samhället har 

förväntningar på lämpligt affärsbeteende och resultat. Även Bragdon och Karash (2002) diskuterar 

sambandet som finns mellan samhället och näringslivet. De menar att i takt med att interaktionen 

mellan företag och samhälle blir mer respektfull och förtroendefull kommer perspektiv samt 

förväntningar att förändras. Relationen mellan dessa parter kommer att bli mer hälsosam, vilket i sin 

tur leder till att dialogen mellan företag och individer blir mer inkluderande samt insiktsfull än vad 

den är idag (Bragdon & Karash, 2002). Människor vill lära sig när de känner sig delaktiga, och när 

de känner att deras delaktighet bidrar till något.   

 

Åtskilliga definitioner om CSR har växt fram under årens lopp (Balabanis et al., 1998). Europeiska 

Unionen (2001) konstaterar att de flesta definitionerna beskriver företagens sociala ansvar som ett 

koncept där företag integrerar sociala och miljömässiga problem i sin verksamhet samt i samverkan 

med intressenter. Wood (1991) tar fram tre principer som förklarar företagens sociala ansvar. Den 

första handlar om att företag är sociala institutioner och därmed skyldiga att ansvarsfullt använda 
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sin makt. Den andra principen är att ett företag är ansvariga för resultaten som är relaterade till de 

samhällsområden de är verksamma inom. Den tredje principen menar att enskilda chefer är 

moraliska agenter som vid beslutsfattande är skyldiga att agera med diskretion.  

 

Företagens sociala ansvar är enligt Mir och Shah (2018) en självreglerande mekanism där företag 

övervakar och säkerställer att det sociala ansvaret aktivt stämmer överens med socioetiska samt 

internationella normer. Implementering av CSR går bortom laglig efterlevnad och handlar om 

åtgärder för att skapa fördelar som når ut till en bred massa framför företagets egna intressen. Jones 

och Murrell (2001) menar att företagens CSR-aktiviteter kan fungera som ett 

kommunikationsverktyg till personer som står utanför den dagliga verksamheten, och ge signaler 

för vilka värderingar som finns inbäddade inom företaget. Företag som aktivt följer regler rörande 

miljölagstiftning signalerar att de bryr sig om den naturliga miljön. När företag tillhandahåller 

exemplariska förmåner till dess anställda visar det på att de bryr sig om personalens välmående och 

är villiga att lägga resurser på det området. I likhet med det visar företag som är aktiva inom 

samhället att de är engagerade i samhällsintressen (Jones & Murrell, 2001). Detta visar att 

företagets CSR-aktiviteter kan skicka starka signaler på vad de värderar högt, och vad de anser är 

relevant att lägga både tid och resurser på.  

 

2.2 Koppling mellan CSR och lönsamhet  

Aupperle, Carroll och Hatfield (1985) påstår att det finns många tillgängliga metoder för att bedöma 

förhållandet mellan CSR och lönsamhet. Lönsamhet benämns även som Corporate Financial 

Performance (CFP), och mäter hur företag presterar ekonomiskt. Somliga studier mäter chefernas 

beteende, engagemang eller rykte i förhållande till socialt ansvar. I deras egen studie undersökte 

Aupperle et al. (1985) den verkställande direktörens riktlinjer för att bedöma ett samband. De fann 

inget samband mellan CSR och lönsamhet men är medvetna om att den verkställande direktören 

inte möjligtvis är representativ för en organisation.  

 

CSR:s effekt på lönsamhet i koreanska företag i tillverkningsindustrin har studerats av Lee och Jung 

(2016). Resultaten visar ett positivt samband mellan CSR och ekonomisk prestation men att det 

positiva sambandet beror på nivåerna av produktdifferentiering samt externa investeringar. Dessa 

variabler förstärker effekterna av CSR och finansiella resultat. Även i en studie av Famiyeh (2017) 

fastställs att det finns bevis för att företag drar nytta av att investera i CSR-aktiviteter. Bland annat 

förbättras lönsamheten, avkastning på investeringar och försäljningssiffror. Famiyeh (2017) menar 

vidare att företag inte bara upplever fördelar som direkt påverkar företaget, såsom lönsamhet eller 

avkastning, utan även indirekta fördelar. Bland annat stärks företagets rykte och anseende utåt sett. 
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Detta tas även upp av Albinger och Freeman (2000) som argumenterar för att när företag uppfyller 

förväntningar gällande socialt ansvarstagande visar det inte bara att företaget agerar med god moral 

och etik. Det bidrar också med andra typer av nytta som ger företag viktiga konkurrensfördelar. 

Några exempel på sådana fördelar är starka ekonomiska resultat, förbättrat rykte, högre motivation 

hos personal samt förmåga att locka kompetent personal till företaget.  

 

Roman, Hayibor och Agle (1999) påstår att de flesta studier har funnit ett positivt samband mellan 

CSP och CFP. Studien utförd av Waddock och Graves (1997) fann ett positivt samband mellan 

begreppen vilket även Preston och O’Bannon (1997) gjorde. Studierna har tillämpat tre olika mått 

för att beräkna CFP. I båda studierna används de redovisningsbaserade måtten ROA, avkastning på 

totalt kapital, och ROE, avkastning på eget kapital. Roman et al. (1999) har använt ROS, avkastning 

på försäljning, som sitt tredje mått medan Preston och O’Bannon (1997) tillämpat ROI, avkastning 

på investeringar. Även resultatet från studien utförd av Saeidi, Sofian, Saeidi, Saeidi och Saaeidi 

(2015) har påvisat ett positivt samband mellan CSR och finansiell prestation. Resultatet visar också 

att rykte och konkurrensfördelar förmedlar sambandet.   

 

I en meta-analys av Margolis och Walsh (2003) påstår de att 54 studier av 109 har identifierat ett 

positivt samband mellan CSR och finansiell prestation. Sju studier har funnit ett negativt samband, 

28 studier har inte kunnat visa ett signifikant samband och 20 studier rapporterade blandade 

resultat. Några orsaker till de motsägelsefulla resultaten härrör från begreppsmässiga, operativa och 

metodiska skillnader i definitionerna av social samt ekonomisk prestanda (Cochran & Wood, 1984; 

Ullman, 1985; Wood, 1991). Saeidi et al. (2015) skriver att det är många olika faktorer som 

påverkar förhållandet mellan CSR och finansiell prestation. Tidigare forskning (Wood, 1991; 

Albinger & Freeman, 2000) har emellertid kommit fram till att socialekonomisk prestanda kan 

användas som en nulägesbeskrivning av företagets CSR-aktiviteter. Det kan på så vis användas för 

att mäta hur väl ett företag lever upp till de krav som finns från olika intressenter gällande socialt 

ansvar, och det öppnar även upp möjligheter för jämförelser mellan olika företag.  

 

2.3 Livscykelteorin 

Organisatoriska livscykelmodeller hävdar att alla företag passerar genom förutsägbara stadier av 

tillväxt och att strategier, strukturer samt aktiviteter motsvarar deras utvecklingsstadier (Gray & 

Ariss, 1985). Även andra författare skriver om att livscykelteorin antyder på att företag tenderar att 

utvecklas linjärt genom förutsägbara utvecklingssteg från födsel till nedgång där strategier, 

strukturer och aktiviteter motsvarar utvecklingsstadierna (Miller & Friesen, 1984; Quinn & 
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Cameron, 1983). Livscykelteorin förser ledningen med riktlinjer och diagnostiska verktyg för att 

bedöma företagens övergång från ett steg till ett annat (Hasan, Hossain, Cheung & Habib, 2014). 

     

Lester och Parnell (2008) skriver om att forskare har utvecklat olika modeller för att skildra 

organisationens livscykel. För att främja stöd för en helhetssyn av livscyklerna är forskningens 

fokus baserad på en femstegsmodell (Miller & Friesen, 1984). De fem stadierna definieras som 

födelse, tillväxt, mognad, återupplivning och nedgång. Även Lester och Parnell (2008) skriver om 

en femstegsmodell som i grunden delar samma aspekter som Miller och Friesen (1984), men de 

använder olika benämningar på de olika faserna.  

 

2.3.1 Födelsefasen (The Birth Phase) 

I den första fasen försöker ett nytt företag bli en livskraftig enhet (Miller & Friesen, 1984). Det 

främsta kännetecknet i den här fasen är att företagen är unga. Lester och Parnell (2008) påstår att 

fokus i det första stadiet ligger på lönsamhet eller på att identifiera ett tillräckligt antal kunder för att 

stödja organisationens existens. Det huvudsakliga problemet är enligt Churchill och Lewis (1983) 

att lyckas få kunder och leverera produkten eller servicen de skrivit kontrakt om. 

Organisationsstrukturen är enkel och beslutsfattandet samt ägandet är i händerna på en eller ett fåtal 

personer (Lester & Parnell 2008; Miller & Friesen, 1984).  

 

2.3.2 Tillväxtfasen (The Growth Phase) 

Detta är en fas som förväntas inträffa när ett företag har fastställt sina utmärkande kompetenser. 

Betoning ligger på att uppnå en snabb försäljningstillväxt och i att samla resurser för att kunna 

uppnå fördelar i en större skala. (Miller & Friesen, 1984). Det primära målet är att generera 

tillräckliga intäkter för att fortsätta verksamheten och finansiera tillräcklig tillväxt för att vara 

konkurrenskraftig (Churchill & Lewis, 1983). I överlevnadsstadiet som är Lester och Parnells 

(2008) benämning på fasen, växer vissa organisationer stora medan andra misslyckas med att 

generera tillräckliga intäkter för att överleva. Organisationerna är strukturerade på ett funktionellt 

sätt och beslutsfattandet är mer decentraliserat än i det föregående stadiet.  

 

2.3.3 Mognadsfasen (The Maturity Phase) 

Den här fasen kännetecknas av att mognad förväntas följa tillväxten. Försäljningsnivåer stabiliseras, 

innovationsnivån faller och en mer byråkratisk organisationsstruktur etableras. Målet är att bli 

smidiga och effektiva. (Miller & Friesen, 1984). I denna fas behöver företagen inte rikta in sig på 

nya marknader utan kan istället försöka skydda det de har (Lester & Parnell, 2008). 

Arbetsbeskrivningar, policyer och förfaranden har blivit mer formella i denna fas. Den högsta 
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ledningen fokuserar på planering, strategi och lämnar daglig verksamhet till mellanledare. 

Företagen tenderar att vara organiserade efter produkter eller geografiska avdelningar (Lester & 

Parnell, 2008).  

 

2.3.4 Återupplivningsfasen (The Revival Phase) 

Diversifiering och expansion av produktmarknadens omfattning är något som sker i denna fas, 

påstår Miller och Friesen (1984). Företag inför för första gången uppdelade strukturer för att klara 

den mer komplexa och heterogena marknaden. Önskan är att återvända till en magrare tid (Miller & 

Friesen, 1984) där lagarbete och samarbete främjar innovation samt kreativitet (Lester & Parnell, 

2008). För att säkerställa goda framsteg i samarbete och lagarbete använder somliga organisationer 

matrisstrukturen. Miller och Friesen (1984) hävdar att det finns en tyngdpunkt på mer sofistikerade 

kontroll- och planeringssystem. 

 

2.3.5 Nedgångsfasen (The Decline Phase) 

Lester och Parnell (2008) påstår att företag kan avslutas i varje fas i livscykeln, men att 

nedgångsfasen kan utlösa nedgången. I nedgångsfasen uppenbaras stillastående marknader som 

börjar sina och därefter börjar antal företag att minska (Miller & Friesen, 1984). Lönsamheten 

sjunker på grund av de yttre utmaningarna och bristen på innovation. I sista stadiet är medlemmarna 

i en organisation mer oroade över personliga mål än organisationsmål (Lester & Parnell, 2008). 

Författarna skriver också att kontroll och beslutsfattande tenderar att återvända till en handfull 

människor då det i de tidigare stadierna funnits en önskan om makt och inflytande, något som 

försvagat organisationens lönsamhet. 

 

2.4 Legitimitetsteorin 

Suchman (1995) definierar legitimitet som: ”Legitimacy is a generalized perception or assumption 

that the actions of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed 

system of norms, values, beliefs, and definitions.” 

 

Begreppet socialt kontrakt är centralt för organisatorisk legitimitet. Konceptet används för att 

representera indirekta och tydliga förväntningar som samhället har om hur en organisation ska 

bedriva sin verksamhet. Det antas att samhället möjliggör organisationens fortsatta verksamhet i 

den utsträckning de uppfyller förväntningarna (Newson & Deegan, 2002). Legitimitetsteori förlitar 

sig enligt Deegan, Rankin och Tobin (2002) på begreppet om ett socialt kontrakt och på antagandet 

om att chefer kommer att anta strategier för offentliggörande som visar att organisationen försöker 

följa samhällets förväntningar. Chefernas val av legitimerande strategier baseras på uppfattningar 
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och chefer kommer att ha olika idéer om vad samhällets förväntningar är samt huruvida de 

uppfylls.   

 

Lindblom (1994, refererad i Gray, Kouhy & Lavers, 1995) identifierar fyra strategier som ett 

företag som söker legitimitet kan införa. Den första är att sträva efter att utbilda och informera sin 

relevanta allmänhet om förändringar i organisationens prestationer samt handlingar. Den andra är 

att sträva efter att förändra uppfattningarna hos den relevanta allmänheten, men inte ändra det 

faktiska beteendet. En organisation kan också försöka manipulera uppfattningen genom att avleda 

uppmärksamhet från oro till andra relaterade frågor. Den sista strategin är att sträva efter att 

förändra externa förväntningar på prestanda. Sociala avslöjanden kan enligt Gray et al. (1995) 

användas i var och en av dessa strategier.  

 

Gray et al. (1995) noterade att företag vanligtvis försöker legitimera, upprätthålla relationer i den 

sociala och politiska miljön de verkar i. Utan legitimitet skulle de inte överleva oberoende på hur de 

klarar sig ekonomiskt. Legitimitetsteorins förespråkare hävdar att företag tillhandahåller CSR-

information som en del av sin dialog med samhället (Gray et al., 1995). Förhoppningen med 

redovisning av CSR-information är att samhället ska uppfatta företaget som legitimt (Guthrie & 

Parker, 1989). Även om ett företag uppfyller samhällets förväntningar kan deras legitimitet hotas 

om de misslyckas med att lämna upplysningar som visar att de överensstämmer med dessa 

förväntningar (Newson & Deegan, 2002). Legitimitetsteorin visar att när det finns en skillnad 

mellan företagets handlingar och sociala förväntningar, använder ledningen exempelvis årsrapporter 

för att lindra samhällsoro och för att få veta vad som uppfattas som samhällsoro (Lindblom, 1994, 

refererad i Gray et al., 1995). Att inkludera CSR-information i rapporterna lindrar enligt Deegan et 

al. (2002) allmänhetens oro och visar att företaget uppfyller sociala förväntningar. Bebbington, 

Larrinaga och Moneva (2008) skriver att det för företagets rykte är nödvändigt att genom CSR-

upplysningar visa samhället att de uppfyller och hanterar miljömässiga, sociala samt etiska aspekter. 

