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SAMMANFATTNING 
  

Titel: Finns det ett samband mellan CSR och utdelningspolitik?  

  

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  

  

Författare: Tatiana Halvarsson och Frida Myrsten 

  

Handledare: Jan Svanberg 

  

Datum: 2019 - Juni 

  

Syfte: Valet av utdelningspolitik är ett av de viktigaste och svåraste finansiella beslut 

som företag ställs inför. Samtidigt blir socialt ansvarstagande (CSR) en allt viktigare 

fråga för företagens lönsamhet då konsumenter och övriga intressenter blir allt mer 

medvetna och ställer allt högre krav på företagens ansvarstagande. Men om det finns ett 

samband mellan dessa två högt aktuella punkterna är oklart. Denna studie avser att 

studera hur CSR-nivå påverkar utdelningspolitiken, samt om olika dimensioner av CSR 

har olika effekt.  

  

Metod: Studien tillhör kvantitativ forskning och tar avstamp från positivismen med en 

hypotetisk-deduktiv ansats. Studien är utförd med sekundärdata för åren 2009–2017 

inhämtat från databasen Thomson Reuters. Urvalet består utav 207 europeiska 

börsnoterade företag och analysen genomfördes i statistikprogrammet IBM SPSS.  

  

Resultat & slutsats: Studien visar att CSR inte påverkar beslutet om utdelning ska ges 

men har en positiv effekt på utdelning i de företag som ger utdelning, vilket indikerar att 

CSR inte reducerar utdelningen. Dimensionerna samhälle och bolagsstyrning har en 

positiv effekt på utdelning, medan miljödimensionen inte har något samband, vilket 

indikerar att aggregerad CSR kan ge missvisande resultat. Resultaten ger stöd för 

signaleringsteorin men inte för agentteorin.  

  

Examensarbetets bidrag: Studien ger ett teoretiskt bidrag till den företagsekonomiska 

forskningen genom att studera och därmed även utveckla kunskapen om hur CSR-nivå, 

både aggregerat och uppdelat i dimensioner, påverkar utdelningspolitik. Studien ger ett 

praktiskt bidrag genom att hjälpa investerare i sina val och visa att spendera resurser på 

CSR inte reducerar kassaflödet som går till ägarna. 

  

Förslag till fortsatt forskning: I studien har endast ett mått för utdelning används men 

inom litteraturen förekommer flera. Det skulle därmed vara intressant att använda flera 

olika mått för att se att detta inte förändrar resultaten. Även andra mått på CSR samt 

andra dimensioner skulle vara intressant att studera. Slutligen skulle det även kunna 

vara intressant att inkludera andra områden/länder i en liknande studie.  

  

Nyckelord: Utdelningspolitik, CSR, ESG, agentteori, signaleringsteori 

  

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 
  

Title: Is there correlation between CSR and dividend policy?  

  

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

  

Author: Tatiana Halvarsson and Frida Myrsten 

  

Supervisor: Jan Svanberg 

  

Date: 2019 - June 

  

Aim: The choice of dividend policy is one of the most important and difficult financial 

decisions that a firm must face. Concurrently, corporate social responsibility (CSR) is 

becoming an increasingly more crucial question for the profitability of a firm, since 

consumers and other stakeholders are becoming more aware and have rising demands 

on the level of responsibility taken by firms. But if there is any correlation between 

these two highly current topics is unclear. This study aims to study how CSR-level 

affects the dividend policy, and if different dimensions of CSR have different effects.  

  

Method: The study belongs to quantitative research and applies a positivistic research 

philosophy with a hypothetical-deductive approach. The study is made with secondary 

data for the years 2009-2017 retrieved from the database Thomson Reuters. The sample 

consists of 207 public European firms and the analysis was conducted in the statistics 

program IBM SPSS.  

  

Result & Conclusions: The study show that CSR does not affect the decision whatever 

dividend should be distributed but has a positive effect on dividend in firms that does 

pay dividend, which indicate that CSR does not reduce dividend. The dimensions social 

and government have positive effects on dividend, while the dimension environment 

has no effect, which indicates that aggregated CSR can give misleading results. The 

results support signalling theory but not agent theory.  

  

Contribution of the thesis: The study gives a theoretical contribution to business 

research by examining and therefore develop the knowledge about how CSR-level, both 

aggregated and divided in dimensions, affects dividend policy. The study gives a 

practical contribution by helping investors in their choices and show that spending 

resources on CSR does not reduce cash flows to owners. 

  

Suggestions for future research: This study has only included one measurement for 

dividend but in the literature many occurs. Is could therefore be of interest to use several 

different measurements to see if this changes the results. Also, other measurements for 

CSR and other dimensions could be interesting to study. Finally, it could also be 

interesting to include other areas/countries in a similar study. 

  

Key words: Dividend policy, CSR, ESG, signalling theory, agent theory 
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1. Introduktion 

 
 

Detta kapitel inleds med en bakgrund av studiens ämne följt av studiens problemformulering. 

Detta sammanställs med studiens syfte och frågeställning, och avslutas med en förklaring för 

studiens avgränsning samt disposition.  

 

 

1.1 Bakgrund 

Begreppet CSR (Corporate Social Responsibility) handlar om företagandes sociala 

ansvarstagande och har blivit en allt viktigare och vanligare företagsstrategi för företag (Callan 

& Thomas, 2009). Detta beror inte minst på ett större intresse från intressenter och strängare 

regelverk från regeringar (Benlemlih, 2017), men även på bland annat ett snabbt växande antal 

institutioner, fonder och publikationer, med flera, som specialiserar sig på att uppmuntra företag 

att förbättra praktiken av sin verksamhet (El Ghoul, Guedhami, Kwok, & Mishra, 2011). Det har 

blivit en allt vanligare uppfattning att företag orsakar sociala och miljömässiga problem som de 

har en skyldighet ta ansvar för, och att endast betala företagsskatt är inte tillräckligt (Porter & 

Kramer, 2011; Schwartz & Saiia, 2012). Företagsskandaler som visar på bristande 

ansvarstagande, i form av allt från utnyttjande av barnarbete (Scamardella, 2015) till skapande av 

miljökatastrofer (Dagens Industri, 2010), kan vara förödande för företagsvärdet (Dagens Industri, 

2010). CSR har därmed blivit en viktig strategi för företagen för att förmedla en fördelaktig bild 

till intressenterna (Callan & Thomas, 2009), men även ett medel för regeringar att motverka de 

negativa konsekvenserna av företagande (Benlemlih, 2017).  

 

Uppfattningen av företagens ansvar som att endast vara att maximera den finansiella 

avkastningen började förändras på riktigt under 1900-talets andra hälft när stater allt oftare 

officiellt tog ställningen att miljö, anställda och konsumenter är riktiga och viktiga 

företagsintressenter (Carroll, 1991). Sedan dess har vikten och intresset för företagens sociala 

ansvar fortsatt att utvecklas och växa (Fleming, Roberts, & Garsten, 2013). Detta kan ses i att 

CSR uppmärksammas allt mer både i praktiken och i forskning men även fått en stark närvaro i 

ekonomiutbildningar (Zerbini, 2015). Det finns nu en hel del forskning som fastslår en positiv 

relation mellan företags sociala prestation och företags finansiella prestation (Callan & Thomas, 
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2009; Orlitzky, Schmidt, & Rynes, 2003; Waddock & Graves, 1997). Till exempel menar 

Lamberti och Lettieri (2009) att CSR kan stödja den långsiktiga företagsstrategin och höja 

kortsiktig vinst genom att förbättra intressenters förtroende för företaget. Men alla studier 

kommer inte fram till samma resultat och allt fler börjar ställa sig frågan om det är missvisande 

att se på CSR som en enhet (Feng, Wang, & Kreuze, 2017). Benlemlih (2017) argumenterar att 

olika CSR-dimensioner har olika effekt på företag, och det går därmed att undra om till exempel 

CSR-aktiviteter för miljön har samma effekt på företag som CSR-aktiviteter som främjar 

arbetsmiljön för anställda.  