 

2.5 Intressentteorin 

Det är viktigt att ett företag har goda relationer med sina aktieägare, men det finns även andra 

aspekter som måste beaktas. Enligt Freedmans (1985) intressentteori är det viktigt för att ett företag 

ska kunna uppnå sina mål att både aktieägarnas, samt andra legitima intressenters behov tillgodoses. 

Företag måste även besinna de etiska aspekter som uppstår i samband med skapandet av välstånd, 

och det är viktigt att möta samtliga intressenters förväntningar. Teorin ger även belägg för att de 

som är med och skapar välstånd behandlas rättvist samt etiskt. Shankman (1999) påstår att 
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ledningen inom intressentteorin bör ses som en balans mellan alla intressenters intressen. För att 

säkerställa företagets överlevnad är det viktigt att upprätthålla balansen.  

 

Gray et al. (1995) argumenterar för att intressentteorin ofta tar ett uttryck som innebär att världen 

ses från ett ägarperspektiv där de som styr företag är strategiskt intresserade av företagets fortsatta 

framgång. Utifrån detta perspektiv beror företagets fortsatta framgång på den grad av stöttning som 

kommer från dess intressenter. Det ligger stor vikt i att vinna intressenternas godkännande, och 

företagets aktiviteter måste justeras i takt med att intressenternas krav förändras. Ju större inflytande 

intressenterna har på företaget, desto större flexibilitet och anpassningsförmåga måste företaget 

besitta. Socialt ansvarstagande är en del av dialogen mellan intressenter och företag, och CSR har 

enligt Roberts (1992) blivit ett relativt framgångsrikt medium för att föra dessa dialoger.  

 

Benlemlih (2014) undersöker sambandet mellan CSR och utdelningspolicy och menar att företag 

som ägnar sig åt socialt ansvarstagande ofta har en mer transparent samt öppen utdelningspolicy. I 

och med att socialt ansvarstagande adderar etiska aspekter till skapandet av välstånd är CSR-

aktiviteter ett bra sätt att tillgodose de krav som ställs på ett företag från dess intressenter 

(Benlemlih, 2014; Foote, Gaffney & Evans, 2010). Dessa tankar stödjer intressentteorins syn på 

hållbarhetsarbete. Enligt Freeman (2010) går företags arbete bortom att maximera vinster för 

aktieägarna, det handlar även om att på ett hållbart sätt tillgodose behoven för samtliga företagets 

intressenter.  

 

2.6 Agentteorin 

Agentteorin behandlar relationen mellan ägare och chefer som är anställda i företaget. Jensen 

(1986) menar att det är ett förhållande som präglas av intressekonflikter, och att agentteorin finns 

till för att kunna analysera sådana konflikter. Enligt Trihermanto och Nainggolan (2018) kan ett 

agentförhållande definieras som ett kontrakt mellan ägare och chefer som innebär att cheferna har 

befogenhet att utföra tjänster å ägarens vägnar.  

 

En grundtanke med agentteorin är att den ekonomiska risken ska fördelas mellan en uppdragsgivare 

och en agent. Dessa parter behöver nödvändigtvis emellertid inte alltid dela samma åsikter om hur 

ett problem ska lösas. Uppdragsgivaren lägger ett visst ansvar på agenten i hopp om att det ska leda 

till att gemensamma mål uppfylls (Bendickson, Muldoon, Liguori & Davis, 2016). I detta finns 

alltjämt ett problem som bottnar i ett egenintresse hos agenten, vilket kan leda till att agenten tar 

beslut som inte gagnar organisationen, och inte följer de riktlinjer som givits ut av uppdragsgivaren.  
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Även Trihermanto och Nainggolan (2018) diskuterar risken som finns i att en agent har stora 

möjligheter att fatta beslut som endast gynnar denne själv. Om en person i chefsposition tilldelas för 

mycket ansvar finns en risk att personen använder företagets vinster för egen vinning. Enligt 

Benlemlih (2014) medför ett större intresse för socialt ansvarstagande att chefer ofta lägger stora 

resurser på CSR-aktiviteter, och att detta ibland inte ligger i linje med aktieägarnas vision över hur 

företaget ska förhålla sig till CSR. I ett sådant fall utgör CSR en agentkostnad. Även Ye och Zhang 

(2011) menar att överinvesteringar i CSR över optimala nivåer kan medföra att företagets NPV (net 

present value) tar skada. Detta ligger i linje med argument framtagna av Godfrey (2005) som menar 

att företagsfilantropi kan ge felaktiga bilder när dessa aktiviteter uppfattas som icke-genuina.  

 

Ett sätt för företagsägarna att minska dessa risker är att implementera en utdelningspolicy som 

innebär att företaget betalar ut mer utdelning till sina aktieägare. På så vis minskar den så kallade 

agentkostnaden, som uppstår när agenten agerar med för stort egenintresse och pengar spenderas på 

fel sätt (Jensen, 1986). Trihermanto och Nainggolan (2018) påstår att mogna företag tenderar att 

vara stora med få investeringsmöjligheter och att de genererar mer pengar internt för att betala 

utdelning till aktieägarna. Mogna företag som verkat på marknaden en längre tid, och således samlat 

på sig fler erfarenheter och personer i chefspositioner med god ledarförmåga, är mer benägna att 

investera strategiskt i CSR-aktiviteter. Agentteorin kan kopplas både till CSR-arbete och 

utdelningspolicy då det finns forskning som tyder på att både hållbarhetsaktiviteter och utdelning 

kan användas av företagsledningen för att stärka företagets rykte som socialt ansvarstagande 

(Benlemlih, 2014; Barnea & Rubin, 2010).  

 

2.7 Bird in hand theory 

Bird in hand-teorin behandlar synen på ett företags utdelningspolicy. Teorin har utvecklats som en 

motreaktion till en teori framtagen av Miller och Modigliani (1961) som menar att utdelning inte 

har någon inverkan på ett företags värde, och att aktieägare ställer sig likgiltiga till huruvida de får 

utdelning från ett företag de investerat i. Bird in hand-teorin är framtagen av Lintner (1962) och 

Gordon (1963) och de menar att investerare föredrar den säkerhet som infinner sig när ett företag 

har en generös utdelningspolicy, samt att den är starkare än tanken om möjligheten till 

realisationsvinster på aktier. De anser även att ett företags utdelningspolicy påverkar aktiekursen, 

och även investerarnas beteende. Trihermanto och Nainggolan (2018) påstår att rationella 

investerare är mer krävande för utdelning från socialt ansvariga företag eftersom det speglar 

öppenhet och välståndsskapande. 
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2.8 Sammanfattning och hypotesuppställning 

 

2.8.1 Koppling mellan CSR och utdelning 

Enligt Fama och French (2001) finns det tre faktorer som påverkar beslutet om att betala utdelning 

och dessa är storlek, lönsamhet och investeringsmöjligheter. Företagen som betalar utdelning 

tenderar att vara stora och lönsamma företag (Fama & French, 2001; Rakotomavo, 2012). De som 

betalar utdelning har en högre uppmätt lönsamhet än icke betalare. Företag med fler investeringar 

har lägre utbetalningar (Fama & French, 2001). Famiyeh (2017) påstår att det finns bevis för att 

företag drar nytta av att investera i CSR-aktiviteter då bland annat lönsamheten förbättras. Detta 

tyder på att lönsamhet, CSR och utdelning hänger ihop med varandra samt är beroende av varandra.  

 

Det finns flera teoretiska argument för att förklara varför CSR kan påverka företagets 

utdelningspolicy. Det första argumentet baseras på agentteorin som hävdar att brist på 

övervakningsmekanismer och låg grad av insiderägande kan medföra att insiders får företagen att 

öka sitt CSR-engagemang till en nivå som är högre än den som maximerar företagets värde 

(Benlemlih, 2014). Barnea och Rubin (2010) för fram argumentet om att chefer har fördelar att 

identifieras som socialt ansvariga, vilket kan uppmuntra dem att överinvestera i CSR för att öka sitt 

rykte. Utdelning kan bidra till att kontrollera överinvesteringar då resurserna minskar och medför att 

överinvesteringar i CSR undviks (Benlemlih, 2014). När insiders är skyldiga att använda extern 

finansiering är de mer oroliga för investeringens avkastning på ett sätt som undviker 

överinvestering på socialt ansvar (ibid.). 

 

Enligt intressentteorin (Freeman, 2010) måste företagens mål ta hänsyn till den etiska aspekten av 

förmögenhetsskapande och tillgodose alla intressenters förväntningar. På grund av detta förväntar 

sig Benlemlih (2014) att socialt ansvariga företag är rättvisare och mer transparenta när det gäller 

betalning av utdelningar. Hög utdelning kan stärka företagets rykte och förbättra deras bild som 

socialt ansvarstagande aktörer, vilket också medför att företaget kan anses som legitimt. Hållbarhet 

påverkar också företag i andra aspekter, enligt He, Li och Tang (2012) är utdelningspolicy inte 

längre koncentrerad till att endast maximera aktieägarnas välstånd. En utdelningspolicy kan också 

sträcka sig till att på ett etiskt sätt maximera välståndet för flertalet andra intressenter än bara 

aktieägarna. Detta speglas även i Bird in hand-teorin (Lintner, 1962; Gordon, 1963) som antar att 

investerare föredrar den säkerhet som finns i utdelningar. Detta bidrar till att investerare ställer 

högre krav på företag som arbetar med socialt ansvarstagande och en högre utdelning då det visar 

öppenhet och välståndsskapande (Trihermanto & Nainggolan, 2018).  
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Baserat på livscykelteorin är socialt ansvariga företag i allmänhet i det mogna stadiet av livscykeln 

(Attig, Boubakri, El Ghoul & Guedhami, 2013). Företag tenderar enligt Fama och French (2001) att 

betala mer utdelning i det mogna stadiet. Företag med hög CSR är mer benägna att anta en strategi 

med en hög utdelning (Benlemlih, 2014; Samet & Jarboui, 2017; Cheung, Hu & Schwiebert, 2018). 

Anledningen till detta är att de har nått sitt mogna stadie i sin livscykel vilket gör att de kan få 

tillgång till mer fritt kapital (Benlemlih, 2014). Även Grullon, Michaely och Swaminathan (2002) 

drar samma slutsats och menar att när företag når mognadsfasen tenderar de att spendera mindre på 

investeringar, och det leder till större reserver av kontanta medel som i sin tur kan delas ut. 

Rakotomavos (2012) resultat visar att mogna företag investerar mer på CSR-aktiviteter och tyder 

också på att CSR och utdelning ökar tillsammans. Benlemlih (2014) antyder att det finns tecken på 

att företag som spenderar mer på CSR har en jämnare utdelningspolicy jämfört med företag som 

fokuserar mindre på CSR. Det sker på grund av att företag som inte lägger mycket fokus på socialt 

ansvarstagande istället behöver använda utdelningar för att förbättra företagets anseende utåt, och 

att de då under vissa perioder medvetet ökar eller minskar mängden utdelning.  

 

Utifrån dessa teorier formuleras hypotesen: 

 

H1: Det finns ett positivt samband mellan CSR och utdelning 

 

2.8.2 Koppling mellan livscykel och CSR 

Företagets tillgångar och resurser varierar beroende på vilken fas i livscykeln de befinner sig. Detta 

har således en inverkan på i vilken utsträckning företag har möjlighet att lägga resurser på annat än 

det som tillhör den direkta verksamheten. Hasan och Habib (2017) utvecklar detta och menar att 

företag som befinner sig i ett tidigt skede av livscykeln ofta lider av “liability of newness”. Det 

innebär att företag bland annat saknar en etablerad kundbas samt att de inte har tillräckligt stora 

kunskaper om inkomster, kunder och marknadsdynamik. Bolag i tillväxtstadiet ser ofta ett uppsving 

i intäkter men är ofta utsatta för hård konkurrens, och måste lägga stora resurser på 

produktutveckling. Företag som befinner sig i nedgångsfasen har ofta finansiella svårigheter och 

behöver ägna en stor del av arbetet på överlevnadsstrategier (ibid.). Även Bulan och Yan (2010) 

menar att företag som befinner sig i olika stadier av livscykeln har olika kunskap om hur marknader 

ser ut och vilka investeringsbeslut som tas, det har en inverkan på hur resurser spenderas.  

 

Det är naturligt att företag som befinner sig i en nedgångsfas inte lägger fokus på socialt 

ansvarstagande i och med att det saknar de finansiella resurser som krävs. Det finns enligt Campbell 

(2007) tecken som tyder på att bolag i tillväxt- och nedgångsfasen saknar ett driv för att göra mer än 
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minimikraven för socialt ansvarstagande. Hasan och Habib (2017) kallar detta för att bolagen 

saknar förmågor, resurser, och att detta leder till en reduktion i CSR-engagemang. Däremot anser 

författarna att en rik resursbas och en bättre ekonomisk utveckling leder till att mogna företag kan 

investera mer i CSR-aktiviteter. Detta utmynnar i att de förväntar sig ett positivt samband mellan 

mognadsstadiet och CSR-engagemang (ibid.). 

 

Det finns emellertid argument som talar emot denna resursbaserade syn på hur företag spenderar i 

olika delar av livscykeln. Hasan och Habib (2017) argumenterar för att företag som befinner sig i ett 

tidigt skede av livscykeln har ett större behov av att få stöd av dess intressenter, och att CSR-

engagemang kan vara ett effektivt sätt att vinna det stödet. Även om CSR är kostsamt kan 

marginalnyttan överväga denna kostnad. Företag med begränsade finansiella tillgångar kan också 

dra nytta av att ägna sig åt CSR. Detta beror på att CSR-engagemang kan ge exklusiv tillgång till 

nödvändiga resurser som annars inte skulle kunna nås (Hasan & Habib, 2017). Trots detta pekar 

mycket av den tidigare forskningen på att den mängd resurser ett företag besitter har en avgörande 

inverkan på till vilken grad de investerar i CSR (Campbell, 2007). Mogna företag med högre 

tillväxtmöjligheter betalar enligt Flavin och O’Connor (2017) högre utdelningar för att signalera 

potentiella investerare att de har åtagit sig att skydda externa finansiärer. 

 

DeAngelo et al. (2006) och Bulan, Subramanian och Tanlu (2007) har i sina studier kommit fram 

till företagens benägenhet att betala utdelning är en funktion av dess skede i livscykeln. Mogna 

företag tenderar att betala mer utdelning (DeAngelo et al., 2006; Bulan et al., 2007; Rakotomavo, 

2012; Brockman & Unlu, 2011; Flavin & O’Connor, 2017). Utdelningen ökar under företagets 

livscykel och når toppen när företaget befinner sig i mognadsstadiet (Flavin & O’Connor, 2017). 

Utifrån detta formuleras hypotesen: 

 

H2: Det finns ett positivt samband mellan CSR och utdelning när företag befinner sig i 

mognadsstadiet i livscykeln 

 

I tillväxtfasen är det primära målet att generera tillräckliga intäkter för att kunna fortsätta 

verksamheten och vara konkurrenskraftiga (Lester, Parnell & Carraher, 2003). Som tidigare nämnts 

ser företag i tillväxtstadier ofta uppsving i intäkter men är samtidigt många gånger utsatta för hård 

konkurrens (Hasan & Habib, 2017). Det leder till att företagen måste lägga stora resurser på 

produktutveckling. Det leder till ett antagande om att företag inte betalar lika mycket utdelning i 

tillväxtfasen. Betalning av utdelning ökar under företagets livscykel (Flavin & O’Connor, 2017) och 

mogna företag tenderar att betala mer utdelning (DeAngelo et al., 2006; Bulan et al., 2007; 
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Rakotomavo, 2012; Brockman & Unlu, 2011; Flavin & O’Connor, 2017). Företag i mognadsstadiet 

tenderar att vara större, mer lönsamma, ha färre möjligheter till tillväxt och högre vinster än i 

tillväxtstadiet (Trihermanto & Nainggolan, 2018). CSR-kostnader förväntas öka när ett företag 

träder in i mognadsstadiet. Enligt Campbell (2007) finns tecken som tyder på att bolag i tillväxt- 

och nedgångsfasen saknar ett driv för att göra mer än minimikraven för socialt ansvarstagande. 

Benlemlih (2014) påstår att företag som inte lägger mycket fokus på socialt ansvarstagande istället 

behöver använda utdelningar för att förbättra dess anseende. Med hänsyn till detta formuleras 

hypotesen: 

 

H3: Det finns ett negativt samband mellan CSR och utdelning när företag befinner sig i 

tillväxtstadiet i livscykeln 
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3. Metod 

I detta kapitel förklaras studiens metod. Inledningsvis resoneras studiens vetenskapsteoretiska 

utgångspunkt. Vidare presenteras den empiriska metoden som beskriver datainsamlingsmetoden, 

dess population och urval. I kapitlet redogörs studiens operationalisering följt av valda 

analysmetoder. Till sist diskuteras kvalitetskriterier. 

 

3.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

 

3.1.1 Forskningsfilosofi 

I studien tillämpas en positivistisk kunskapsteori som är en naturvetenskapligt inriktad teori. Inom 

positivism är teorins syfte enligt Bryman och Bell (2014) att generera hypoteser som kan prövas 

och som i sin tur möjliggör ställningstagande till förklaringar samt för att slå fast, och utveckla 

lagar. Vetenskapen ska vara objektiv (Bryman & Bell 2014) och förklara olika fenomen (Sohlberg 

& Sohlberg, 2013) vilket är i enlighet med studiens syfte att förklara om företagets livscykel har en 

modererande effekt på sambandet mellan CSR och utdelningspolicy.  

 

Sohlberg och Sohlberg (2013) anser att den kausala förklaringen ofta sammankopplas med den 

positivistiska teorin, som har ett förklarande fokus. Att söka efter lagbundenheter är en viktig del 

inom positivismen (Bryman & Bell, 2014) och kausala förklaringar hänger ihop med sökandet efter 

dem (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Kausalitet innebär att forskarna inte enbart är villiga att beskriva 

en företeelse utan även kunna undersöka orsaker till företeelsen. Att kunna lita på forskarens 

kausala slutsatser är av stor vikt i och med att det skapar validitet i arbetet (Bryman & Bell, 2014). 

Det förklarande fokuset på kausala samband som utförs i studien stärker valet av forskningsfilosofi.  

 

3.1.2 Forskningsansats 

En hypotetisk-deduktiv forskningsansats tillämpas i studien. Deduktiv ansats handlar enligt Bryman 

och Bell (2014) om hur förhållandet mellan teori och praktik ser ut. Utifrån det man vet och de 

teoretiska övervägandena härleds hypoteser som ska utsättas för en empirisk granskning. Genom att 

utgå från befintlig teori och tidigare forskning formulerades tre hypoteser som testades mot den 

insamlade empiriska datan med hjälp av statistiska analyser. Detta görs för att få fram resultat som 

underkastar eller bekräftar hypoteserna. Inom positivismen är teorins syfte att deducera hypoteser 

(Bryman & Bell, 2014) vilket stödjer den valda forskningsansatsen.  
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3.1.3 Forskningsstrategi  

I studien tillämpas en kvantitativ forskningsstrategi. En kvantitativ forskningsstrategi har enligt 

Bryman och Bell (2014) koppling till positivismen och är av deduktivt slag. Den kvantitativa 

metoden inriktar sig på mätning, kausalitet, generalisering och replikation. Syftet att undersöka 

samband och förklara dem beskriver en kvantitativ forskningsstrategi. Kvantitativ metod utgår från 

en objektiv verklighet, vilket medför att egna värderingar utelämnas för att få en så objektiv studie 

som möjligt. (Bryman & Bell, 2014).   

 

Användandet av variabler är enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) en viktig del inom den 

kvantitativa forskningen. Författarna menar att användandet av variabler visar att man använder 

enheter vars värden kan komma att förändras. Detta är viktigt när forskning genomförs där forskare 

vill hitta ett samband mellan olika variabler. 

 

3.2 Empirisk metod 

 

3.2.1 Datainsamlingsmetod 

Datan i denna studie utgörs av sekundärdata som hämtas i databasen Thomson Reuters Datastream. 

Det finns två typer av sekundärdata, data som samlats av andra forskare och data som samlats in av 

institutioner samt organisationer (Bryman & Bell, 2014). I studien används data som samlats in i 

databasen. Thomson Reuters Datastream är en databas som innehåller en mängd data från många 

olika företag världen över. Databasen är en av världens största för ESG-information, och företaget 

har över 150 analytiker som arbetar med att bearbeta datan. ESG-datan finns att hämta från över 

7000 företag från hela världen, och sträcker sig tillbaka till år 2002 (Thomson Reuters, 2019).  

 

Fördelar med sekundärdata är att tid sparas, vilket varit en väsentlig del i studien, och att data 

vanligtvis innehåller hög kvalité (Bryman & Bell, 2014). Den höga kvalitén erhålls genom en sträng 

urvalsprocedur som resulterar i ett så representativt urval som möjligt. Det finns även begränsningar 

vid användandet av sekundärdata. En är att materialet kan vara obekant, och att det kan vara svårt 

att tolka informationen utan att göra en djupare analys av innehållet (Hox & Boeije, 2005). Denna 

begränsning minskas genom att ägna tid till att analysera data och få kunskap om variablerna 

(Bryman & Bell, 2014). Detta är något som det lagts mycket tid på i den här studien.  

 

Information för att förstå den insamlade datan har hämtats från vetenskapliga artiklar och tryckta 

böcker. Sökandet av vetenskapliga artiklar har skett i databaser som Högskolan i Gävle erbjuder 

och i Google Scholar. Databaserna som använts mest är Emerald och Business Source Premier. De 
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relevanta nyckelbegreppen i vår studie som söktes i databaserna är: “CSR”, “Lifecycle”, 

“Dividend”, “Sustainability”. Artiklarnas referenslista användes också för att hitta mer information 

om samma ämne.  

 

3.2.2 Studiens population, urval 

I tabell 1 visas populationen och fördelningen mellan de länder som ingår i studien. Vi vill att 

resultaten ska kunna generaliseras för en större population, och har därför valt att inkludera företag 

från hela Europa. Generalisering ligger enligt Bryman och Bell (2014) i linje med den kvantitativa 

forskningsstrategin. Populationen i denna studie består av europeiska börsnoterade företag och har 

hämtats från Asset4 Europe, en lista i Thomson Reuters Datastream som innehåller europeiska 

börsnoterade företag.  

 

Urvalet utgörs av 426 företag som observerats årligen under en femårsperiod mellan åren 2013 och 

2017. Studien innehåller 2130 observationer. Efter att företag där data för någon variabel saknas 

utelämnats begränsas urvalet till 20 länder. Länderna som avhandlas i studien är Belgien, Danmark, 

Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, 

Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike. I och med att 

vi i vår studie undersöker företagen i dess mognads- och tillväxtstadie har vi analyserat de data vi 

samlat in och delat upp företagen i mogna företag, samt företag som befinner sig i tillväxtstadiet. Vi 

kunde på så sätt identifiera 142 företag som befinner sig i mognadsstadiet, och 70 företag som 

befinner sig i tillväxtstadiet. När företag i mognads- och tillväxtstadiet studeras innehåller 

undersökningarna 710 respektive 350 observationer. 

 

Urvalet är i studien är ett icke-sannolikhetsurval som betyder att urvalet fåtts fram på andra sätt än 

slumpmässigt. Detta leder till att vissa enheter i populationen har större chans än andra att ingå i 

urvalet (Bryman & Bell, 2014). Anledningen till ett icke-sannolikhetsurval beror på att alla länder 

och företag i Europa inte ingår i databasen Thomson Reuters Datastream. I och med att vi använder 

oss av sekundärdata måste vi förhålla oss till den data som finns att tillgå. Thomson Reuters 

Datastream är världens största databas för CSR-data (Thomson Reuters, 2019), vilket gör att vi 

bedömer de data vi samlat in som stark och vi ser det som en styrkemarkör för vår studie. Bryman 

och Bell (2014) skriver om att ett slumpmässigt angreppssätt nästan alltid är omöjligt, och att den 

typ av insamlingsmetod som vi använder oss av är vanlig inom företagsekonomisk forskning.  
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Tabell 1. Antal företag per land och andel 

 

3.3 Operationalisering 

Med operationalisering menas omvandling av allmänna begrepp till mätbara mått, det vill säga 

omvandling från teoretiska begrepp till konkreta begrepp i form av variabler, som används för 

mätningar i en undersökning (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Detta är vanligt inom kvantitativ 

forskning för att få en mätprocedur för de använda begreppen. Det är viktigt i denna studie för att få 

mätbara värden. 

 

3.3.1 Beroende variabel 

När sambandet mellan CSR och utdelning mäts är utdelning den beroende variabeln eftersom den 

antas påverkas av CSR. För att kunna mäta företagets utdelning används variabeln Dividends Paid 

total som hämtas från Thomson Reuters Datastream (2019).  

 

DIV= Total utdelning  
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3.3.2 Oberoende variabel 

CSR är den oberoende variabel när vi mäter relationen mellan CSR och utdelning. Bryman och Bell 

(2014) skriver att den oberoende variabeln utövar en kausal påverkan på den beroende variabeln. 

Även Sohlberg och Sohlberg (2013) diskuterar oberoende och beroende variabler. Författarna 

menar att det är viktigt att ta fram exakta och objektiva beskrivningar inom forskningen. Ett sätt att 

uppnå det är genom att beskriva försöksbetingelser och hur undersökningen är uppbyggd. Det är då 

viktigt att fastställa en oberoende och en beroende variabel. Här tittar vi på hur CSR påverkar 

utdelning, alltså kommer CSR vara den oberoende variabeln.  

 

I denna studie används ESG-värdet från databasen Thomson Reuters som mått på företagets CSR. 

Det är det totala värdet som baseras på företagens CSR-prestanda i tre dimensioner. Dimensionerna 

är miljö, social och bolagsstyrning. Thomson Reuters ESG utgörs av över 400 olika mätvärden. 

Varje mätvärde går igenom en noggrann process för att standardisera informationen och garantera 

att den är jämförbar över hela företaget. ESG-datan som finns i Thomson Reuters är designad på så 

vis att den på ett objektivt och transparant sätt ska mäta ett företags relativa ESG-prestation, 

engagemang samt effektivitet. Detta baseras på information som företagen rapporterar och ses över 

10 övergripande teman (Thomson Reuters, 2019).  

 

3.3.2.1 Hur ESG-värdet beräknas 

ESG-värdet beräknas genom att först ta fram ett värde för var och ett av de 10 kategorier som ligger 

till grund för ESG-betyget. De tio olika kategorierna presenteras i figur 1. För att få fram värdet 

används percentile rank scoring-metoden, vilket innebär att betyget är baserat på ranking och är 

därmed relativt okänslig för outliers. Värdet för varje kategori utgörs av den samlade och viktade 

summan från samtliga relevanta indikatorer i varje industri som ligger till grund för värdet. För att 

sedan få fram ett relativt ESG-värde sätts poängen i relation till värdet på andra företag. Det relativa 

värdet presenteras som procent på en skala mellan 0 och 100. (Thomson Reuters, 2019).  

 

ESG-Score: Ett samlat och viktat värde av CSR-prestanda i de tre dimensionerna miljö, social och 

bolagsstyrning. 
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Figur 1. Sammanställning av ESG-Score, Thomson Reuters (2019) 

 

3.3.3 Modererande variabel 

Studien utgår från olika stadier i livscykeln och hur dessa påverkar sambandet mellan CSR och 

utdelning. Livscykeln är studiens modererande variabel för att se om den har någon påverkan på 

sambandet mellan CSR och utdelning.  

 

För att kunna beräkna ett företags livscykel används variabeln RE_TE som även tidigare studier 

använt sig av (DeAngelo et al., 2006; Rakotomavo, 2012; Flavin & O’Connor, 2017; Owen & 

Yawson, 2010).  

 

RE_TE 

Variabeln mäter förhållandet mellan företagets vinst och totalt eget kapital. I den här studien 

används variabeln för att kunna förutse företagets stadie i livscykeln. Variabeln mäter livscykeln 

hos ett givet företag och till vilken utsträckning företagets kapital är intjänat på egen hand, eller om 

det kommer från utomstående. Företag där förhållandet mellan vinsten och totalt eget kapital är hög 

tenderar enligt DeAngelo et al. (2006) att vara mer mogna. De har en riklig tillväxt på vinsten och 

kan betala mer utdelning. Det underliggande antagandet om att mogna företag har hög RE_TE 

baseras på att unga företag antingen har begränsat eller inget eget kapital. De är beroende av extern 

kapital vilket leder till låg RE_TE. Däremot har mogna företag med positiva nettokassaflöden i 

kombination med minskade investeringsmöjligheter en större tillgång till eget kapital. De mogna 

företagen har inga behov av externt kapital och förväntas därför ha höga RE_TE kvoter. (DeAngelo 

et al., 2006). 
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Variabeln beräknas i enlighet med tidigare studier (DeAngelo et al., 2006; Flavin & O’Connor, 

2017; Owen & Yawson, 2010) som vinst i proportion till totalt eget kapital.  

 

RE_TE: Vinst i proportion till totalt eget kapital 

 

För att kunna påvisa företagets stadie i livscykeln använder vi variabeln RE_TE som anger 

förhållandet mellan vinst och totalt eget kapital. DeAngelo et al. (2006) påstår att företag med ett 

lågt förhållande tenderar att vara i lägre stadier i livscykeln. Samtidigt tenderar företag med hög 

RE_TE att vara företag som befinner sig i mognadsstadiet. Owen och Yawson (2010) använder ett 

lådagram för att kunna förutse företagets livscykelstadie. Författarna tillämpar tre stadier i 

livscykeln och de benämns som unga, mogna samt äldre. För att kunna mäta ett stadie tillämpar de 

variabeln RE_TE. Unga företag befinner sig i den första kvartilen medan äldre företag befinner sig i 

den fjärde kvartilen. De företag som vistas i andra och tredje kvartilen klassificeras som mogna 

företag. Owen och Yawson (2010) påstår att företagen som är belägna i den första kvartilen också 

är företag som befinner sig tillväxtstadiet.  