 

Gemensamt för forskningen om CSR är att den tenderar att fokusera på vad för värdeskapande 

som CSR kan associeras med, men det finns fortfarande lite forskning om relationen mellan CSR 

och fördelningen av det skapade överflödet. Ett sätt att fördela överflödet är genom utdelning till 

ägarna. Men varför vissa företag väljer att betala utdelning och andra väljer att inte göra det är en 

fråga som länge konfunderat forskare, inte minst sedan Miller och Modigliani (1961) först 

publicerade deras teori om irrelevansen av utdelningspolitik, och sedan dess har en mängd olika 

teorier och förklaringar lagts fram. De flesta studier om utdelningspolitik är dock utförda i USA 

(Aivazian et al., 2003; Chang, Jo, & Li, 2018; Deshmukh, Goel, & Howe, 2013) samtidigt som 

andra studier lägger fram bevis för att skillnader mellan länder, som strukturen av finansiella 

system och institutioner, påverkar utdelningspolitiken (Booth & Zhou, 2017), varav vi undrar om 

bevisen som kommit fram även gäller för andra delar av världen? I och med att CSR-aktiviteter 

blir en allt vanligare strategi för företag, får detta då även en påverkan på utdelningspolitiken? 

Och har olika CSR-dimensioner olika effekt? Det är oklart exakt vad som styr utdelningspolitik i 

företag och vi ställer oss frågan om CSR är en faktor i detta i en värld som bryr sig allt mer om 

socialt ansvarstagande.  

 

1.2 Problematisering  

Det växande intresset för CSR har inte bara lett till studier om dess relation till företags 

finansiella prestation (Callan & Thomas, 2009; Orlitzky, Schmidt, & Rynes, 2003; Waddock & 

Graves, 1997), utan forskningen har även från detta utvecklats till att beröra en hel del olika 

områden. Till exempel menar El Ghoul et al. (2011) att företag med bättre CSR får lägre 

kostnader för finansiering av eget kapital, och Robinson, Kleffner och Bertels (2011) visar hur 
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signalering av ansvarstagande ledarskap genom CSR höjer företagets aktievärde. Vidare finns 

det forskning om CSR i relation till bland annat kapitalstruktur (Benlemlih, 2017), 

investeringseffektivitet (Benlemlih & Bitar, 2018), informationsasymmetri (Semenescu & 

Curmei, 2015) och kreditvärdering (Attig, El Ghoul, Guedhami, & Suh, 2013). Men då CSR 

diskuteras följer även debatten om det är relevant att mäta CSR som ett sammanhängande 

begrepp. Redan i artikeln av Carroll (1991) delade han upp CSR i fyra dimensioner (ekonomiskt 

ansvar, legalt ansvar, etiskt ansvar, samt filantropiskt ansvar) men CSR har trots det oftast 

behandlats som en enhet. Detta har dock kommit tillbaka till debatten och Capelle-Blancard och 

Petit (2017) visar att olika CSR-dimensioner har olika effekter, vilket stöds av Feng et al. (2017).  

 

Andra aspekter av CSR är även de fortfarande inte noga täckta av den existerande forskningen. 

Forskningen tenderar att koncentrera sig på om och hur CSR kan associeras med skapat överflöd 

men tittar inte ofta på hur CSR kan kopplas till fördelning av det överflödet. En av de viktigaste 

finansiella besluten som företag möter har att göra med fördelning av skapat överflöd varav en 

viktig del är utdelningspolitik. Utdelningspolitik har studerats genom åren och resulterat i en 

sådan mängd olika teorier att Fischer Black (1976) kallar det för utdelningspusslet (the dividend 

puzzle). Det han benämner som utdelningspusslet är frågorna varför företag betalar utdelning 

och varför investerare bryr sig om utdelning. Den kanske mest kända utdelningsteorin kommer 

från Miller och Modigliani (1961) som lyfter fram irrelevansen av utdelningspolitik och menar 

att utbetalning av utdelningen har liten eller ingen inverkan på aktiekursen. Teorin bygger på 

antaganden om perfekta marknader och rationella investerare och har stötts av bland annat Black 

och Scholes (1974) och Miller (1986). Men i praktiken med olika skattenivåer, 

informationsasymmetri, konflikter mellan chefer och aktieägare, transaktionskostnader, 

flotationskostnader och irrationellt investerarbeteende blir det mer osäkert om utdelningspolitik 

verkligen är irrelevant (Baker, Powell, & Veit, 2002).  Teorin ledde till nya studier, bland annat 

belyses utdelningspolitik i agentteorin som medel för att mildra problematiken mellan aktörer 

med avvikande intressen (Kalay, 1980) och inom signaleringsteorin som att användas för att ge 

signaler till marknader om förväntningar om framtida avkastning (Ross, 1977). Trots en mängd 

forskning kring utdelningspolitik är pusslet inte löst och det välkända citatet av Black (1976) är 

fortfarande aktuellt: 
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“The harder we look at the dividend picture, 

the more it seems like a puzzle, with pieces that just don’t fit together” (p.8). 

  

Som citatet hävdar så finns det fortfarande inga definitiva svar på varför företag betalar utdelning 

eller varför investerare bryr sig om utdelning. Enligt Baker et al. (2002) så är det 

signaleringsteorin, agentteorin och skattepreferenser som oftast tas upp som förklaring för 

utdelningspusslet, men att även transaktionskostnader, flotationskostnader och irrationellt 

beteende är ofta förekommande i forskningen. De teorier som dock fått mest övertygande bevis 

som förklaring för utdelningspusslet är signaleringsteorin (Aivazian et al., 2003; Baker et al., 

2002; Ross, 1977) och agentteorin (Aivazian et al., 2003; Baker et al., 2002; Denis & Osobov, 

2008; Kalay, 1980). 

 

Med tanke på vikten av utdelningspolitik och hur mycket det fortfarande debatteras, samt den 

växande betydelsen av CSR, finns det relevans i att titta på hur utdelningspolitik influeras av 

CSR-nivå. Majoriteten av studierna som berör sambandet mellan CSR och utdelningspolitik är 

utförda på företag från USA (Cheung, Hu, & Schwiebert, 2016; Galema, Plantinga, & Scholtens, 

2008; Rakotomavo, 2012), men det finns även några som är gjorda på företag från Asien (Hunjra 

& McMillan, 2018; Kim & Jeon, 2015; Trihermanto & Nainggolan, 2019). Resultaten för företag 

i USA och Asien behöver dock inte nödvändigtvis reflektera situationen i resten av världen, då 

Booth och Zhou (2017) menar att globalisering bland annat lett till en ökad företagsrisk för 

tillverkande företag i USA, men att av någon anledning har europeiska företag inte mött samma 

ökning i risk. Detta visar att det finns betydande skillnader mellan företag i USA och i Europa, 

vilket stöds av Aivazian et al. (2003) som påpekar att skillnader i institutionell struktur, som till 

exempel finansiella system, kan påverka företagsstrategier. 

  

Den stora skillnaden mellan USA och Europa, menar Rajan (1992), är att den anglosaxiska 

kapitalmarknadsmodellen som tillämpas i bland annat USA förlitar sig på avlägsna oinformerade 

investerare, medan den kontinentaleuropeiska bankmodellen tillämpar kontrakt med informerade 

investerare. Detta betyder att de företag som främst lånar från banker överlåter en del kontroll till 

bankerna som kan övervaka företagen och således influera företagens investeringsval. Detta 

menar Aivazian et al. (2003) ger upphov till skillnader som till exempel att den institutionella 
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strukturen gör att utdelningspolitik fungerar bättre som signal till marknader och för att minska 

agentkostnader mellan ägare och ledning i USAs mer utvecklade kapitalmarknadssystem än i 

andra system. Även Booth och Zhou (2017) skriver att institutionell och finansiell struktur 

påverkar utdelningspolitiken. Del av detta kommer från att de har olika redovisningsramverk, 

med US GAAP i USA och IAS/IFRS i Europa (Liu, Yip Yuen, J. Yao, & H. Chan, 2014). Liu et 

al. (2014) menar att IAS/IFRS är ett principbaserat system som lämnar rum för mera flexibilitet 

och professionellt omdöme än US GAAPs regelbaserade system. En annan betydande 

institutionell skillnad är rättssystem där länder som USA och Storbritannien tillämpar common 

law medan Kontinentaleuropa tillämpar civil law (La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer, & 

Vishny, 2000). La Porta et al. (2000) fann bland annat att företag från länder med common law 

tenderar att ge mer i utdelning och vara mer kontrollerade av chefer än av stora aktieägare som i 

civil law länder där minoritetsägare lider av svagare rättsskydd. 