 

I den här studien tillämpas samma metod som Owen och Yawson (2010) använder. För att kunna 

förutse företagets stadie i livscykeln används variabeln RE_TE, lådagram och kvartiler. Flavin och 

O’Connor (2017) tillämpar också den metoden i sin studie. Företag i den första kvartilen antas vara 

företag som befinner sig i tillväxtstadiet och de som vistas i andra samt tredje kvartilen klassificeras 

som företag i mognadsstadiet.  

 

RE_TEm: Företag som befinner sig i mognadsstadiet 

 

RE_TEt: Företag som befinner sig i tillväxtstadiet 

 

3.3.4 Kontrollvariabler 

Kontrollvariabler används för att se om de indirekt påverkar företagets livscykel och utbetalning av 

utdelning. Kontrollvariabler används enligt Rakotomavo (2012) för att undvika falska korrelationer 

som orsakats av fasta effekter. För att kunna säkerställa resultat används kontrollvariabler, både 

beroende och oberoende variabler kontrolleras (Margolis & Walsh, 2003).  

 

3.3.4.1 Kontrollvariabler vid beräkning av livscykeln 

De valda kontrollvariablerna är sådana som tidigare studier också använt sig av (DeAngelo et al., 

2006; Rakotomavo, 2012; Trihermanto & Nainggolan, 2018; Fama & French, 2001).  
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TE_TA 

För att säkerställa att testerna inte förväxlar effekterna av finansiering på total kapital med effekten 

av sammansättningen på finansiering av eget kapital inkluderas variabeln TE_TA. Variabeln 

beräknas som förhållandet mellan totalt eget kapital och totala tillgångar. DeAngelo et al. (2006) får 

signifikanta resultat för RE_TE med eller utan kontrollvariabeln TE_TA.  

 

TE_TA: Totalt eget kapital i proportion till totala tillgångar 

 

Cash 

Enligt Bulan och Yan (2010) förväntas företag som befinner sig i mognadsstadiet i livscykeln att 

vara äldre och mer finansiellt stabila, samt även ha en högre lönsamhet än företag i exempelvis 

tillväxtstadiet. Cash-variabeln används därmed för att kunna göra en bedömning på hur företaget 

presterar. Trihermanto och Nainggolan (2018) finner i deras studie ett positivt samband mellan 

cash-variabeln och CSR. Variabeln antyder på att det finns ett samband mellan stora tillgångar av 

kontanta medel och höga CSR-utgifter.  

 

Cash: (Kassa + kortsiktiga investeringar) i proportion till totala tillgångar 

 

3.3.4.2 Kontrollvariabler vid beräkning av utdelning 

De kontrollvariabler som används vid beräkning av utdelning tillämpas för att se om de indirekt 

påverkar ett företags utdelning (Trihermanto & Nainggolan, 2018). Variablerna som tillämpas har 

även använts i tidigare studier (Benlemlih, 2014; Trihermanto & Nainggolan, 2018; Rakotomavo, 

2012). Tanken med kontrollvariabler är enligt Rakotomavo (2012) att undvika falska korrelationer 

som orsakats av fasta effekter som kan påverka utdelning.  

 

Size 

Denna variabel beräknas genom företagets totala tillgångar. Livscykelteorin fastställer att det finns 

ett positivt samband mellan ett företags storlek och hur stor utdelning företaget betalar ut. Enligt 

Benlemlih (2014) har större och mer mogna företag fler möjligheter att vara flexibla i sättet de 

bestämmer sin utdelningspolicy. Det beror på att de har ett större fritt kassaflöde än mindre företag, 

samt att de ofta har tillgång till extern finansiering som gör det möjligt att finansiera 

företagsutveckling till lägre kostnader.  

 

Size: Totala tillgångar 
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Cash 

Det råder tvetydighet kring vilken påverkan stora reserver av kontanta medel har på företagets 

utdelningspolicy. DeAngelo et al. (2006) menar att om ett företag har stor tillgång till kontanta 

medel kan det innebära ett stort överskott, vilket är väl anpassat för utdelningar. Det kan å andra 

sidan innebära att företaget genomför nya investeringar i överflöd, vilket passar bättre för företag 

som ämnar att bibehålla tillgångarna. Även Benlemlih (2014) diskuterar denna tvetydighet och 

menar att sambandet mellan kontanta medel och utdelningspolicy kan vara antingen positivt eller 

negativt, och att det relaterar till agentteorin samt de konflikter som kan uppstå. Om ett företag 

lägger resurser på kortsiktiga investeringar kommer det att leda till lägre möjlighet till utdelning, 

och således uppstår ett negativt samband. Alternativt kan chefer använda utdelningar för att mildra 

agentkostnaderna som kan uppstå, och på så vis skapas ett positivt samband (Benlemlih, 2014). 

Variabeln beräknas som företagets kassa och kortsiktiga investeringar i förhållande till totala 

tillgångar. 

 

Cash: (Kassa + kortsiktiga investeringar) i proportion till totala tillgångar 

 

Leverage 

Skuldsättningsgrad är ett finansiellt nyckeltal som används för att beskriva företagets ekonomiska 

ställning och till vilken grad ett företag använder skulder för att finansiera verksamheten (Brigham 

& Houston 2007). Skuldsättningsgraden har beräknats som förhållandet mellan totala skulder och 

totala tillgångar som även gjorts i tidigare studier (Benlemlih, 2014; Trihermanto & Nainggolan, 

2018). Företag med hög skuldsättningsgrad är ofta hårt bundna finansiellt sätt till sina långivare och 

har därför inte samma möjligheter att betala ut lika hög utdelning som företag med en lägre 

skuldsättningsgrad (Benlemlih, 2014).  

 

Leverage: Totala skulder i proportion till totala tillgångar 

 

ROA 

Enligt Benlemlih (2014) leder högre lönsamhet till ett större kassaflöde, och företag i denna 

situation tenderar att betala ut högre utdelningar. Tidigare studier har undersökt om CSR påverkar 

lönsamheten (Benlemlih, 2014; Trihermanto & Nainggolan, 2018). Tidigare studier har funnit ett 

positivt samband vilket gör att variabeln är en viktig del i studien och kommer därför att 

implementeras. ROA beräknas genom att ta nettoinkomsten i proportion till totala tillgångar.   
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ROA: Nettoinkomst i proportion till totala tillgångar 

 

RE_TE 

Andelen företag som betalar utdelning ökar när förhållandet mellan vinst och totalt eget kapital är 

högt samt minskar i sin tur när förhållandet blir lägre (DeAngelo et al., 2006). Enligt livscykelteorin 

har företag som befinner sig i mognadsfasen ofta samlat på sig höga vinster och tenderar att betala 

ut mycket i utdelning, medan yngre företag ofta investerar mer och har ett stort behov av ett 

kassaflöde. Detta leder till en lägre kvarhållen vinst (Benlemlih, 2014).  

 

RE_TE: Vinst i proportion till totalt eget kapital 

 

Bransch (Dummyvariabel) 

Inkluderande av dummyvariabeln bransch görs i syfte att möjligen kunna föra resultaten till 

företagens bransch.  

 

Vid indelning i respektive bransch användes Industry Classification Benchmark (ICB). Studien 

inkluderar branscherna råvaror, dagligvaror, konsumenttjänster, finans, hälsovård, industri, olja och 

gas, teknologi, telekommunikation samt kraftförsörjning (Thomson Reuters Datastream, 2019). 

 

Bransch: variabeln klassificerar företag utifrån vilken bransch de verkar i. Branschen där 

företagen är verksamma får siffran 1 och där de inte är verksamma får de siffran 0 

 

3.4 Analysmetoder 

För att kunna analysera data som hämtats från Thomson Reuters Datastream används 

statistikprogrammet IBM SPSS. Den anses vara den mest använda i kvantitativa analyser (Bryman 

& Bell, 2014). Inledningsvis görs en univariat analys som sedan följs av en bivariat analys. Till sist 

utförs en multivariat analys. Vid tillämpning av analyser kontrolleras möjliga felkällor. De felkällor 

som kontrolleras är multikollinearitet och heteroskedasticitet. 

 

3.4.1 Univariat analys 

Till en början görs en univariat analys som innebär att en variabel analyseras åt gången (Bryman & 

Bell, 2014). Avsikten med en univariat analys är att beskriva variablernas centraltendens och 

spridning. Centraltendensen studeras med hjälp av medelvärde och medianvärde. Medelvärdet fås 

genom summering av värdena i fördelningen dividerat med totala antal värden. Medianvärdet är det 
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mittersta värdet i en fördelning som är i storleksordning, från det lägsta värdet till det högsta. 

Medianvärdet beaktas eftersom medelvärdet är känsligt för extremvärden.  

 

När datamaterialets spridning undersöks kontrolleras även omfånget, det vill säga skillnaden mellan 

det största och det lägsta värdet i en fördelning. Även standardavvikelse beaktas och är ett mått som 

mäter den genomsnittliga variationen kring ett medelvärde. Genom att betrakta spridning kan 

extremvärden identifieras. (Bryman & Bell, 2014).   

 

3.4.2 Bivariat analys 

Efter den univariata analysen görs en bivariat analys som innebär att två variabler analyseras i taget 

för att visa relationen mellan dem (Bryman & Bell, 2014). Tekniken som används vid analysen 

varierar då den anses vara beroende av variablernas art. Variablerna i denna studie klassificeras som 

intervall-/kvotvariabler (Bryman & Bell, 2014; Djurfeldt & Barmark, 2009) och det medför att 

Pearson r tillämpas för att studera samband (Bryman & Bell, 2014). Med hjälp av Pearson r 

metoden kan styrkan och riktningen på ett samband mellan variabler mätas. Sambandet mäts genom 

koefficienten r som kommer vara ett tal mellan -1 och 1. Om r= -1 finns ett perfekt negativt 

samband och om r= +1 finns ett perfekt positivt samband. Om r=0 finns inget samband alls. Ju 

närmare koefficienten är -1/+1 desto starkare är sambandet. Sambandets riktning visas genom att 

koefficienten endera är positiv eller negativ. En bivariat analys görs för alla studiens variabler, 

förutom dummyvariabeln bransch. 

 

3.4.3 Multivariat analys 

Till sist genomförs en multivariat analys som går ut på att tre eller flera variabler analyseras 

samtidigt (Bryman & Bell, 2014; Djurfeldt & Barmark, 2009). Detta är en analysform som blir 

aktuell om det finns falska samband, mellanliggande variabler eller en tredje variabel. Den 

multivariata analysen görs med en regressionsanalys för att testa de oberoende variablernas effekt 

på den beroende variabeln. Här tas även hänsyn till kontrollvariabler.  

 

Ekvationen för en multipel regressionen skrivs enligt följande (Hair Jr, Black, Babin & Anderson, 

2014): 

      

y=b0 +b1X1 +b2X2 +b3X1X2  

      

b0 = intercept 

b1X1 = linjär effekt av X1  
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b2X2 = linjär effekt av X2      

b3X1X2 = modererande effekt av X2 på X1  

 

I studiens första hypotes testas om det finns ett positivt samband mellan CSR och utdelning. För att 

testa den första hypotesen H1 används följande regressionsmodell: 

 

DIV = b0 + b1ESG-Score + b2Size + b3Cash + b4Leverage + b5ROA + b6RE_TE + b7Bransch 

 

För att testa hypotesen H2 används följande regressionsmodell: 

 

DIV = b0 + b1ESG-Score * b2RE_TEm + b1ESG-Score + b2RE_TEm + b3Size + b4Cash + 

b5Leverage + b6ROA + b7TE_TA + b8Bransch 

 

För att testa hypotesen H3 används följande regressionsmodell: 

 

DIV = b0 + b1ESG-Score * b2RE_TEt + b1ESG-Score + b2RE_TEt + b3Size + b4Cash + 

b5Leverage + b6ROA + b7TE_TA + b8Bransch  

 

3.4.4 Felkällor 

I en multipel regressionsanalys kan felkällor förekomma (Djurfeldt & Barmark, 2009). Dessa 

felkällor kan påverka resultatet och ge förvrängda resultat. De vanligaste felkällorna är 

multikollinearitet och heteroskedasticitet.  

 

3.4.4.1 Multikollinearitet 

Samvariation mellan oberoende variabler benämns som multikollinearitet av Djurfeldt och Barmark 

(2009). Multikollinearitet påverkar regressionsmodellens förklaringskraft vilket i sin tur gör det 

svårare att påvisa de oberoende variablernas bidrag till variansen på den beroende variabeln. 

Samvariation är något som påverkar precisionen i en multipel regressionsanalys och medför 

svårigheter att finna samband.  

 

Multikollinearitet kan kontrolleras med hjälp av en korrelationsmatris (Djurfeldt & Barmark, 2009). 

Om det finns korrelationer mellan de oberoende variablerna som överstiger 0,8 finns antydan om att 

multikollinearitet förekommer. Multikollinearitet kan även undersökas med en kollinearitetsdiagnos 

som undersöker VIF-faktorerna (Variance Inflation Factor). VIF-faktorn ökar i värde för en 
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oberoende variabel om den är multikollineär med andra oberoende variabler (Djurfeldt & Barmark, 

2009). När multikollinearitet inte förekommer är VIF-faktorerna = 1 och det kritiska värdet på VIF-

faktorn är 2,5. Om det kritiska värdet överskrids finns tydliga signaler på multikollinearitet 

existerar. Hair Jr et al. (2014) anser att varje forskare själva måste bestämma det acceptabla värdet 

för kollinearitet eftersom de flesta rekommenderade värden och gränser fortfarande tillåter 

betydande kollinearitet. De föreslår ett toleransvärde på 10,0 men menar samtidigt att graden och 

effekterna av multikollinearitet måste bedömas när värdena ligger under toleransvärdet, till exempel 

VIF-värden på 3–5.  

 

3.4.4.2 Heteroskedasticitet 

Enligt Djurfeldt och Barmark (2009) kan heteroskedasticitet översättas till ojämn spridning. Enligt 

författarna är ojämn spridning ett vanligt problem i regressionsanalyser, och spridningen bland 

residualerna är ofta formad som en solfjäder. När heteroskedasticitet förekommer är det svårt att 

finna sambanden man är intresserad av och precisionen påverkas också. För att testa den möjliga 

förekomsten av heteroskedasticitet kan spridningsdiagram användas (ibid.), och tillämpas även i 

den här studien. 

 

3.5 Kvalitetskriterier  

Vid genomförandet av vetenskaplig forskning måste forskaren förhålla sig till ett antal 

kvalitetskriterier. Enligt Bryman och Bell (2014) är två av de viktigaste kriterierna för 

företagsekonomisk forskning reliabilitet och validitet.  

 

3.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet grundar sig i att den genomförda undersökningen skall vara pålitlig, och att den ska 

kunna upprepas med samma resultat (Eliasson, 2013). Reliabilitet är viktig inom kvantitativ 

forskning och en viktig del för att ett arbete ska uppfylla detta kriterium krävs att forskarna 

använder sig av vedertagna forskningsmetoder (Bryman & Bell, 2014). För att öka reliabiliteten i 

denna studie har vi utformat ett metodkapitel där vi operationaliserar de begrepp som presenteras i 

tidigare kapitel. Operationalisering är en viktig process i vilken forskaren översätter generella 

begrepp till mätbara värden, och är en viktig del för att kunna bedöma hypotesernas validitet 

(Sohlberg & Sohlberg, 2013; Bryman & Cramer, 2001). Vi ger även tydliga beskrivningar på hur vi 

genomför undersökningarna, och undersökningarna genomförs med statistikprogrammet IBM 

SPSS.  
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3.5.2 Validitet 

Arbetets validitet används som kvalitetskriterium för att kunna göra en bedömning på huruvida 

forskarna undersöker det de säger att de ska undersöka, och att det också finns en koppling mellan 

arbetets olika delar (Bryman & Bell, 2014). Enligt Eliasson (2014) skiljer sig validitet från 

reliabilitet i det att reliabiliteten handlar om hur något mäts, medan validiteten behandlar vad som 

mäts. Även när det kommer till validitet är operationalisering ett viktigt steg i processen. För att öka 

validiteten har vi i denna studie varit noga med att arbetet ska följa en röd tråd. Vi har även granskat 

tidigare forskning och undersökt vilka begrepp de använder i sina mätningar. Vi har sedan satt dessa 

begrepp i relation till vår studie och arbetat kring dessa för att upprätthålla ett samband mellan 

arbetets olika delar.  
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4. Empiriska resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten från de analyser som genomförts på datamaterialet. Kapitlet 

inleds med en beskrivning och redovisning av studiens univariata analys, härnäst presenteras den 

bivariata analysen, och avslutningsvis de multivariata analyser som genomförts.  

 

4.1 Univariat analys 

I tabell 2 presenteras studiens univariata analys som är framtagen med statistikprogrammet IBM 

SPSS. Avsikten med en univariat analys är att beskriva variablernas centraltendens och spridning 

(Bryman & Bell, 2014). Centraltendensen studeras med hjälp av medelvärde och medianvärde. När 

data är symmetrisk fördelad kommer medelvärdet och medianen att ligga nära varandra (De Veaux, 

Velleman & Bock, 2010) vilket gör att både medelvärde och median beaktas. Standardavvikelsen 

anger hur mycket varje observation skiljer sig från medelvärdet (ibid.) Om värdena ligger nära 

medelvärdet är standardavvikelsen låg och om värdena ligger långt från medelvärdet är 

standardavvikelsen hög. Minimum- och maximumvärdet visar extremvärden och omfånget visar 

skillnaden mellan dessa värden för varje variabel. Om höga värden förekommer kan det ha en 

inverkan på resultatet och måste enligt De Veaux et al. (2010) alltid beaktas. För att kunna 

observera extremvärden görs lådagram för varje variabel. Extrema outliers anses vara värden som 

ligger 3IQR bort och outliers ligger 1,5IQR bort. 

 

I följande tabell presenteras statistiken som tagits fram för samtliga variabler, förutom 

dummyvariabeln bransch. I tabell 2 framgår variablernas medelvärde, median, standardavvikelse, 

minimum- och maximumvärde, omfånget samt kvartiler. Där visas också hur många observationer 

som variablerna består av, sammanlagt 2150 observationer för varje variabel. Värdena för åren 

2013–2017 har slagits samman i tabellen och visar ett genomsnitt för respektive variabel. 

 

• Medelvärdet anger det genomsnittliga värdet för variabeln. 

• Medianen anger variabelns mittpunkt. 

• Minimum- och maximumvärdet uppger det lägsta respektive högsta registrerade värdet 

• Standardavvikelsen redogör variabelns genomsnittliga standardavvikelse 

• Q1 och Q3 anger var 50% av värdena uppträder 

• IQR= Q1-Q3 

• Omfånget anger skillnaden mellan maximum- och minimumvärdet 

• N anger antalet observationer 
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Tabell 2. Univariat analys 

 

4.1.1 Beroende variabel 

Studiens beroende variabel är total utdelning (DIV), och utifrån tabell 2 kan vi utläsa att variabeln 

har ett medelvärde på 393 919 €, och en median på 84 867 €. Medelvärdet är i detta fall högre än 

medianen, vilket tyder på att fördelningen är skev åt höger. Detta beror på att distributionen 

innehåller data som har låga värden. I och med att medianen återfinns i mitten blir den i detta fallet 

lägre då de flesta av värdena är låga. En anledning till denna fördelning är att urvalet består av 

företag av olika storlek, som i sin tur betalar ut olika stor utdelning. Många företag betalar dessutom 

inte ut något utdelnings alls, vilket omfånget visar som är relativt stort. Standardavvikelsen är även 

relativt stor, 987 558,02 vilket också tyder på en spridning i datamaterialet. Variabelns 

minimumvärde är 0, och maximumvärdet 9 548 483 €, i förhållande till Q1 och Q3 som ligger på 27 

489 € respektive 286 142 €, detta tyder på att variabeln innehåller en del outliers. Vi analyserade 

detta genom att skapa ett lådagram i IBM SPSS, som enligt De Veaux et al., (2010) är ett effektivt 

sätt att analysera om en variabel innehåller outliers. Vi identifierade många extremvärden men de 

värdena ligger i anslutning till övriga värden vilket gjorde att vi valde att behålla samtliga 

observationer. Vi anser att de inte påverkar resultatet på ett felaktigt sätt. 

 

4.1.2 Oberoende variabel  

Tabell 2 visar att den oberoende variabeln ESG-Score har ett medelvärde på 60,13 och en median 

på 60,95. I och med att skillnaden mellan dessa mått är relativt liten tyder det på en symmetrisk 

fördelning. Q1 har ett värde på 49,60 och Q3 har värdet 72,35. Båda dessa ligger nära medianen 

vilket också visar att fördelningen är symmetrisk. Standardavvikelsen för variabeln är 15,60, vilket 

är lågt i förhållande till medelvärdet. Detta är ett tecken på att det finns en viss spridning i 

datamaterialet. För att analysera eventuella outliers skapade vi även för denna variabel ett lådagram 

som inte visade några extrema outliers.  
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4.1.3 Modererande variabel  

Den modererande variabeln RE_TE har ett medelvärde på 67,14 och en median på 76,92, vilket 

tyder på en spridning som är relativt symmetrisk. Q1 har ett värde på 48,47 och Q3 har värdet 

94,95, detta visar att 50 % av de observerade värdena befinner sig nära medianen. Minimivärdet är -

1 639, och maximumvärdet 8 033. I förhållande till Q1 och Q3 kan vi se att variabeln innehåller en 

del outliers, vilket också ett lådagram bekräftade. Standardavvikelsen med värdet 184,57 är hög i 

jämförelse med medianen och medelvärdet, vilket tyder på en viss spridning av datamaterialet. Vi 

valde att enbart exkludera en observation som låg långt ifrån andra värden då de andra 

extremvärdena låg i anslutning till de övriga. 

 

4.1.4 Kontrollvariabler 

 

Cash 

Denna variabel har ett medelvärde på 1,62 och en median på 0,14, vilket tyder på att fördelningen är 

skev till höger i och med att medelvärdet är högre än medianen. Standardavvikelsen på 9,23 är hög i 

förhållande till medelvärdet, detta innebär en stor spridning i värdena. Värdet på Q1 är 0,03 och Q3 

0,49 vilket innebär att 50 % av värdena ligger relativt nära medianen. Sett till minimum- och 

maximumvärdet med värdena 0,00 respektive 232,41 i relation till Q1 och Q3 ger tecken på att det 

kan finnas en del outliers, vilket bekräftas med hjälp av ett lådagram. I och med att många värden är 

samlade kring medianen medför det att IQR blir mindre, och det i sin tur leder till uppkomsten av 

outliers. Efter det att vi studerat lådagrammet och extremvärdena valde vi att utelämna två 

observationer som avvek från de övriga observationerna.  

 

TE_TA 

De två måtten på medelvärde -7,67 och median 0,26 ligger ganska långt från varandra vilket 

signalerar på en skev fördelning. Spridningen är stor då standardavvikelsen har ett värde på 41,71 

vilket är stort i förhållande till medelvärdet. Vi kan även med hjälp av minimum- och 

maximumvärdet, -1 114,65 respektive 1, i förhållande till Q1 och Q3 med värdena -1,89 respektive 

0,82, tyda att variabeln innehåller en del outliers. I överensstämmelse med de andra variablerna har 

vi valt att exkludera observationer som ligger långt ifrån övriga. Vi anser att värden som befinner 

sig i anslutning till varandra inte innebär en felaktig påverkan på resultatet. Detta medförde att vi 

exkluderade en observation.  

 

Leverage 
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Medelvärde och median för denna variabel ligger på 8,67 respektive 0,74. Likt tidigare variabler där 

medelvärdet är större än medianen signalerar det att fördelningen är skev till höger. De två 

kvartilerna Q1 och Q3 har värden på 0,18 och 2,89, minimivärdet är 0, och maximumvärdet 1 116. 

Baserat på det breda omfånget i relation till kvartilerna kan slutsatsen dras att en stor del av värdena 

ligger nära medianen. Standardavvikelsen har värdet 41,71, detta är stort i förhållande till 

medelvärdet vilket indikerar att spridningen är stor. I likhet med övriga variabler har vi observerat 

extremvärden med hjälp av lådagram och utelämnat en observation som inte låg i anslutning till de 

övriga observationerna. 

 

ROA 

Denna variabel har ett medelvärde på 0,42 och en median på 0,05 och fördelningen är således skev 

till höger. Detta indikerar alltså att mycket av datamaterialet består av låga tal. Sett till avståndet 

mellan Q1 med värdet 0,01 och Q3 med värdet 0,19 tyder detta på att 50 % av värdena ligger 

samlade kring medianen. Minimumvärdet -68,95 och maximumvärdet 54,47 visar emellertid på en 

stor spridning mellan de värden som finns längst ut, detsamma gäller för standardavvikelsen på 2,86 

som är något hög i förhållande till medelvärde och median. Även här har vi undersökt extremvärden 

med en lådagram. Lådagrammet visade på ett värde som avviker avsevärt från de övriga värdena 

vilket medförde att vi utelämnat den observationen. 

 

Size 

För att mäta denna variabel ses till totala tillgångar mätt i euro. Medelvärdet för variabeln är 17 365 

317 €, och medianen är 3 468 207 €, och denna fördelning är skev till höger. Standardavvikelsen 

med värdet 55 499 111,59 visar också att spridningen är stor, vilket även bekräftas av minimum- 

och maximumvärdena där omfånget är mycket stort. Minimumvärdet är 10 591 och 

maximumvärdet 847 110 843. Anledningen till att datamaterialet ser ut på detta sätt beror på att 

urvalet består av företag av olika storlek. De större företagen har större tillgångar än de mindre, och 

i och med att variabeln mäts i euro blir omfånget stort. Variabeln är emellertid nödvändig för våra 

mätningar då den tas i beaktning vid fastställandet av företaget storlek. Vi valde att behålla samtliga 

observationer. 

 

4.1.5 Fördelning mellan branscher 

Tabell 3 visar statistik fördelat på vilken bransch företagen tillhör. Efter att ha uteslutit de extrema 

outliers vi tidigare identifierat består nu urvalet av 426 företag och 2130 observationer. Tabellen 

tydliggör om det finns skillnader mellan branscher för den beroende variabeln DIV och för den 

oberoende variabeln ESG-Score. I tabellen kan vi utläsa antalet företag som befinner sig i 
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respektive bransch, medelvärdet och standardavvikelsen för variablerna i den branschen. Det vi kan 

se är att de flesta företagen befinner sig i industribranschen, som utgör 24,7% av alla företag. I de 

resterande branscherna är fördelningen ganska jämn. I branscherna dagligvaror, konsumenttjänster, 

finans finns ca 30% av företagen, med 11–12% vardera. I de resterande branscherna råvaror, olja & 

gas, teknologi, telekommunikation och kraftförsörjning återfinns mellan 4,4–9,3% av företagen. 

 

Medelvärdet för ESG-score visar medelvärdet för variabeln för företagen som befinner sig i 

respektive bransch. Det högsta medelvärdet hittas i branschen telekommunikation med ett 

medelvärde på 64,36. Samtliga medelvärden ligger mellan 56,23 och 64,36 vilket gör att ingen 

bransch utmärker sig. Standardavvikelsen ligger mellan 11,89 och 17,04. Inte heller här finns något 

värde som avviker avsevärt från andra värden. Branschen telekommunikation har det högsta 

medelvärdet och den lägsta standardavvikelsen vilket tyder på en mindre spridning kring 

medelvärdet jämfört med övriga branscher.  

 

Det högsta medelvärdet för den beroende variabeln DIV finns i telekommunikationsbranschen med 

ett värde på 940 997,36. Det lägsta värdet återfinns i branschen teknologi med medelvärdet 115 

123,06. Det är en stor skillnad på medelvärdet i respektive bransch. Även standardavvikelsen skiljer 

sig åt. Det lägsta värdet är 192 491,59 medan det högsta värdet är 2 233 036,52. Den lägsta 

standardavvikelsen hittas i finansbranschen medan det högsta återfinns i olja & gas. I branschen olja 

& gas är medelvärdet 867 357,30 och standardavvikelsen 2 233 036,52 vilket indikerar på en 

väldigt stor spridning kring medelvärdet. I finansbranschen ligger standardavvikelsen 192 491,59 

däremot nära medelvärdet 153 613,10.  

 

 

Tabell 3. Fördelning per bransch 

 

N= antalet företag per bransch. Medelvärde= genomsnittligt medelvärde för variabeln. 

Standardavvikelse (Std. avvikelse) = genomsnittlig standardavvikelse för variabeln. 
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4.1.6 Fördelning mellan länder och branscher i mognadsstadiet 

Tabell 4 visar hur fördelningen mellan länderna ser ut i mognadsstadiet. I tabellen ser vi att största 

antalet företag kommer från Storbritannien, 29,6%, följt av Frankrike, 11,3% och Sverige, 9,9%.  

 

 

Tabell 4. Fördelning mellan länder i mognadsstadiet 

 

Tabell 5 visar statistik fördelat på vilken bransch företagen tillhör i mognadsstadiet. I tabellen kan 

vi utläsa antalet företag som befinner sig i respektive bransch, medelvärdet och standardavvikelsen 

för variablerna i den branschen. De flesta företagen befinner sig i industribranschen, där 21,8% av 

företagen är verksamma. I branscherna råvaror, dagligvaror, konsumenttjänster, finans finns ca 50% 

av företagen, med 11–16% vardera. I de resterande branscherna olja & gas, teknologi, 

telekommunikation, hälsovård och kraftförsörjning återfinns mellan 3,5–7,7% av företagen. 