  

Kontinentaleuropeiska företag tenderar alltså att vara mer influerade av banker och kontrollerade 

av stora aktieägare, samtidigt som redovisningen är mer flexibel och ger mer utrymme för 

professionellt omdöme än för företag i USA. Detta påverkar utdelningspolitiken och kan ge 

upphov till skillnader mellan USA och Kontinentaleuropa som argumenterat ovan (Aivazian et 

al., 2003; Booth & Zhou, 2017; La Porta et al., 2000; Liu et al., 2014). Men skillnader i 

institutionell och finansiell struktur påverkar även andra delar av företagsstrategier (Aivazian et 

al., 2003) varav CSR är en del. I och med dessa skillnader mellan företag i USA och 

Kontinentaleuropa kan samband mellan CSR och utdelningspolitik som hittats för företag i USA 

därmed inte antas vara en självklarhet även i Kontinentaleuropa. 

 

Den enda studien om CSR och utdelningspolitik gjord på europeiska företag som vi hittar är 

fokuserad på om företag föredrar att återköpa aktier eller ge utdelning, och CSRs inverkan på 

detta (Samet & Jarboui, 2017). Denna studie kommer istället fokusera på hur utdelningspolitik 

påverkas av total CSR men även om olika CSR-dimensioner har olika effekt på 

utdelningspolitiken. Detta eftersom nyare studier har visat på att olika CSR-dimensioner har 

olika effekt (Capelle-Blancard & Petit, 2017; Feng et al., 2017). Vi förväntar oss att vår studie 

ska bidra till forskningen på följande punkter;  
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1. Vår studie är unik genom att den tittar på sambandet mellan utdelningspolitik och CSR, 

både för aggregerad CSR och uppdelat i dimensioner var för sig i kontinentaleuropeiska 

företag. Vi anser det vara ett gap eftersom tidigare forskning har fokuserats enbart på 

aggregerad CSR, det vill säga CSR i sin helhet, utan att ta hänsyn till dimensionens olika 

effekter.   

 

2. I och med att tidigare forskning som riktar sig mot CSRs påverkan på utdelningspolitik 

genomfördes till största del i USA anser vi att vår studie är unik i avgränsning till 

Kontinentaleuropa med avseende på skillnader i institutionell och finansiell struktur för 

dessa länder. Bland de största skillnaderna mellan USA och Kontinentaleuropa som kan 

påverka sambandet mellan CSR och utdelningspolitik är att de använder olika 

redovisningsramverk, USA har en kapitalmarknadsmodell medan Kontinentaleuropa 

tillämpar en bankmodell, samt att USA tillämpar common law medan Kontinentaleuropa 

har civil law.  

 

3. Slutligen förväntas studien även ge ett praktiskt bidrag genom att visa praktiker ifall 

företags CSR-betyg kan användas för att hjälpa till att avgöra om ett företag är en bra 

investering.  

 

1.3 Forskningsfrågor 

● Vilka effekter har CSR på företagets utdelningspolitik?  

● Hur påverkar olika CSR-dimensioner företagets utdelningspolitik? 

 

1.4 Syfte  

Syftet med denna studie är att studera hur CSR-nivå och dess dimensioner påverkar 

utdelningspolitik i kontinentaleuropeiska företag.  

 

1.5 Avgränsning  

Studien är avgränsad till börsnoterade företag och åren 2009-2017. Den är även avgränsad till de 

företag som databasen Thomson Reuters har data över för CSR, utdelning och studiens samtliga 

kontrollvariabler för samtliga av åren i studieperioden. Denna studie omfattar endast 
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Kontinentaleuropa, vilket innebär Europa exklusive Storbritannien och Irland, med anledning av 

att dessa länder tillämpar common law och således har större likheter med USA än Europa när 

det gäller institutionell och finansiell struktur. Vidare avgränsas studien mot finansiella företag 

på grund av att dessa är kontrollerade enheter, vilket resulterar i 207 företag och sammanlagt 

1863 observationer.  

 

1.6 Disposition 

Resterande del av arbetet är disponerat enligt följande;  

 

Teoretisk referensram 

Här definieras begreppen CSR - både som helhet och dimensioner - samt utdelningspolitik. Det 

följs av en redogörelse för existerande forskning som finns om sambandet mellan dessa 

variabler. Detta leder fram till studiens hypoteser.  

 

Metod 

I detta kapitel redogörs för de vetenskapsteoretiska utgångspunkterna för studien, samt studiens 

design och metod. En förklaring av studiens empiriska metod med en presentation av 

datainsamling, urval och bortfall följer. Avslutningsvis beskrivs analysmetoderna som tillämpats 

i studien.  

 

Empiriska resultat 

Först presenteras deskriptiv statistik för studiens variabler, följt av en korrelationsanalys. Detta 

följs av en kontroll av felkällor innan kapitlet avslutas med en presentation av de multipla 

regressionsanalyserna.  

 

Diskussion 

I det här kapitlet förs en diskussion av resultaten uppdelat med en rubrik för varje hypotes. Här 

kopplas teorin samman med de empiriska resultaten för att besvara syftet.  
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Slutsats  

I studiens sista kapitel presenteras först studiens slutsats följt av studiens bidrag, vilket är 

uppdelat i både en teoretisk och en praktisk del. Avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

2. Teoretisk referensram 

 
 

I detta kapitel redogörs för den teoretiska referensramen som studien förhåller sig till. Kapitlet 

innehåller beskrivning av begreppen CSR och utdelningspolitik samt redogör för existerande 

forskning om sambandet dem emellan. Från detta formuleras studiens hypoteser.  

 

 

2.1 CSR 

Företagets roll i samhället har utmanats vid olika historiska tidpunkter, särskilt när samhället har 

utvecklats och synen på näringslivet har skiftat. Den konventionella uppfattningen att så länge 

som företag agerar inom legala och etiska ramar behöver de inte ta itu med större sociala mål 

(Friedman, 1970), ifrågasättas allt oftare världen över. Porter och Kramer (2011) lyfter fram att 

företag har börjat att betraktas som en viktig orsak till sociala och miljömässiga problem de 

senaste åren. Författarna menar att företagens syfte måste vara, förutom vinstskapande, även 

värdeskapande för samhället. Vidare menar Schwartz och Saiia (2012) att det inte är tillräckligt 

med att betala företagsskatt för att täcka alla negativa externa effekter som verksamheten kan 

orsaka. I och med detta har företagen ytterligare etiska och filantropiska förpliktelser.  

 

Intresset för företagets samhällsansvar har ökat kraftigt på grund av företagsskandaler på 1990-

talet. En av de första var Nike-skandalen i Pakistan där företaget anklagades för utnyttjande av 

barnarbete och billig arbetskraft (Scamardella, 2015), samt skandalen kring företaget Enron som 

begått redovisningsbrott vilket försvagade förtroendet och legitimiteten av företag (Fleming et 

al., 2013). Borglund, De Geer, och Hallvarsson (2009) förklarar att dylika skandaler 

uppmärksammade vikten av CSR och resulterade i att företagen har blivit mer insiktsfulla om 

bilden som förmedlas till intressenter.     

 

Denna ökning i intresse för företagets samhällsansvar avspeglas även i forskningen. Trots att de 

första vetenskapliga artiklarna dateras redan till 1950- och 1960-talen, var CSR som begrepp inte 

populärt förens fram till mitten av 1990-talet (Borglund et al., 2009). Sedan dess har antalet 

vetenskapliga artiklar som innehåller begreppet “corporate social responsibility” ökat från 97 

stycken (år 1996) till 981 stycken (år 2014) (Grafström, Göthberg, & Windell, 2015). Det finns 
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även liknande mönster i medias intresse för CSR (Borglund et al., 2009).  År 2008, anses enligt 

Borglund et al. (2009), vara ett genombrottsår då antalet publicerade artiklar om CSR i svensk 

affärspress under första halvåret uppgick till 120 stycken jämfört med 39 stycken artiklar för hela 

året innan. Även internationellt har intresset för CSR ökat (Borglund et al., 2009).  

 

Trots det globala intresset i forskning och många decennier av studier om CSR är det fortfarande 

svårt att definiera företagets sociala ansvar som begrepp. Som det nämndes ovan beskrev 

Friedman (1970) att det enda ansvar som företag har inför samhället är det ekonomiska ansvaret. 

Han menade att genom vinstskapande genereras medel för utbetalning av löner, skattebetalning, 

produktion av varor och tjänster. Hans idéer grundar sig på en kapitalistisk ansats.  Friedman 

(1970) argumenterade för ansvarsfördelning mellan företag och statliga institutioner och menade 

att företagets främsta mål är att gynna aktieägarna och på det sättet bidra till samhällsutveckling. 

En sådan kritik mot CSR som filantropisk aktivitet baseras på antaganden om att socialt 

ansvarstagande medför resursförbrukning och minskning av vinsten (Grafström et al., 2015).  