 

Det högsta medelvärdet på variabeln ESG-Score hittas i branschen teknologi med ett medelvärde på 

66,76. Samtliga medelvärden ligger mellan 58,20 och 66,76 vilket gör att ingen bransch utmärker 

sig. Standardavvikelsen för alla variabler ligger mellan 10,15 och 18,74. Inte heller här finns något 
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värde som avviker avsevärt från andra värden. Branschen teknologi har det högsta medelvärdet och 

den näst lägsta standardavvikelsen vilket tyder på en mindre spridning kring medelvärdet jämfört 

med övriga branscher.  

 

Det högsta medelvärdet för den beroende variabeln DIV finns i telekommunikationsbranschen med 

ett värde på 940 997,36. Det lägsta värdet återfinns i branschen kraftförsörjning med medelvärdet 

830 407,38. Utifrån tabellen kan vi utläsa att det är en stor skillnad på medelvärdet i respektive 

bransch. Även standardavvikelsen skiljer sig åt. Det lägsta värdet är 122 440,08 medan det högsta 

värdet är 1 218 852,20. Den lägsta standardavvikelsen hittas i branschen teknologi medan det 

högsta återfinns i råvaror. Medelvärdet i råvaror är 867 357,30 och standardavvikelsen 1 218 852,20 

vilket indikerar på en väldigt stor spridning kring medelvärdet. I branschen teknologi är 

standardavvikelsen 122 440,08 däremot nära medelvärdet med värdet 135 049,22. 

 

 

Tabell 5. Fördelning per branscher i mognadsstadiet 

N= antalet företag per bransch. Medelvärde= genomsnittligt medelvärde för variabeln. Standardavvikelse 

(Std. avvikelse) = genomsnittlig standardavvikelse för variabeln. 

 

4.1.7 Fördelning mellan länder och branscher i tillväxtstadiet 

I tillväxtstadiet är fördelningen liknande som i mognadsstadiet. De flesta företag är verksamma i 

Storbritannien med 27,1%. Även Frankrike har en hög procentandel med 22,9 medan 11,9% av 

företagen är verksamma i Tyskland. Resterande länder har en relativt jämn fördelning. 
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Tabell 6. Fördelning mellan länder i tillväxtstadiet 

 

Tabell 7 visar statistik fördelat på vilken bransch företagen tillhör i tillväxtstadiet. De flesta 

företagen befinner sig i industribranschen med en procentandel på 20,00. I branscherna råvaror, 

konsumenttjänster, kraftförsörjning och teknologi finns ca 50% av företagen, med 10–15,7% 

vardera.  

 

Det högsta medelvärdet på variabeln ESG-Score hittas i branschen teknologi med ett medelvärde på 

64,06. Det lägsta medelvärden finns i dagligvaror med värdet 49,34. Branscherna dagligvaror och 

kraftförsörjning skiljer sig från övriga med något lägre medelvärden än övriga branscher. 

Standardavvikelsen för alla variabler ligger mellan 5,75 och 21,18. Branschen olja & gas skiljer sig 

avsevärd från övriga branscher med standardavvikelsen 5,75 vilket tyder på en liten spridning kring 

medelvärdet jämfört med övriga branscher. Dagligvaror har det lägsta medelvärdet och den högsta 

standardavvikelsen vilket visar en större spridning kring medelvärdet. 
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Det högsta medelvärdet för den beroende variabeln DIV finns i telekommunikationsbranschen med 

ett värde på 1 390 559,70. Det lägsta värdet återfinns i branschen olja & gas med medelvärdet 46 

499,10. Utifrån tabellen kan vi utläsa att det är en stor skillnad på medelvärdet i respektive bransch. 

Även standardavvikelsen skiljer sig åt. Det lägsta värdet är 75 053,99 medan det högsta värdet är 1 

675 942,25. Den lägsta standardavvikelsen hittas i branschen olja & gas medan det högsta återfinns 

i telekommunikation.  

 

 

Tabell 7. Fördelning per bransch i tillväxtstadiet 

N= antalet företag per bransch. Medelvärde= genomsnittligt medelvärde för variabeln. Standardavvikelse 

(Std. avvikelse) = genomsnittlig standardavvikelse för variabeln. 

 

4.2 Bivariat analys  

Nedan presenteras den korrelationsanalys vi genomfört genom att analysera samtliga variabler, 

förutom dummyvariabeln bransch. Vi använder oss av Pearsons r vid genomförandet av 

korrelationsanalysen. Detta gör vi för att testa korrelationen, och hur starkt sambandet mellan de 

olika variablerna är. Utifrån korrelationsanalysen diskuteras sambanden mellan den beroende, 

oberoende och den modererande variabeln.  

 

4.2.1 Korrelation mellan beroende och oberoende variabel 

Utifrån tabell 8 kan vi se att den beroende variabeln DIV är positivt korrelerad med den oberoende 

variabeln ESG-Score, med ett värde på 0,132. Ju närmare värdet är +1 desto starkare är det positiva 

sambandet (Bryman & Bell, 2014), vilket gör att vi inte kan påvisa ett starkt samband. 

Korrelationen är signifikant på 0,01-nivån som innebär att vi med 99% säkerhet kan påpeka att det 

finns ett positivt samband mellan variablerna. Den positiva korrelationen innebär att när variabeln 
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DIV, företagets utdelning, ökar så ökar även variabeln ESG-Score, det vill säga företagets CSR-

aktiviteter.  

 

4.2.2 Korrelation mellan beroende variabel och modererande variabel 

Det finns en svag positiv korrelation mellan variabeln DIV och variabeln RE_TE, 0,033, men 

utifrån tabellen kan vi se att den inte är signifikant. Detta gör att det inte går att fastställa ett 

samband mellan variablerna. 

 

4.2.3 Korrelation mellan oberoende variabel och modererande variabel 

Tabellen visar att den oberoende variabeln DIV inte har ett signifikant positivt samband med den 

modererande variabeln RE_TE. Korrelationen har värdet 0,012 och signifikansen har värdet 0,567, 

det vill säga att sambandet inte är signifikant. 

 

 

Tabell 8. Samband mellan variabler uttryckt som korrelationskoefficient 

 

4.3 Kontroll av felkällor 

Tabellen visar att det finns anledning att oroa sig för multikollinearitet. Djurfeldt och Barmark 

(2009) anser att det finns antydan att multikollinearitet förekommer om korrelationer mellan de 
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oberoende variablerna överstiger 0,8. Utifrån tabellen kan vi tyda att korrelationen mellan 

variablerna Cash och Leverage är 0,889. För att kontrollera detta har vi genomfört en 

kollinearitetsdiagnos i IBM SPSS som visar VIF-värdet för de oberoende variablerna. I 

kollinearitetsdiagnosen kan vi se att två variabler har relativt höga värden. Variabeln Cash har ett 

värde på 4,895 och variabeln Leverage har VIF-värdet 4,919. Djurfeldt och Barmarks (2009) menar 

att det kritiska värdet är 2,5 medan Hair Jr et al. (2014) anser att toleransvärdet är 10. Författarna 

anser däremot att graden och effekten av multikollinearitet alltid bör bedömas när värdena 

understiger toleransvärdet, exempelvis när VIF-värdet är mellan 3 till 5.  

 

Att VIF-värdena är höga innebär att de oberoende variablerna är högt korrelerade. Detta innebär att 

det kan vara svårt att avgöra vilken av variablerna som har en effekt på den beroende variabeln. Vi 

valde att inte utelämna någon av variablerna då korrelationsvärdet överstiger gränsvärdet 0,8 i en 

relativt liten omfattning och eftersom VIF-värdena inte var så höga. Vi kontrollerade även om 

uteslutande av respektive variabel skulle påverka regressionerna i någon riktning men vi fann ingen 

betydlig skillnad. Detta medförde att vi inte ansåg det vara relevant att utesluta någon av 

variablerna. 

 

I statistikprogrammet IBM SPSS kontrollerade vi även heteroskedasticitet för att undersöka 

fördelningen mellan residualerna. Diagrammen visar en normalfördelning och ger inga indikationer 

som tyder på en ojämn fördelning. 

 

 

Tabell 9. VIF-test 

 

4.4 Regressionsanalyser 

För att kunna besvara studiens syfte att förklara hur stadier i livscykeln påverkar sambandet mellan 

CSR och företagets utdelning i europeiska företag, och de valda hypoteserna har vi utfört 
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regressionsanalyser. I regressionsanalyserna har vi undersökt om det finns samband mellan den 

beroende variabeln DIV och den oberoende variabeln ESG-Score samt om den modererande 

variabeln RE_TE påverkar det sambandet. Vi har som tidigare nämnts avgränsat oss till två stadier i 

livscykeln, tillväxtstadiet och mognadsstadier. Regressionsanalyserna för de två stadierna gjordes 

separat, i ena regressionsanalysen hade vi enbart med företag som varit mogna under alla fem åren 

medan vi i den andra regressionsanalysen hade med företag som befunnit sig i tillväxtstadiet. 

 

Tabellerna 10 och 11 visar den första regressionsanalysen som undersöker sambandet mellan 

utdelning och CSR, det vill säga den besvarar följande hypotes: 

 

H1: Det finns ett positivt samband mellan CSR och utdelning. 

 

Regressionsanalysen som undersöker om den modererande variabeln RE_TE har någon effekt på 

sambandet mellan CSR och utdelning presenteras i tabellerna 12 samt 13. I denna regression 

används företag som befinner sig i mognadsstadiet. Regressionen innehåller en interaktionsvariabel 

som är produkten av variablerna ESG-Score och variabeln RE_TEm för mogna företag. Denna 

analys besvarar nedanstående hypotes: 

 

H2: Det finns ett positivt samband mellan CSR och utdelning när företag befinner sig i 

mognadsstadiet i livscykeln. 

 

I tabellerna 14 och 15 presenteras den sista regressionsanalysen. Även den undersöker om den 

modererande variabeln har någon effekt på sambandet mellan CSR och utdelning, men med företag 

som befinner sig i tillväxtstadiet. Regressionen innehåller en interaktionsvariabel som är produkten 

av variablerna ESG-Score och variabeln RE_TEt för företag som befinner sig i tillväxtstadiet. 

Denna regression testar därmed följande hypotes: 

 

H3: Det finns ett negativt samband mellan CSR och utdelning när företag befinner sig i 

tillväxtstadiet i livscykeln. 

 

Vi kommer nedan att presentera ett antal tabeller innehållande värden för de regressioner vi 

genomfört. Koefficienterna indikerar den effekt som de oberoende variablerna har på den beroende 

variabeln, och för att mäta tillförlitligheten av värdet på varje koefficient ses till Standard Error 

(Std. Error). I och med att de variabler vi använder oss av presenteras i olika enheter har vi har valt 

att använda oss av den standardiserade koefficienten beta för att kunna visa vilken variabel som har 
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starkast effekt på den beroende variabeln. Förklaringsgraden benämns som R2 och beskriver hur 

mycket av variationen i den beroende variabeln som kan förklaras av variationer i den oberoende 

variabeln. R2 tenderar att öka om fler oberoende variabler adderas till regressionen, detta kan 

emellertid leda till en större osäkerhet som leder till att förklaringsgraden kan bli för hög. Det finns 

därför ett värde som benämns Adjusted R2 som tar hänsyn till just detta och korrigerar 

förklaringsgraden så att den blir mer tillförlitlig (De Veaux et al., 2010). För att bedöma vilken 

säkerhetsnivå resultaten av regressionen ligger på ses till signifikansnivån (sig.).  

 

4.4.1 Regressionsanalys 1 avseende sambandet mellan CSR och utdelning 

I den första regressionen mäter vi sambandet mellan CSR och utdelning. Den beroende variabeln är 

utbetald utdelning (DIV), den oberoende variabeln är ESG-score och mäter företagets CSR-

aktiviteter. Regressionen har en förklaringsgrad (R2) på 0,147 vilket innebär att 14,7% av 

variationen i den beroende variabeln kan förklaras av variation i den oberoende variabeln. Modellen 

har en signifikansnivå som ligger på p<0,01. Mätningens oberoende variabel ESG-Score har en 

koefficient på 0,112, och en signifikansnivå på p<0,01. I och med att ESG-Score har ett positivt 

värde innebär det ett positivt samband mellan DIV och ESG-Score, och en ökning av ESG-Score 

skulle innebära en ökning i DIV med 0,112, om alla andra variabler hålls konstanta. Detta innebär 

att en ökning av ett företags CSR-aktiviteter kommer att medföra en ökad utdelning, och resultaten 

av denna mätning tyder således på att det finns ett positivt samband mellan CSR och utdelning. 

Detta med en signifikansnivå på p<0,01, vilket innebär att det endast är 1 % risk att sambandet 

skulle vara slumpartat. Resultatet av denna mätning bekräftar därmed vår första hypotes om att det 

finns ett positivt samband mellan CSR och utdelning.  

 

Kontrollvariablerna Size, Leverage och ROA har en signifikansnivå på p<0,01. Detta innebär att de 

tre variablerna har ett samband med den beroende variabeln DIV. Variablerna har en positiv 

koefficient vilket innebär att en ökning av dem leder till en ökning av DIV. Cash har en 

signifikansnivå på p<0,05 vilket betyder att vi med 95% säkerhet kan bevisa ett samband med 

variabeln DIV. Variabeln RE_TE har en signifikansnivå på p>0,05 vilket gör att vi inte kan dra 

några statistiskt säkerställda slutsatser om dem. I tabellen kan vi utläsa att variablerna Leverage och 

ROA, följt av ESG-Score är de som påverkar utdelning mest. Variabeln RE_TE påverkar variabeln 

DIV minst av alla. Tabellen visar att fem branscher har en signifikansnivå på p<0,01. Övriga 

branscher är signifikanta på p>0,05-nivån. Tre av branscherna har negativa koefficienter medan sex 

har positiva koefficienter. 
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Tabell 10. Regressionsanalys 1, summering av modell 

 

 

Tabell 11. Regression som visar sambandet mellan CSR och utdelning 

 

4.4.2 Regressionsanalys 2 avseende sambandet mellan CSR och utdelning när företag befinner 

sig i mognadsstadiet i livscykeln 

I den andra regressionen mäter vi hur företagets livscykel påverkar sambandet mellan CSR och 

utdelning. I denna regression undersöker vi hur mognadsstadiet påverkar sambandet. Den beroende 

variabeln är utbetald utdelning (DIV), den oberoende variabeln är ESG-score som mäter företagets 
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CSR-aktiviteter och den modererande variabeln är RE_TEm. I den modererande variabeln finns 

enbart företag som befunnit sig mognadsstadiet under åren 2013–2017. Till skillnad från modell 1 

har vi i modell 2, i tabell 12 och13, inkluderat interaktionsvariabeln ESG-Score x RE_TEm, och 

dessa variabler två variabler var för sig som kontrollvariabler. Detta har vi gjort för att kunna 

jämföra de två modellerna med varandra för att kunna se hur Adjusted R2 förändras när 

interaktionsvariabeln tillämpas i regressionen.  