 

Carroll (1991) beskrev CSR i sin studie som en pyramid där han delar socialt ansvar i fyra 

komponenter. Den grundläggande komponenten är företagets ekonomi som innebär det 

huvudsakliga syftet med företaget då han menar att vinstintresse och lönsamhet är krav för 

långsiktig utveckling. Nästa komponent inkluderar legalt ansvar som innebär att organisationer 

måste agera inom ramen för lagar och regler. Den komponenten anser Carroll (1991) vara ett 

komplement till det ekonomiska ansvaret och menar att en sådan samexistens är en 

grundläggande förutsättning för det fria företagssystemet. Vidare betonar han vikten av etiskt 

ansvar som en komponent av CSR. Denna komponent bygger vidare på ekonomiskt och legalt 

ansvar och omfattar de aktiviteter och praxis som samhället kräver eller förbjuder, trots att de 

inte är lagfästa. Här kan en likhet ses med Friedmans (1970) syn på CSR med ekonomiskt ansvar 

som huvudsyfte med begränsning för lagar och etik. Men Carroll (1991) utökar begreppet med 

ytterligare en komponent - filantropiskt ansvar, vilket Friedman (1970) har medvetet exkluderat. 

Carroll (1991) menar att filantropiskt ansvar inbegriper aktivt engagemang i aktiviteter som 

främjar samhällets välfärd. Filantropi skiljer sig från etik genom frivillighet och avsaknad av att 

den inte kommer verka för oetisk beteende, dvs samhället har inga krav på filantropiskt ansvar, 

endast förväntningar (Carroll, 1991). Däremot påstår författaren att filantropiskt ansvar är en 
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mindre viktig komponent trots att den är mycket önskvärd och prisad. Han kallar den för “icing 

on the cake” och menar att det är de första tre komponenterna som utgör grunden för en hållbar 

utveckling av företag. Varken Friedmans eller Carrolls definition av CSR har dock fastslagits, 

och hur CSR ska definieras är fortfarande vida diskuterat.  

 

2.2 Utdelningspolitik 

Ett ofta nämnt mål för ledningen av företag är att fatta beslut som maximerar företagets värde, 

men om och hur utdelningspolitik har en roll i detta är fortfarande utan klara svar. Frågorna om 

varför företag betalar utdelning och varför investerare bryr sig om utdelning har av Fischer Black 

(1976) kommit att blivit benämnt ”utdelningspusslet”. Han menar att ju närmare man tittar på 

pusslet desto mindre tycks bitarna passa ihop. Detta är fortfarande relevant idag då debatten gör 

klart att det ännu inte finns något konsensus om företagets värde är oberoende av dess 

utdelningspolitik. Miller och Modigliani (1961) tog upp detta pussel i sin artikel där de 

presenterade sitt argument om irrelevansen av utdelningspolitik, och där de tryckte på att 

värderingen av företag endast baseras på produktiviteten av företagets resurser och inte 

utdelningspolitiken. De menade att investerare kan sälja aktier för att skapa en hemmagjord 

utdelning när företagets utdelningspolitik ger mindre än önskat, eller köpa aktier för överflödig 

utdelning när företagets utdelningspolitik ger mer än önskat. På detta vis görs företagets 

utdelningspolitik helt irrelevant.   

 

Men fast att ovanstående argument av Miller och Modigliani (1961) har stötts av tidig forskning 

av bland annat Black och Scholes (1974) och Miller (1986) så är det baserat på antaganden om 

perfekta marknader och rationella investerare vilket inte håller i praktiken. Som följd har en rad 

olika teorier tagits fram för att svara på frågorna i utdelningspusslet. Bland alla dessa teorier är 

det tre som förekommer ofta nog att Baker et al. (2002) benämner dem de vanligaste 

förklaringarna av utdelningspusslet; skattepreferenser, asymmetrisk information (signalering), 

samt agentkostnader. Dock är skatteförklaringen inte längre speciellt aktuell. Enligt Baker et al. 

(2002) så var argumentet om skattepreferenser en av de tidigaste förklaringarna av 

utdelningspusslet. Argumentet var att utdelningspolitik baseras på investerarnas 

skattepreferenser, varav om skatten var lägre på kapitalvärdeökning än på utdelning så betyder 

det att investerarna kommer att föredra aktier som ger lite utdelning. Empiriska tester av 
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argumentet gav dock blandade resultat, till exempel så fann Litzenberger och Ramaswamy 

(1982) en positiv relation mellan förväntad avkastning före skatt och utdelning, samtidigt som 

Black och Scholes (1974) inte fann någon relation. I mer aktuell forskning förekommer 

skatteförklaringen väldigt sällan. Att skatten tenderar att vara högre på utdelning än på 

kapitalökning som följd av stigande aktievärde är en central del av utdelningspusslet (La Porta et 

al., 2000; Miller, 1986), eftersom det talar för att företag skulle undvika att betala utdelning, men 

istället har det visat sig att företag följer noga genomtänkta utdelningsstrategier (Lintner, 1956). 

Miller (1986) kom i sin studie fram till att företag betalar utdelning trots högre skatt på grund av 

tron hos företag som betalar utdelning att företag systematiskt misslyckas att gagna sina 

aktieägare om de konverterar utdelning till kapitalvinst. Men förklaringarna av utdelningspusslet 

är fortfarande vida och många. De förklaringar som tidigare forskning tycks ge mest stöd för är 

dock signaleringsförklaringen och agentkostnadsförklaringen. 

 

2.2.1 Signaleringsförklaringen 

Signaleringsförklaringen för utdelning bygger på antagandet om att det förekommer asymmetrisk 

information mellan investerare och företagets beslutsfattare (Bhattacharya, 1979; John & 

Williams, 1985; Miller & Rock, 1985). Argumentet är att utdelning fungerar som en signal för 

förväntad framtida avkastning (Bhattacharya, 1979), vilket betyder att när utdelningen höjs så 

ger det en signal till marknaden att företagets beslutsfattare som har insiderinformation tror att 

den framtida avkastning kommer att stiga, vilket kan resultera i stigande aktiekurser (Watts, 

1973). Enligt John och Williams (1985) betyder det att företag med mer fördelaktig 

insiderinformation ger mer i utdelning och i tur får högre aktievärde. 

  

De empiriska resultaten för detta argument är blandade. Till exempel menar Kalay (1980) att för 

att argumentet ska hålla så måste chefer vara motvilliga att skära ned utdelningen. Han menar att 

annars när ett företag försöker signalera marknaden med hjälp av ett finansiellt instrument så kan 

konkurrenter genast kopiera detta vilket gör taktiken värdelös. Kalay (1980) fann inga avgörande 

bevis för att chefer är motvilliga att skära ned utdelning, men kunde inte heller motbevisa att 

utdelning fungerar som signal. Även Benartzi, Michaely och Thaler (1997) fick blandade resultat 

i sin studie och hittade endast bevis för att företag som höjer utdelningen är mindre troliga än 

företag som inte förändrar sin utdelning att få lägre avkastning i framtiden. Andra studier som till 
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exempel den av La Porta et al. (2000) hittade inget som kan bedöma relevansen av signalering av 

utdelningspolitik, medan Chang et al. (2018) fann bevis för signaleringsförklaringen i sin studie. 

Även Aivazian et al. (2003) stödjer teorin att utdelning fungerar som signal, men menar även att 

detta framförallt gäller i utvecklade kapitalmarknadssystem som det i USA.  

  

2.2.2 Agentkostnadsförklaringen 

En annan förklaring för hur företag väljer sin utdelningspolitik kan hittas i agentteorin. 

Agentproblem uppstår när en part agerar åt en annans vägnar och de inte har förenade intressen, 

som till exempel när chefer agerar i egenintresse istället för att maximera aktieägarvärdet 

(Benlemlih & Bitar, 2018). Utdelning kan därmed användas så att chefer blir tvungna att oftare 

anskaffa resurser från kapitalmarknader och på så vis hamnar under granskning från 

professionella investerare, vilket minskar agentkostnaderna mellan chefer och aktieägare 

(Easterbrook, 1984). Jensen (1986) lyfter även fram att det finns incitament för chefer att låta 

företaget växa över dess optimala storlek för att ge sig själva mer makt och status. Han menar 

vidare att överinvestering är vanligt i företag med stora fria kassaflöden eftersom chefer som har 

kontroll över stora fria kassaflöden har en tendens att vilja spendera, vilket kan leda till att de 

investerar i projekt som har negativt nettonuvärde.  För att motverka risken av att chefer 

överinvesterar, menar därmed Jensen (1986), att företag kan tänkas välja att föra en 

utdelningspolitik med hög utdelning för att reducera hur mycket resurser chefer har kontroll 

över. 

  

Inom forskningen finns det blandade resultat för agentkostnadsförklaringen för utdelningspolitik. 

Bland annat fann Brockman och Unlu (2009) bevis för agentkostnader som förklaring för 

utdelningspolitik. Aivazian et al. (2003) fann även de att utdelningspolitik kontrollerar chefers 

opportunistiska beteende men, precis som med signalering, så menar de att detta framförallt 

gäller i utvecklade kapitalmarknader som i USA. Andra forskare som bland annat Chay och Suh 

(2009) samt Chang et al. (2018) fann inte tillräckligt med bevis för agentkostnadsförklaringen för 

utdelning i sina studier.  
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2.2.3 Andra förklaringar och sammanfattning 

Bland existerande forskning om betydelsen av utdelningspolitik finns en lång rad av olika studier 

som testar andra förklaringar. Utöver de ovannämnda förklaringarna för utdelningspusslet så 

lyfter bland annat Baker et al. (2002) även fram transaktionskostnader, flotationskostnader och 

irrationellt investerarbeteende. Vidare skriver Chay och Suh (2009) i sin studie att 

kassaflödesosäkerhet är en viktig del i att avgöra utdelningspolitik. De menar att större 

kassaflödesosäkerhet, det vill säga högre aktievärdesvolatilitet, betyder mindre utdelning. I en 

annan studie, av Deshmukh et al. (2013), lyfts det fram att hur stort förtroendet är för den högsta 

chefen kan påverka utdelningen, då de menar att marknadsreaktionen på höjd utdelning är större 

för företag med en chef som har ett mindre förtroende. Medan Garg och Bhargaw (2019) menar 

att de viktigaste faktorerna för utdelningspolitik i Indien är, enkelt nog, årets vinst efter skatt och 

förskjuten utdelning. Även La Porta et al. (2000) har en annan förklaring och menar att utdelning 

betalas eftersom minoritetsaktieägare pressar företagsinsiders (ledningen) att fördela ut likvida 

medel. Det betyder att starka rättigheter åt minoritetsägare associeras med högre utdelning och 

därmed är kvaliteten på det lagstadgade skyddet för investerare en viktig faktor för 

utdelningspolitiken. 

  

Antalet olika förklaringar av utdelningspusslet har blivit så många att Ang (1987, p.55) menar att 

de rent av är för många och ändå verkar ingen ensam förklaring vara bra nog att alla är överens 

(som citerat i Baker et al., 2002). Flera faktorer påverkar varandra och utdelningspolitiken på ett 

sådant sätt att alla företag är olika i sin utdelningspolitik, enligt Baker et al. (2002). Men av 

samtliga teorier så är det signaleringsförklaringen och agentkostnadsförklaringen som har mest 

övertygande stöd. 

 

2.3 Sambandet mellan CSR och utdelningspolitik 

När det kommer till forskning om sambandet mellan CSR och utdelningspolitik så finns det inte 

mycket att hitta. Till exempel tittar Galema et al. (2008) på socialt ansvarstagande investeringar 

snarare än CSR, och menar att det påverkar aktievärdet genom att sänka ration mellan det 

redovisade värdet och marknadsvärdet. Rakotomavo (2012) däremot tittar på sambandet mellan 

CSR och utdelningspolitik och kommer fram till att företag med hög CSR-nivå tenderar att vara 

större, generera mer vinst och ha mer intjänat eget kapital. Han menar även att hans studie tillför 
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bevis om att företag i mognadsfasen investerar mer i CSR, vilket stöds av Trihermanto och 

Nainggolan (2019). 

  

Bland de studier som finns om ämnet tycks de flesta studier vara överens om att företag med 

högre CSR-nivå är associerade med utdelning (Cheung et al., 2016; Hunjra & McMillan, 2018; 

Samet & Jarboui, 2017), med undantag för Halbritter och Dorfleitner (2015) som inte fann något 

sådant signifikant samband. Men även bland de som menar att sambandet föreligger finns det 

ingen tydlig enighet om hur relationen ser ut. Enligt Cheung et al. (2016) är CSR-aktiviteter 

positiva nettonuvärdesprojekt som ökar vinsten och därmed utdelningen. De hittar däremot ingen 

signifikant relation mellan CSR och benägenheten att betala utdelning, samtidigt som de visar att 

högre CSR-nivå tenderar att betyda högre utdelning. Detta betyder att CSR inte påverkar beslutet 

om utdelning ska betalas men har en positiv inverkan på hur stor utdelning som ska betalas. Att 

företag med hög CSR-nivå betalar mer i utdelning än företag med låg CSR-nivå stöds av Kim 

och Jeon (2015), Rakotomavo (2012), Samet och Jarboui (2017), samt Trihermanto och 

Nainggolan (2019). Men Hunjra och McMillan (2018) menar istället att utdelningspolitik snarare 

fungerar som en modererande variabel mellan CSR, intressenters intressen och finansiell 

prestation, och att värdet i detta är kunskapen om att CSR bör tas med i beaktning av 

beslutsfattare när de tar beslut angående utdelningspolitik.   

 

Denna studie ämnar bygga vidare på denna forskning för att utveckla förståelsen för hur 

utdelningspolitik är influerad av CSR-nivå. Med stöd av ovanstående kommer huvudhypotesen 

vara att det finns en positiv relation mellan CSR och utdelning och byggs utifrån två potentiella 

teoretiska argument som kan vara viktiga för att förklara varför CSR kan påverka företags 

utdelningspolitik. Dessa argument är baserade på agentteori och signaleringsteori eftersom de är, 

som nämnt ovan, de förklaringar för utdelningspusslet som har mest övertygande stöd.  

 

2.3.1 Argument utifrån agentteori  

I de flesta stora företag är ledningen skild från ägarna, det vill säga mottagaren av vinst är inte 

den person vars beslut bestämmer vinstmängden i slutändan. Detta gör agentteorin relevant då 

den berör intressekonflikter mellan företagsledningen och aktieägarna i bland annat frågan om 

företagens finansieringsbeslut. Även om det är högst sannolikt att ledningen är intresserad av 
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vinstmaximering kan deras mål skilja sig från aktieägarnas intressen (Jensen & Meckling, 1998a, 

1998b), och Benlemlih och Bitar (2018) hävdar att chefer faktiskt tenderar att agera i 

egenintresse istället för att maximera aktieägarvärdet. I kontext för CSR innebär detta att chefer 

har incitament att överinvestera i socialt ansvarstagande aktiviteter och på så vis förbättra sitt 

rykte och få privata fördelar (Barnea & Rubin, 2010; La Porta et al., 2000; Mitton, 2004). 

Brown, Helland och Smith (2006) påpekar att företagsfilantropi möjliggör för chefer att 

identifieras som socialt ansvarstagande och medför särskilda personliga fördelar som exempelvis 

tillgång till kändisar, biljetter till evenemang. I och med att chefer har incitament att 

överinvestera i CSR-aktiviteter på grund av egenintressen kan detta utgöra en agentkostnad som 

inte belastar cheferna. Jensen (1986) påpekar att utdelningspolitiken kan lösa ett sådant 

agentproblem genom att begränsa mängden av tillgängligt kassaflöde. Utdelningspolitik kan 

således ha stor inverkan på finansieringsbeslut och spela en övervakningsroll, som identifierat av 

Easterbrook (1984). Författaren hävdar att utbetalning av utdelningen kan användas som en 

mekanism för att minska agentproblematiken. Detta ger stöd för antagandet om att socialt 

ansvarstagande företag kan välja att genomföra generös utdelningspolitik i syfte att kontrollera 

chefernas beteende och undvika expropriation.  