 

Regressionen har en förklaringsgrad (R2) på 0,170 i den första modellen, som visas i tabell 12 vilket 

innebär att 17% av variationen i den beroende variabeln kan förklaras av variation i den oberoende 

variabeln. Modellen har en signifikansnivån p<0,01. I modell 2, tabell 12, har Adjusted R2  ökat till 

0,186 vilket betyder att 18,6% av variationen i den beroende variabeln DIV kan förklaras av de 

oberoende variablerna. Ökningen innebär att det finns en liten interaktionseffekt. Utifrån tabell 13 

kan vi se att interaktionsvariabeln ESG-Score x RE_TEm är signifikant på p<0,01 vilket innebär att 

vi med 99% säkerhet kan säga att det existerar ett positivt samband. Detta stärker antagandet om att 

det förekommer en interaktionseffekt och betyder att effekten av CSR på utdelning är beroende av 

var i livscykeln ett företag befinner sig. Koefficienten visar hur effekten av ESG-Score förändras 

när företagen befinner sig i mognadsstadiet. Utifrån tabellen kan vi också utläsa att koefficienten är 

positiv som betyder att mogna företag har en större effekt av ESG-Score på DIV. Vi kan också med 

hjälp av koefficienten beta se att interaktionsvariabeln är den variabeln som påverkar utdelning 

mest av alla variabler. I figur 2 kan vi se den förändrade effekten av ESG-Score på CSR när 

företagens RE_TEm förändras. Vår andra hypotes kan bekräftas då den modererande variabeln 

påverkar sambandet mellan den beroende variabeln och den oberoende variabeln. Sambandet är 

också positivt. 

 

Kontrollvariabeln ESG-Score har en signifikansnivå på p<0,01 och en negativ koefficient med 

värdet -0,705. Den negativa koefficienten antyder på ett negativt samband. Vi kan alltså med 99% 

säkerhet påvisa ett negativt samband mellan variablerna ESG-Score och DIV, när RE_TEm är 0. I 

jämförelse med första modellen har sambandet mellan ESG-Score och DIV förändrats från ett 

positivt samband med en signifikansnivå på p<0,01 till ett negativt samband samma signifikansnivå 

på p<0,01. Kontrollvariabeln RE_TEm har i likhet med ESG-Score en signifikansnivå på p<0,01 

och en negativ koefficient med värdet -0,515. Även här har det skett en förändring när vi 

implementerat interaktionsvariabeln då vi i den första modellen inte kunnat påvisa ett signifikant 

samband. I modell 1 var koefficienten positivt medan den i modell 2 är negativ. För övriga 

kontrollvariabler har inga större förändringar skett.  
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För att kunna avgöra om det är ett eller ett fåtal företag som har en stark effekt på koefficientens 

värde och interaktionen skapas histogram. Detta görs för att få ett så trovärdigt resultat som möjligt. 

Histogrammen visar inga värden som sticker ut från de andra vilket påvisar att det inte finns enstaka 

företag som har en stark effekt på resultatet.  

 

 

Tabell 12. Regressionsanalys 2, summering av modell 

 

 

Tabell 13. Regression som visar hur företag i mognadsstadiet påverkar sambandet mellan CSR och 

utdelning 
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Figur 2. Interaktionseffekt ESG-Score x RE_TEm 

 

4.4.3 Regressionsanalys 3 avseende samband mellan CSR och utdelning när företag befinner 

sig i tillväxtstadiet i livscykeln. 

I den tredje regressionen mäter vi också hur företagets livscykel påverkar sambandet mellan CSR 

och utdelning. I denna regression undersöker vi hur tillväxtstadiet påverkar sambandet. Vi använder 

oss av samma tillvägagångssätt som i den förra regressionen. 

 

Regressionen har en förklaringsgrad (R2) på 0,445 i den första modellen vilket innebär att 44,5% av 

variationen i den beroende variabeln kan förklaras av variation i den oberoende variabeln. Modellen 

har en signifikansnivå som ligger på p<0,01. I modell 2, tabell 14, har Adjusted R2 minskat till 

0,443. Redan nu kan vi hävda att det inte finns en interaktionseffekt. Interaktionsvariabeln ESG-

Score x RE_TE är icke signifikant då p>0,05 vilket också stärker antagandet om att en 

interaktionseffekt inte kan bevisas. Utifrån tabell 15 kan vi också utläsa att enbart variablerna Cash 

och ROA har en signifikansnivå på p<0,01. Resterande kontrollvariabler har en signifikansnivå på 

p>0,05. Den tredje hypotesen förkastas då vi inte funnit ett negativt samband mellan ESG-Score 

och DIV när företag befinner sig i tillväxtstadiet. 

 

 

Tabell 14. Regressionsanalys 3, summering av modell 
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Tabell 15. Regression som visar hur företag i tillväxtstadiet påverkar sambandet mellan CSR och utdelning 
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5. Diskussion 

I detta kapitel förs en diskussion kring studiens resultat, och hur de kan tolkas i relation till studiens 

hypoteser. Resultaten kopplas till tidigare teorier som presenterats i arbetets tidigare delar. Här 

diskuteras även resultaten med egna reflektioner. 

 

5.1 Sambandet mellan CSR och utdelning 

Sambandet mellan CSR och utdelning har diskuterats av tidigare forskare, och de har funnit ett 

positivt samband. Vi ville undersöka om och hur olika livscykelstadier påverkar sambandet. 

Inledningsvis undersökte vi om det existerar ett positivt samband mellan CSR och utdelning, som 

tidigare forskning påvisat, för att sedan se om relationen förändras i olika stadier i livscykeln.  

 

För att kunna mäta samband mellan CSR och utdelning utfördes en multipel regressionsanalys, se 

kapitel 4.4.1. Resultatet, tabell 11, visar ett positivt samband och stödjer därmed vår första hypotes 

om att det finns ett positivt samband mellan CSR och utdelning. I tabell 10 ser vi att Adjusted R2 är 

relativt lågt. En anledning till den låga procenten är att det finns flera aspekter som påverkar 

företags utdelning än de vi tagit hänsyn till. Även Fama och French (2001) menar att det finns ett 

flertal faktorer som påverkar hur ett företag utformar sin utdelningspolicy.  

 

Det positiva sambandet kan förklaras med agentteorin. Barnea och Rubin (2010) anser att chefer har 

fördelar att identifieras som socialt ansvariga, och att de ofta vill bevisa det samt öka sitt rykte som 

socialt ansvarstagande, och gör det genom att öka företagets CSR-aktiviteter. Detta kan dock leda 

till överinvesteringar i CSR. Benlemlih (2014) menar att utdelning kan kontrollera dessa 

överinvesteringar i CSR då resurserna minskar och en jämnare balans mellan utdelning och CSR 

uppstår. Intressentteorin påpekar att målen hos företagen måste ta hänsyn till den etiska aspekten 

vid skapandet av förmögenhet och tillgodose intressenternas förväntningar (Freeman, 2010). 

Benlemlih (2014) förväntar sig att socialt ansvariga företag är rättvisare och mer transparenta kring 

utdelningar då hög utdelning kan stärka ryktet samt förbättra företagets bild som en socialt 

ansvarstagande aktör. Resultaten i vår studie bekräftar Benlemlihs (2014) tankar i och med att de 

tyder på att företag som är socialt ansvarstagande också bryr sig om dess intressenter, och vill 

tillgodose deras behov genom en generös utdelningspolicy. Detta leder till antagandet att företag ser 

hållbarhetsfrågor som något som inte bara rör den egna verksamheten, utan sträcker sig även till 

andra investerare. Dessa tankar kan även bekräftas i tidigare studier (Trihermanto & Nainggolan, 

2018) som fann resultat som tyder på att indonesiska företag som lägger resurser på CSR-arbete 

också bidrar med en större utdelning till företagets investerare.  
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Resultaten ligger även i linje med bird in hand-teorin som förutsätter att investerare föredrar den 

säkerhet som finns i att investera i ett företag med en generös utdelningspolicy. Enligt Trihermanto 

och Nainggolan (2018) är sådana investerare mer rationella, ställer högre krav och efterfrågar mer 

utdelning från socialt ansvariga företag. Förespråkare för legitimitetsteorin hävdar att företag 

tillhandahåller CSR-information som en del av sin dialog med samhället (Gray et al., 1995). 

Förhoppningen är att samhället ska uppfatta företaget som legitimt (Guthrie & Parker, 1989). 

Baserat på dessa teorier kan slutsatsen dras att det finns tecken på att utdelning och CSR går hand i 

hand för att kunna tillgodose intressenternas förväntningar samt samhällets förväntningar. Dessa 

argument och teorier stärker våra resultat vilket medför att vi i undersökningen för de modererande 

effekterna har som utgångspunkt att det föreligger ett positivt samband mellan CSR-aktiviteter och 

utdelning.  

 

Resultaten i vår studie ligger i linje med de förväntningar vi hade, då vi kunde bekräfta vår första 

hypotes där vi förutspådde ett positivt samband mellan CSR och utdelning. Vi förväntade oss 

däremot att resultaten i vår studie skulle skilja sig åt från tidigare studier (Trihermanto & 

Nainggolan, 2018) som gjort liknande undersökningar på den indonesiska marknaden. Denna 

aspekt frångår de förväntningar vi hade då våra resultat inte skiljer sig märkbart från tidigare nämnd 

studie. Vi förväntade oss att våra resultat skulle se annorlunda ut främst baserat på två faktorer. Det 

faktum att Indonesien anses vara en tillväxtmarknad, och att IFRS inte används fullt ut. Enligt 

Thejo (2018) medför olika redovisningsregler problem med jämförbarhet inom 

hållbarhetsrapportering, även Daske (2006) menar att olika redovisningsregler medför att poster 

mäts annorlunda och att det kan påverka informationsinnehållet i bokföringen.  

 

En tänkbar anledning till att våra antaganden inte stämmer överens med de resultat vi fick kan bero 

på att det finns trender som pekar på att länder vill anpassa redovisningen så att den blir mer 

harmoniserad. Det kan således innebära att skillnader mellan länder minskar, vilket också är målet 

med dessa tankar. Enligt Thejo (2018) används IFRS över hela världen, och accepteras mer och mer 

som en global redovisningsstandard. Det kan följaktligen leda till slutsatsen att ju mer benägna 

länder bli att acceptera IFRS som standard, desto mindre blir skillnaderna mellan hur länder 

rapporterar. Även om Indonesien anses vara en tillväxtmarknad, och som ännu inte fullt ut har 

anpassat redovisningen till IFRS (IFRS, 2019), kan tänkas att företag förbereder sig för en 

förändring och således formar sin rapportering därefter. Vidare anser Booth och Zhou (2017) att 

även fast det finns tydliga skillnader på olika marknader världen över bör det finnas vissa likheter 

hos företag som har en utdelningspolicy, i och med att en utdelning i grund och botten är avkastning 
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på investerat kapital samt kommer från överbliven vinst. Det innebär att även om det finns 

strukturella skillnader mellan olika länder, finns likheter när det kommer till företagsstruktur. Det 

kan också vara en orsak till att vi gjorde ett felaktigt antagande.  

 

5.2 Livscykelstadiernas modererande effekt på sambandet 

Vi har valt att undersöka om två stadier i livscykeln har en modererande effekt på sambandet mellan 

CSR och utdelning. De två stadierna vi analyserat är mognadsstadiet och tillväxtstadiet. Vi har 

genomfört två multipla regressioner för att ta reda på om respektive stadie påverkar sambandet. 

Resultaten från regressionerna diskuteras i de två nästkommande kapitel. 

 

5.2.1 Mognadsstadiets modererande effekt på sambandet 

Regressionen som analyserar mognadsstadiets effekt på sambandet mellan CSR och utdelning har 

presenterats i kapitel 4.2.2, i tabell 13. Resultatet visar att det med 99% säkerhet existerar ett 

positivt samband. Detta visar att stadiet mognad har en modererande effekt på sambandet mellan 

CSR och utdelning. I modell 2, tabell 12, har Adjusted R2  ökat och det innebär att det finns en liten 

interaktionseffekt. Även här är Adjusted R2 relativt lågt, vilket det även var i den första 

regressionen. Vi tror att det beror på att det finns flera faktorer som påverkar utdelning än de vi tagit 

hänsyn till. Resultatet innebär att vi kan bekräfta vår andra hypotes H2: Det finns ett positivt 

samband mellan CSR och utdelning när företag befinner sig i mognadsstadiet i livscykeln. 

 

Vi tycker att det känns självklart och trovärdigt att företag betalar mer utdelning i sitt mogna stadie 

samt att utdelningen ökar under företagets livscykel. Resultat från tidigare forskning visar att 

utdelning ökar under företagets livscykel och når toppen när företaget befinner sig i mognadsstadiet 

(Flavin & O’Connor, 2017). Det finns även forskning som styrker våra resultat och påståenden då 

resultat från tidigare studier visar att företag tenderar betala mer utdelning i det mogna stadiet 

(Fama & French, 2001, DeAngelo et al., 2006; Bulan et al., 2007; Rakotomavo, 2012; Brockman & 

Unlu, 2011; Flavin & O’Connor, 2017). I det mogna stadiet har de fler resurser att tillgå än i de 

tidigare stadierna eftersom företagen tenderar att minska sina investeringar som leder till att de har 

möjlighet att betala mer utdelning (Grullon et al., 2002). I tidigare stadier investerar företag mer 

vilket leder till färre resurser att dela ut och medför att utdelning inte troligtvis är det primära målet. 

Vi anser också att det är naturligt att investera i fler CSR-aktiviteter när företagen når sitt mogna 

stadie, med tanke på tillgång till fler resurser i det mogna stadiet. Livscykelteorin stärker detta 

påstående då teorin menar att socialt ansvarstagande företag i allmänhet är i det mogna stadiet av 

livscykeln (Attig et al., 2013). Tidigare studier påpekar också att företag med hög CSR är mer 

benägna att anta en utdelningspolicy med hög utdelning (Benlemlih, 2014; Samet & Jarboui, 2017; 
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Cheung et al., 2018). En tänkbar anledning till att företag med höga CSR-aktiviteter också betalar ut 

hög utdelning kan vara att de på så sätt lockar till sig investerare, samt visar att de är en socialt 

ansvarstagande aktör även om de betalar ut hög utdelning. Forskning påpekar att investerare 

efterfrågar mer utdelning från socialt ansvarstagande företag (Trihermanto & Nainggolan, 2018). 