 

2.3.2 Argument utifrån signaleringsteori 

En ytterligare teori som stödjer hypotesen att det föreligger ett positivt samband mellan CSR och 

utdelningskvoten är signaleringsteorin. Ross (1977) menar att företag använder utdelning som 

medel för att kommunicera med aktiemarknaden. En sådan kommunikation är aktuell när det 

uppstår informationsasymmetri mellan aktieägarna och chefer på grund av att sistnämnda 

förfogar över information som aktieägarna inte har tillgång till (Bhattacharya, 1979; John & 

Williams, 1985; Miller & Rock, 1985). Genom att höja utdelningen kan företagsledningen 

signalera till marknaden om förväntade höjda framtida kassaflöden, samtidigt som en minskning 

av utdelningen signalerar om mer pessimistiska förväntningar, vilket skulle innebära att 

utdelningspolitik är ett viktigt kommunikationsmedel för företag (Ross, 1977). I och med att 

CSR-aktiviteter på kort sikt kan leda till minskning av likvida medel och nedskärning av 

konkurrensfördelar (Waddock & Graves, 1997) kan generös utdelningspolitik signalera till 

aktiemarknaden att CSR-utgifter är lång ifrån att riskera företagets stabilitet utan snarare leder 

till en bättre fördelning av företagets resurser.   
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Med utgångspunkt i argumenten ovan, utifrån både agentteori och signaleringsteori, följer 

studiens första hypotes;  

H1: företag med hög CSR-nivå betalar mer utdelning än företag med låg CSR-nivå 

 

2.4 Effekten av CSR-dimensioner  

Som nämnt tidigare är CSR ett svårdefinierat begrepp och som följd har många definitioner 

uppstått. Tidigare har Friedmans (1970) tryck på ekonomiskt ansvar och Carrolls (1991) 

definition som en pyramid med fyra komponenter beskrivits, men de är långt ifrån de enda 

definitioner av CSR som finns. Bland annat menar Grafström et al. (2015) att CSR ska definieras 

utifrån många olika faktorer, sådana som bransch, företagets land och vilka huvudsakliga 

intressenter företaget har. Författarna förklarar att sociala ansvarsfrågor är komplexa i sin natur 

och kan innebära att företag tar ansvar för sina medarbetare, förebygger korruption, säger till att 

produkter och tjänster är säkra för konsumenter och miljö, och skatteplanering som en självklar 

del av företagandet. Problemet om hur CSR ska definieras och mätas fortgår då olika faktorer har 

varierande effekter på organisationer, enligt Benlemlih (2017). 

 

Resonemanget utvecklas av Attig et al. (2013) som förklarar att anledning till att studier om CSR 

genererar olika resultat är att CSR studeras som en aggregerad enhet, vilket är missledande med 

tanke på CSR-dimensionernas olika karaktär. En vanlig uppdelning av CSR-dimensioner består 

av miljö, samhälle och bolagsstyrning och kallas för ESG (Environment, Social, Government) 

(Capelle-Blancard & Petit, 2017; Halbritter & Dorfleitner, 2015). Databasen Thomson Reuters 

(2019) tillämpar dessa CSR-dimensioner vilka sedan har flera underkategorier som består av 

bland annat utsläpp, innovationer, mänskliga rättigheter, produktansvar, management och dylikt. 

I och med att ESG är en vanlig uppdelning av CSR i forskning och används av Thomson Reuters 

varifrån data för denna studie hämtas, så kommer studien använda sig utav denna uppdelning. 

Nedan delas CSR upp i de tre huvud-dimensionerna av ESG och kopplas till utdelningspolitik. 

Från detta kommer studiens andra hypotes härledas, uppdelat i tre delhypoteser, en för varje 

ESG-dimension.   
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2.4.1 Miljöansvar (Environment)  

E-dimensionen i ESG-betyget handlar om miljöansvar och förknippas framförallt med 

hållbarhet. Miljödimensionen delas av Thomson Reuters in i tre kategorier: resursanvändning, 

utsläpp och innovation (Thomson Reuters, 2019). Resursanvändning återspeglar företagets 

prestanda och kapacitet att minska användningen av material, energi och/eller vatten, samt att 

hitta mer miljöeffektiva lösningar genom att förbättra försörjningskedjan. Utsläpp eller 

emissionsreducering mäter ett företags engagemang och effektivitet när det gäller att minska 

miljöutsläpp i produktions- och driftsprocesser. Innovationskategorin speglar ett företags 

kapacitet att minska sina miljökostnader och bördan för sina kunder och därigenom skapa nya 

marknadsmöjligheter genom ny miljöteknik och processer eller miljövänliga produkter 

(Thomson Reuters, 2019).  

 

Företagets miljöpåverkan har diskuterats allt mer intensivt de senaste decennierna i och med att 

resursförbrukningen har stigit i takt med en ökande befolkningsmängd (Borglund et al., 2017), 

detta skapar nya utmaningar med att matcha den ökade efterfrågan med jordens begränsade 

resurser. Energiförbrukning har nästan fördubblats de senaste 30 åren (Borglund et al., 2017), 

och outsourcing som resultat av globalisering har lett till längre transportsträckor (Porter & 

Kramer, 2011), vilket enligt Naturvårdsverket (2013) resulterar i att den globala uppvärmningen 

ökar. Media och samhälle ställer allt större krav på länder likväl som företag att öka 

ansvarstagandet och minska miljöpåverkan, men denna kategori av socialt ansvar anses vara 

mest kostsam särskilt för industriella företag (Borglund et al., 2017).  

 

Konsekvenserna av bristfälligt miljöansvar kan vara dramatiska för både företag som samhället i 

sin helhet vilket världen kunde uppleva år 2010 vid explosionen på oljeplattformen Deepwater 

Horizon i Mexikanska Golfen (McCrea-Strub, Kleisner, Sumaila, Swartz, Watson, Zeller, & 

Pauly, 2011; Smith, Smith, & Ashcroft, 2010). Oljeutsläppen från Deepwater Horizon var en stor 

katastrof som hade en väsentlig miljömässig och ekonomisk inverkan, med totala skador på 36,9 

miljarder dollar för företaget British Petroleum, miljön, samt Mexikanska Golfens ekonomi 

(Smith et al., 2010). På tre månader halverades företagets aktievärde och påverkade många 

brittiska pensionsfonder och svenska investerare förlorade 1 miljard kronor (Dagens Industri, 

2010). Till skillnad introducerade General Motors ett återvinningsprogram där 90–97 procent av 
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tillverkningsavfallet återvinns medan resten omvandlas till energi, vilket resulterar i att  företaget 

årligen genererar 1 miljard dollar extra (Muller, 2013). Även andra företag har haft fördel av att 

ta ansvar för miljön, tex så blir Unilever´s nya affärsstrategi, som kallas Unilever’s Sustainable 

Living Plan och infördes år 2010, allt viktigare för företagets verksamhet, då deras hållbara 

varumärken växer mer än 50% snabbare än resten av verksamheten och stod för 60% av 

tillväxten år 2016 (Roderick, 2017).  

 

Att företagets miljömässiga hållbarhet kan få effekter på aktievärdet framkommer av 

ovanstående exempel samt diskuteras av Borglund et al., (2017). Författarna menar att 

miljörisker och miljöförstöring kan innebära att aktievärdet urholkas medan integration av 

hållbarhetsstrategier stärker företagets aktievärde och lockar fler investerare. 

Hållbarhetsstrategier och bättre resursutnyttjande genom återvinning, minskning av 

energianvändning, effektivisering av logistiken, samt nya teknologier stärker företagets delade 

värde och främjar tillväxtmöjlighet (Porter & Kramer, 2011). Det finns dock belägg som stödjer 

att hållbarhetsstrategier är mer kostsamma för industriella företag än till exempel för företag 

inom tjänstesektorn (Borglund et al., 2017). 

 

Sambandet mellan aktievärde och utdelningens storlek diskuteras av en mängd forskare (Black & 

Scholes, 1974; Miller & Modigliani, 1961; Allen & Rachim 1996; Hussainey et al. 2011) men 

dessa fokuserar på utdelningens påverkan på aktievärdet. Det hittades dock inga studier som 

undersöker en omvänd relation mellan aktievärde och utdelning, och inga som undersöker 

sambandet mellan miljöansvar och utdelningspolitik. I och med att exemplen ovan visar att 

miljöansvar kan både urholka aktievärdet och styrka det, samtidigt som ingen tidigare forskning 

ger argument för hur detta påverkar utdelningspolitiken är antaganden svåra att göra. Av denna 

anledning kan varken antagandet om att miljöansvar har en positiv påverkan på 

utdelningspolitik, eller det motsatta, göras. Således formas här en nollhypotes som delhypotes för 

dimensionen miljöansvar;  

H02a: Det finns inget samband mellan miljöansvar (E-dimensionen) och utdelningspolitik. 
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2.4.2 Samhällsansvar (Social)  

Samhällsansvar (S-dimension) handlar om de konsekvenser som företaget kan ha på sociala 

frågor och delas av Thomson Reuters (2019) in i följande kategorier: arbetskraft, mänskliga 

rättigheter, samhälle och produktansvar. Arbetskraft mäter ett företags effektivitet gentemot 

arbetsnöjdhet, en hälsosam och säker arbetsplats, upprätthållande av mångfald, och lika 

utvecklingsmöjligheter för anställda. Mänskliga rättigheter mäter ett företags effektivitet i 

förhållande till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Samhällskategorin mäter företagets 

åtagande att vara en bra medborgare, skydda folkhälsan och respektera affärsetik. Och 

produktansvar speglar ett företags kapacitet att producera kvalitetsvaror och tjänster som främjar 

kundens hälsa och säkerhet, samt dataintegritet och sekretess (Thomson Reuters, 2019).  