 

Det som tidigare studier indikerat i jämförelse med våra resultat visar att mognadsstadiet har en 

modererande effekt på sambandet mellan CSR och utdelning. Resultaten från Rakotomavos (2012) 

studie visar att mogna företag investerar mer i CSR samt att det finns indikationer som pekar på att 

CSR och utdelning ökar tillsammans. Även Trihermanto och Nainggolan (2018) finner resultat som 

tyder på att CSR-utgifter ökar under mognadsstadiet i företagets livscykel. Vidare tyder forskningen 

på att det finns starka bevis på att det finns ett positivt samband mellan CSR-utgifter och 

utdelningspolicy. Resultat och indikationer från tidigare studier har vi kunnat bekräfta med vår 

regressionsanalys. Vi är dock försiktiga med att tolka detta som ett kausalt samband eftersom 

analysen baserats på ett relativt litet urval på 142 företag, och eftersom ingen tidigare studerat om 

stadier i livscykeln har en modererande effekt på sambandet.  

 

5.2.2 Tillväxtstadiets modererande effekt på sambandet 

I kapitel 4.4.3, tabell 15, presenteras regressionen som analyserar tillväxtstadiets modererande 

effekt på sambandet mellan CSR och utdelning. Förklaringsgrader har minskat i modell 2, tabell 14, 

vilket innebär en antydan om att det inte finns någon interaktionseffekt. Detta antagande stärks sett 

till interaktionsvariabeln som inte är signifikant. Resultaten från den tredje regressionen finner inget 

negativt samband mellan ESG-score och DIV när företag befinner sig i tillväxtstadiet, vilket innebär 

att vi förkastar hypotes H3: Det finns ett negativt samband mellan CSR och utdelning när företag 

befinner sig i tillväxtstadiet i livscykeln.  

 

Resultaten från denna regression strider mot de antaganden vi gjort tidigare i studien där vi 

förväntades finna ett negativt samband. Detta är intressant då tidigare studier (DeAngelo et al., 

2006; Bulan et al., 2007; Rakotomavo, 2012; Brockman & Unlu, 2011; Flavin & O’Connor, 2017) 

visar att ett företags utdelningspolicy förändras i takt med att företag träder in i olika skeden av 

livscykeln. Enligt Trihermanto och Nainggolan (2018) antas företag som befinner sig 

mognadsstadiet att vara större och mer lönsamma än företag i tillväxtstadiet, och att det leder till att 

CSR-utgifter förväntas öka i övergången från tillväxt- till mognadsstadiet av livscykeln.  

 

En tänkbar orsak till att resultaten i denna analys inte stämmer överens med de förväntningar vi 

hade kan vara att företag som befinner sig i tillväxtstadiet inte har samma upprättade strukturer som 
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ett företag i mognadsfasen, och att detta leder till att deras resurser spenderas på olika sätt. Hasan 

och Habib (2017) argumenterar för att företag som befinner sig i ett tidigt skede av livscykeln ofta 

lider av en avsaknad av struktur. Det bottnar i att de bland annat saknar en etablerad kundbas samt 

att de inte har tillräckligt stor kunskap om inkomster, kunder och marknadsdynamik. Bulan och Yan 

(2010) har också studerat livscykeln och även de menar att företag som befinner sig i olika faser av 

livscykeln har olika uppfattning om hur marknaden ser ut samt hur tillgångar ska fördelas. Enligt 

Lester och Parnell (2008) tenderar mogna företag att vara mer etablerade och ha en tydlig 

affärsmodell, och kan i och med det fokusera på att bibehålla denna struktur. Till skillnad från detta 

menar Churchill och Lewis (1983) att företag i tillväxtstadiet har som huvudsakligt syfte att 

generera tillräckligt med intäkter för att kunna konkurrera på marknaden och skapa tillväxt.  

 

Vi förväntade oss att företag i tillväxtstadiet skulle engagera sig i CSR-aktiviteter men ha en låg 

utdelning på grund av att de spenderar resurser på ett annat sätt och investerar mer än i 

mognadsstadiet. Vi antog att utdelning skulle ha en annan karaktär i tillväxtstadiet, att utdelning inte 

skulle vara så viktigt utåt sett för företaget eftersom de växer och behöver resurser till annat. Detta 

har investerare överseende med. Samtidigt vill företag satsa på CSR för att visa att de är socialt 

ansvarstagande och för att öka sitt rykte. Den mängd resurser ett företag besitter har dock en 

avgörande inverkan på till vilken grad de investerar i CSR (Campbell, 2007). Famiyeh (2017) påstår 

att det finns bevis för att företag drar nytta av att investera i CSR-aktiviteter då bland annat 

lönsamheten förbättras. Enligt Campbell (2007) finns det dock tecken som tyder på att bolag i 

tillväxtfasen saknar ett driv för att göra mer än minimikraven för socialt ansvarstagande. Benlemlih 

(2014) påstår samtidigt att företag som inte lägger mycket fokus på socialt ansvarstagande istället 

behöver använda utdelningar för att förbättra företagets anseende. Detta påstående medförde att vi 

antog att ju mindre ett företag satsar på CSR desto högre är utdelningen. Dessa argument tyder på 

att utdelning har en annan karaktär i tillväxtstadiet än i mognadsstadiet och att CSR istället tycks ha 

ett lönsamhetsfokus. Företag i tillväxtstadiet verkar se hållbarhetsfrågor som något som bara rör den 

egna verksamheten. I mognadsstadiet finns även indikationer på att utdelning är en del av CSR-

arbetet och dessa tenderar att växa tillsammans. I tillväxtstadiet har vi inte funnit några indikationer 

på att utdelning är en del av CSR-arbetet och detta kan bero på många olika saker, till exempel 

avsaknad av resurser samt att utdelning har en annan avsikt i tillväxtstadiet.  

 

Slutsatsen kan således dras att de mönster som observeras för företag i mognadsstadiet skiljer sig 

från tillväxtföretagen. Det kan vara en förklaring till varför vi inte finner några signifikanta resultat i 

mätningarna som hanterar företag i tillväxtfasen. I vår multipla regression har vi även ett relativt 
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litet urval, med enbart 70 företag som befinner sig i tillväxtstadiet. Detta kan också vara en 

bidragande orsak till våra resultat.  
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6. Slutsats, bidrag, begränsningar och förslag till framtida forskning 

I detta kapitel presenteras studiens slutsats och bidrag till forskningen. Diskussionen återkopplar 

till studiens syfte. Vidare innehåller detta kapitel en diskussion kring studiens begränsningar, samt 

förslag till framtida forskning inom området.  

 

6.1 Slutsats 

Syftet med denna studie har varit att förklara sambandet mellan CSR och företags utdelning, samt 

om olika stadier i livscykeln har en modererande effekt på sambandet. Vi har i denna studie 

fokuserat på att studera sambandet hos europeiska börsnoterade företag. Tidigare studier inom 

ämnet har riktat in sig på andra marknader som skiljer sig från den europeiska marknaden. Till 

skillnad från tidigare forskning, som endast har fokuserat på ett specifikt land, har vi i denna studie 

använt oss av ett urval bestående av flera olika länder. Trihermanto och Nainggolan (2018) anser att 

forskning kring sambandet mellan CSR och utdelningspolicy är begränsad. Avsikten med denna 

studie har varit att fylla detta forskningsgap genom att utgå från företag i fler länder. Ingen har 

heller tidigare undersökt om företagets livscykel har en modererande effekt på sambandet mellan 

CSR och utdelning. Vi kunde inte finna skillnader på resultaten gällande samband mellan CSR och 

utdelning beroende på vilken redovisningsstandard som används. Resultaten på den indonesiska 

tillväxtmarknaden och vår undersökning på en mer etablerad samt utvecklad marknad skiljer sig 

heller inte åt. Detta är värt att poängtera eftersom vi antog att skillnader kan uppkomma. 

 

Resultatet från vår studie visar ett positivt samband mellan CSR och utdelning. Detta betyder att när 

företag ökar sina CSR-aktiviteter ökar även utdelningen. Det vi i vår studie kommit fram till 

stämmer överens med tidigare studiers resultat om att det föreligger ett positivt samband mellan 

utdelning och CSR. Detta innebär att det finns skäl att anta att företag ser en generös 

utdelningspolicy som en del av hållbarhetsarbetet då de vill tillgodose de krav som ställs på företag 

från dess intressenter, och att de har en drivkraft att arbeta med hållbarhet som sträcker sig utöver 

företagets direkta verksamhet. Stöd för dessa argument kan hämtas i bland annat legitimitetsteorin 

och intressentteorin som hävdar att företag måste arbeta för att tillgodose både de förväntningar som 

ställs av intressenter, och även samhället som stort. Företag har behov av att uppfattas som legitima, 

och fyller dessa krav genom att signalera att de arbetar aktivt med CSR-arbete samt visa att de bryr 

sig om de som investerar i företaget. Våra resultat ger även stöd för Bird-in-hand teorins tankar där 

det antas att investerare vill investera i företag med hög utdelningspolicy, och att dessa investerare 

ofta är medvetna om hållbarhet och ställer höga krav på att de företag i vilka de investerar gällande 

hållbarhetsrelaterade frågor.  
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När vi undersökt om olika stadier har en modererande effekt på sambandet har vi utgått från att det 

existerar ett positivt samband mellan CSR och utdelning. I vår studie valde vi att utforska två 

stadier, mognadsstadiet och tillväxtstadiet. Resultatet visar att mognadsstadiet har en modererande 

effekt på sambandet mellan CSR och utdelning. Tidigare studier har funnit indikationer på att 

mognadsstadiet påverkar CSR och utdelning vilket resulterade i att vi förväntade oss en 

förstärkande effekt i mognadsstadiet. I tillväxtstadiet förväntade vi oss ett negativt samband mellan 

CSR och utdelning eftersom företag måste lägga stora resurser på bland annat produktutveckling. 

Det leder till ett antagande om att företag inte betalar lika mycket utdelning i tillväxtfasen. Våra 

resultatet visade ingen antydan på en interaktionseffekt vilket gör att vi inte kan se något negativt 

samband.  

 

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen om att företagets utdelning har ett positivt samband med 

CSR-aktiviteter och att mognadsstadiet har en modererande effekt på sambandet. Detta betyder att 

effekten av CSR på utdelning är beroende av var i livscykeln ett företag befinner sig. Vi är dock 

försiktiga med att tolka mognadsstadiets modererande effekt som ett kausalt samband eftersom 

analysen baserats på ett relativt litet urval, 142 företag, och eftersom ingen tidigare undersökt detta. 

När företag befinner sig i tillväxtstadiet kan vi inte dra slutsatsen om en modererande effekt på 

sambandet.   

 

6.2 Bidrag 

 

6.2.1 Teoretiskt bidrag 

Vår studie ger ökad kunskap om hur CSR-aktiviteter påverkar företagets utdelning. Resultat från 

tidigare studier har visat ett positivt samband mellan utdelning och CSR (Rakotomavo, 2012; 

Benlemlih, 2014; Trihermanto & Nainggolan, 2018). I denna studie har vi testat sambandet och 

utifrån resultatet kan vi fastställa ett positivt samband med 99% säkerhet. Vi lämnar också ett bidrag 

genom att utvidga forskningen till europeiska företag och till en mer etablerad marknad än den 

indonesiska tillväxtmarknaden.  

 

Vi lämnar ett bidrag till den företagsekonomiska forskningen då denna studie är den enda som 

studerat livscykelstadiernas modererande effekt på sambandet mellan CSR och utdelning. Tidigare 

studier har kommit fram till att företag som befinner sig i mognadsstadiet i livscykeln investerar 

betydligt mer i CSR (Hasan & Habib, 2017; Withisuphakorn & Jiraporn, 2016) och att utdelning 
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och CSR tenderar att öka tillsammans (Rakotomavo, 2012). Våra resultat visar att mognadsstadiet 

har en modererande effekt på sambandet mellan CSR och utdelning som tidigare studier indikerat.  

 

6.2.2 Praktiskt bidrag 

Eftersom inga liknande studier genomförts bidrar studien med värdefull information till företagens 

olika intressenter. Studien bidrar med information till potentiella investerare om vilken utdelning de 

kan förvänta sig av ett företag beroende på hur mycket de satsar på CSR och var i livscykeln de 

befinner sig.  

 

6.3 Begränsningar 

En begränsning i vår studie är att urvalet är ett icke-sannolikhetsurval. Det betyder att man fått fram 

urvalet på andra sätt än slumpmässigt. Detta leder enligt Bryman och Bell (2014) till att vissa 

enheter i populationen har större chans än andra att ingå i urvalet. Vi har hämtat data från Thomson 

Reuters Datastream och endast haft möjlighet att använda oss av deras representerade urval vilket 

lett till ett icke-sannolikhetsurval. Detta påverkar studiens generaliserbarhet (Bryman & Bell, 2014). 

 

I vår studie har vi utgått från en variabel (RE_TE) för att kunna påvisa det stadiet ett företag 

befinner sig i. Det finns förmodligen fler variabler att ta hänsyn till för att kunna avgöra företagets 

livscykelstadie. Trihermanto och Nainggolan (2018) har exempelvis i sin studie använt sig av flera 

variabler som är kännetecken för livscykeln. Detta visar också på att det antagligen finns fler sätt att 

beräkna stadiet ett företag befinner sig i. Att inkludera fler variabler för livscykeln hade ökat 

tillförlitligheten. Det finns även sannolikt fler kontrollvariabler som påverkar sambandet än de vi 

använt oss av. Fler kontrollvariabler hade medfört en högre precision i resultatet. 

Tidsbegränsningen har lett till att vi endast tagit hänsyn till ett begränsat antal kontrollvariabler och 

den valda metoden för att kunna påvisa företagets stadie i livscykeln. Denna tidsbegränsning har 

även lett till att vi endast valt att fokusera på tillväxt- och mognadsstadiet av livscykeln.  

 

6.4 Förslag till framtida forskning 

Vi har i denna studie undersökt sambandet mellan CSR och utdelning baserat på ett urval av 

europeiska börsnoterade företag. I och med att vårt urval är relativt litet, i synnerhet vid 

mätningarna som gjorts för mognads- respektive tillväxtstadiet, är ett förslag till framtida forskning 

att genomföra studier som innehåller ett större urval. Ett sådant urval skulle exempelvis kunna 

innefatta börsnoterade företag från andra delar av världen än Europa. Vi tror att det på så vis skulle 

skapa en tydligare bild för hur sambandet skiljer sig åt i de olika livscykelstadierna. Det skulle även 

vara intressant att se om resultaten skiljer sig åt när företag från olika världsdelar inkluderas i 
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studien, i och med att olika länder använder redovisningsprinciper som skiljer sig åt finns anledning 

att tro att resultatet ser annorlunda ut.  

 

Ett ytterligare förslag till framtida forskning är att använda fler variabler när företagets stadie i 

livscykeln uppskattas, vilket kan påverka sambanden. Som tidigare nämnts skulle mätningar som 

innehåller ett större antal kontrollvariabler ge ett resultat med högre precision. Det skulle även vara 

av intresse att se studier som undersöker eventuella skillnader mellan samtliga livscykelfaser.  
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