 

Samhällsansvarstagande diskuteras av Porter och Kramer (2011) i termer av delat värde (shared 

value) där företagets perspektiv täcker såväl ekonomisk framgång som bidrag till samhällsnytta. 

Grafström et al. (2015) menar att företagets arbete med samhällsansvarsfrågor är komplexa i sin 

natur och ska definieras utifrån enskilda företag, men det finns en del generellt accepterade 

normer som alla företag ska följa för att nå långsiktig lönsamhet. Dessa normer sammanfaller 

med Thomson Reuters (2019) definition av samhällsansvar (S-dimensionen) och innebär bland 

annat ansvarsfull arbetsgivare, välgörenhet och skatt som samhällsansvar, samt antikorruption, 

hållbar leverantörskedja och mänskliga rättigheter (Grafström et al., 2015).  

 

Att hålla anställdas löner så låga som möjligt samt minimera deras förmåner i syfte att öka 

företagets prestanda har visat sig vara ineffektivt (Porter & Kramer, 2011). Idag har ledande 

företag lärt sig att på grund av förlorade arbetsdagar och minskad arbetskraftsproduktivitet kostar 

dålig hälsa dem mer än förmåner, vilket innebär enligt Porter och Kramer (2011) att högre löner 

och förmåner, samt hälsofrämjande aktiviteter leder till högre produktivitet. Grafström et al. 

(2015) förklarar att företag som engagerar sig i medarbetarnas välbefinnande har positiva 

konsekvenser för medarbetarna. Genom att fokusera på relationen med anställda har företag visat 

sig bli mindre av en riskfaktor och får bättre kreditvärdering (Verwijmeren & Derwall, 2010) 

samt kommer sannolikt att minska risken för konkurs (Berk, Stanton, & Zechner, 2010).  
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Skatt som företagets samhällsansvar och åtgärder mot korruption anses vara en central del av 

företagets sociala ansvar (Grafström et al., 2015). Korruption skadar handel vilket kan innebära 

hinder för utveckling och investering. Medan skatteflykt samt avancerad skatteplanering leder till 

att länder förlorar skatteintäkter som skulle gå till vård, utbildning och omsorg (Grafström et al., 

2015). Korruption kan gynna företag på kort sikt genom att påverka objektiviteten vid 

affärsbeslut samt behålla medel kvar i företaget, men Fisman och Svensson (2007) konstaterar att 

mutor är negativt korrelerade med företagets tillväxt. Författarna menar att skattebetalning 

påverkar företagets tillväxt negativt med samma andel, medan en procentenhets ökning av mutor 

medför en minskning på tre procentenheter i tillväxt. Att korruption är mycket mer skadlig än 

beskattning stöds av Shleifer och Vishny (1993) med anledning att korruption medför högre 

transaktionskostnader förknippade med osäkerhet och sekretess som nödvändigtvis följer med 

betalningar av mutor, samt det faktum att korrupta avtal inte kan verkställas i domstolar.  

 

Att företag väljer att producera sina produkter i låglöneländer har visat sig ge stora ekonomiska 

vinster (Borglund et al., 2017). Dessa besparingar kan leda till farliga och orättvisa arbetsvillkor i 

tillverkningsländerna och orsaka många dödsfall och barnarbete. Media som har en fundamental 

roll vad gäller samhällsansvar (Borglund et al., 2009) kan ifrågasätta företagets etik vid val av 

leverantörskedjor och därigenom väcka frågan hos intressenter (Grafström et al., 2015). Många 

företag har inte överlevt förtroendekriser och förlorat sin licens att bedriva verksamhet vilket har 

lett till konkurser (Borglund et al., 2009). En del studier lägger fram bevis för att samhällsansvar 

förbättrar företagets legitimitet och effektivitet vilket resulterar i högre lönsamhet och långsiktig 

överlevnad (McGuire, Sundgren, & Schneeweis, 1988; Meyer & Rowan, 1977). Resultaten för 

undersökningar av om samhällsansvar har ett positivt samband med lönsamhet och långsiktig 

överlevnad är inte fullständigt entydiga. Men i en studie, av Peloza (2009), där han gjorde en 

översikt av 128 studier demonstrerade han att 59 procent av studierna pekade på en positiv 

korrelation med ekonomisk prestation, medan 27 procent pekade på en neutral och endast 14 på 

en negativ. Detta visar att tidigare forskning ger mest belägg för att sambandet mellan 

samhällsansvar och lönsamhet och långsiktig överlevnad är positivt.  

 

Ovanstående resonemang visar att det mesta talar för att samhällsansvar har ett positivt samband 

med lönsamhet. Som resonerat får företag som tar samhällsansvar fördelar i form av bland annat 
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minskad risk för att hamna i en rättvist, stöd från anställda, bättre kreditvärdering och förbättrad 

legitimitet, och detta leder till att företagen får stabilare kassaflöden varav företagets resurser kan 

dediceras till strategiska beslut som fördelning av utdelning (Berk et al., 2010; Verwijmeren & 

Derwall, 2010). Det mest relevanta argumentet vi ser för ett negativt samband mellan 

samhällsansvar och utdelning är att samhällsansvar i form av tex antikorruption gynnar 

företagets tillväxt (Fisman & Svensson, 2007). Företag med stora tillväxtmöjligheter är mindre 

påverkade av agentkostnader vilket innebär lägre utbetalningar, enligt Grinstein och Michaely 

(2005). Men samhällsansvar i form av att till exempel ta hänsyn till mänskliga rättigheter och 

hållbara leverantörskedjor resulterar i lönsamhet och långsiktig överlevnad (McGuire et al., 

1988; Meyer & Rowan, 1977) vilket i sin tur indikerar stabila utbetalningar till aktieägarna 

(Monoarfa, 2018). Det finns med andra ord betydligt mer belägg för att sambandet mellan 

samhällsansvar och utdelning är positivt än att det skulle vara negativt eller neutralt. Med grund i 

detta formuleras studiens andra delhypotes: 

H2b: Sambandet mellan samhällsansvar (S- dimensionen) och utdelningspolitik är positivt.    

 

2.4.3 Bolagsstyrningsansvar (Government) 

Thomson Reuters (2019) har delat in bolagsstyrning (G-dimensionen) i tre kategorier: ledning 

(management), aktieägare och CSR-strategier. Ledningskategorin mäter ett företags engagemang 

och effektivitet med att följa bästa praxis för bolagsstyrningsprinciper. Aktieägarkategorin mäter 

ett företags effektivitet genom dess likabehandling av aktieägarna och användning av strategier 

för att förebygga risken att företaget blir övertaget.  Kategorin CSR-strategi återspeglar 

företagets praxis för att kommunicera att den integrerar de ekonomiska (finansiella), sociala och 

miljömässiga dimensionerna i sina dagliga beslutsprocesser. Bolagstyrning (G) i ESG-modellen 

kallades tidigare för Corporate Governace (CG) av Thomson Reuters (2019) och inkluderade 

bland annat styrelsestruktur, ersättningspolicy, aktieägarnas rättigheter samt vision och strategi, 

vilket visar G-dimensionens starka koppling till begreppet Corporate Governance. Corporate 

Governance är ett begrepp som det finns mycket forskning om och däribland en del studier om 

dess effekt på företags utdelningspolitik. Nedan används bolagsstyrning och corporate 

governance synonymt. 
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Enligt outcome model of dividends bör högre nivå på bolagsstyrning vara positivt relaterad till 

utdelningsnivå, eftersom bättre styrda företag erbjuder starkare skyddsrättigheter till sina 

aktieägare (La Porta et al., 2000). Med tanke på denna rättighet kommer aktieägarna att pressa 

chefer att betala högre utdelning istället för att låta dem använda överflödiga pengar för sina 

privata fördelar (Barnea & Rubin, 2010; La Porta et al., 2000; Mitton, 2004). Ytterligare bevis på 

sambandet mellan bolagsstyrning och utdelningspolitik presenterar Adjaoud och Ben-Amar 

(2010) som studerade förhållandet mellan kvalité på bolagsstyrning i kanadensiska företag och 

dess utbetalningsstrategier. Studien fann att bättre styrda bolag betalar mer i utdelning och 

därmed dämpar kostnader förknippade med agentteorin. Att hög nivå på bolagsstyrning har en 

positiv effekt på utdelningspolitik stöds av Roy’s (2015) studie om utdelningspolitik i Indien. 

Studien fann att storlek på styrelsen, oberoende styrelseledamöter och icke-verkställande 

styrelseledamöter har betydande inverkan på utdelningspolitik. Roy (2015) menar att när 

aktieägarna är väl skyddade kan kapitalet fördelas mer effektivt. Argumenten ovan leder till den 

tredje och sista delhypotsesn;  

H2c: Sambandet mellan bolagsstyrningsansvar (G-dimensionen) och utdelningspolitik är 

positivt.  
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3. Metod  

 
 

Detta kapitel börjar med en presentation av de vetenskapsteoretiska utgångspunkterna för 

studien samt valen av forskningsdesign och metod. Detta följs av en genomgång av de empiriska 

metoderna i studien, inklusive för datainsamling och urval. Sedan redogörs för studiens 

operationalisering med definition av variabler och hur de mäts. Vidare beskrivs valda 

analysmetoder och kapitlet avslutas med en genomgång av kvalitetskriterier. 

 

 

3.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

Vetenskapsteori handlar om grunden för alla ställningstaganden inklusive vad som faktisk är sant 

(Thurén, 2007), varav vilka vetenskapsteoretiska utgångspunkter man har är viktigt för 

forskningen då forskningens syfte är att bygga kunskap (Patel & Davidson, 2011). När man 

väljer vetenskapsteoretiska utgångspunkter gäller det att inte bara ta med sina egna erfarenheter 

och förkunskaper i beaktning utan även allt från forskningens design till metod för att få alla 

bitar i forskningsarbetet att passa ihop (Olsson & Sörensen, 2011). Syftet med denna studie är att 

studera sambandet mellan utdelningspolitik och CSR-nivå, och att förklara samband mellan olika 

variabler sammanfaller med den positivistiska vetenskapstraditionen (Bryman & Bell, 2013; 

Patel & Davidson, 2011; Sohlberg & Sohlberg, 2013; Thurén, 2007). Positivismen kommer 

ursprungligen från en naturvetenskaplig tradition och menar att kunskap antingen kommer från 

observationer med hjälp utav våra sinnen eller genom logiska resonemang (Patel & Davidson, 

2011; Thurén, 2007). Sohlberg och Sohlberg (2013) menar vidare att positivismen bygger på att 

förklara kausala samband med hjälp av mätbara variabler, vilket är vad vi avser att göra. 

Positivismen innebär även att eftersom kunskap är observerbart och fristående så ska 

vetenskapen vara objektiv (Bryman & Bell, 2013; Sohlberg & Sohlberg, 2013), varav vi avser att 

utföra studien så fri från våra egna värderingar som möjligt.  

 

Inom forskning ska slutsatser dras genom att relatera teori och verklighet till varandra (Patel & 

Davidson, 2011) och vi använder en hypotetisk-deduktiv ansats för detta i arbetet. Den 

hypotetiskt-deduktiva ansatsen är den vanligaste metoden inom positivismen (Thurén, 2007) och 

innebär att hypoteser byggs på teori och prövas mot empiri vilket resulterar i att hypoteserna 
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bekräftas eller förkastas (Bryman & Bell, 2013; Patel & Davidson, 2011). Vi bygger våra 

hypoteser från genomgång och diskussion av litteratur och teori angående CSR och 

utdelningspolitik och testar dem mot den empirin vi får fram med hjälp av statistiska analyser i 

enlighet med en deduktiv ansats. Enligt Patel och Davidson (2011) antas en deduktiv slutledning 

även leda till att forskningsprocessen blir mindre påverkad av forskarens subjektiva 

uppfattningar eftersom utgångspunkten kommer från existerande teori. Dock menar de även att 

risken finns att studien då blir påverkad av den befintliga teorin genom att rikta forskningen så 

att intressanta upptäckter missas, vilket vi är medvetna om. Men i och med att vi håller detta i 

åtanke under arbetets gång är vi övertygade om att detta kommer leda till bra resultat som bygger 

på och bidrar till litteraturen.  

 

Informationen i studien har samlats, bearbetats och analyserats i enlighet med metoder för 

kvantitativ forskning eftersom den kvantitativa forskningen går speciellt bra tillsammans med 

positivismen, deduktion och mätningar (Bryman & Bell, 2013; Olsson & Sörensen, 2011; 

Sohlberg & Sohlberg, 2013). Kvantitativ forskning, menar Bryman och Bell (2013), bygger på 

att förklara aspekter av den sociala verkligheten genom att visa på samband mellan begrepp som 

formats till beroende och oberoende variabler. De menar att mätningar av variabler har flera 

fördelar inklusive att resultaten blir mer exakta och konsekventa över tid. Kvantitativ forskning 

kännetecknas även av att, precis som positivismen förespråkar, vara objektiv och ha distans till 

undersökningsobjekten (Olsson & Sörensen, 2011). Vi får distans från de företag som är med i 

studien i och med att vi inte har någon direkt kontakt med dem utan får alla data från databaser.  

 

I studien samlas data från en stor grupp europeiska bolag över en tidsperiod på nio år genom 

systematiska observationer. Vi valde att samla in data om samma urval över en tidsperiod, inte 

huvudsakligen för att se på förändringen över tid utan för att få ett mer pålitligt resultat och på så 

vis bättre kunna förklara kausala samband. Detta är förenligt med den positivistiska traditionen 

som anser att vetenskap ska förklara fenomen och titta efter lagbundenheter (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013) vilket knyter tillbaka till att alla bitar i forskningsprocessen ska passa ihop och 

upprätthålla objektivitet (Olsson & Sörensen, 2011).  
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3.2 Empirisk metod 

I detta avsnitt redogörs för hur data för studien samlats in, vilket är viktigt för studiens 

replikerbarhet (Bryman & Bell, 2013). Sedan redogörs för urvalet i studien, inklusive vilken 

population urvalet kommer ifrån och hur urvalet valts, även detta styrker replikerbarheten men 

även studiens trovärdighet (Bryman & Bell, 2013). 

 

3.2.1 Datainsamlingsmetod 

Empiriska data i studien är sekundärdata som hämtas från databasen Thomson Reuters 

Datastream. Att datamaterialet är sekundär betyder att det redan insamlats och sammanställts 

innan vi hämtade den (Olsson & Sörensen, 2011). Fördelarna med sekundärdata är bland annat 

att det sparar tid och resurser (Bryman & Bell, 2013; Cowton, 1998) och då databasen är välkänd 

och ofta använd inom forskning så kan den även antas generera data av hög kvalitet. Thomson 

Reuters samlar in och standardiserar informationen från tusentals företag från hela världen 

(Thomson Reuters, 2019) vilket gör informationen jämförbar. Då datainsamlingen tar mindre tid 

lämnar det oss mer tid till analysen av datan vilket ger oss alla möjligheter till att kunna 

genomföra en bättre dataanalys (Bryman & Bell, 2013).  

 

För att få en bra empirisk studie behövs även en litteraturgenomgång som bas för att belysa 

sambandet mellan variablerna, enligt Olsson och Sörensen (2011). För att skapa en kumulativ 

och aktuell teoretisk referensram med litteratur använde vi oss utav vetenskapliga artiklar, tryckt 

litteratur och elektroniska källor som berör CSR och utdelningspolitik. De vetenskapliga 

artiklarna samlade vi med hjälp av flertalet databaser och sökverktyg som fanns tillgängliga 

genom Högskolan i Gävle. Bland annat använde vi oss av databaserna Emerald, Scopus och 

Science Direct, och sökverktygen Google Scholar och Discovery som gör samlade sökningar 

från flera databaser. Vi använde oss uteslutande av “peer-reviewed” artiklar för att försäkra oss 

om en hög standard på våra referenser. Men då att en artikel är peer-reviewed inte garanterar att 

den är av god kvalité försökte vi även hålla oss till artiklar som är publicerade av journaler som 

fått en hög rankning av ABSs “Academic Journal Guide” som poängsätter vetenskapliga 

journaler. Dock finns det väldigt lite forskning om sambandet mellan CSR och utdelningspolitik 

vilket gjorde att vi även valde artiklar från andra journaler som vi bedömde hade god kvalité 

efter en genomläsning. Vilka sökord man använder kan ha en avgörande roll i om man hittar 
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lämpliga källor (Bryman & Bell, 2013) och vi använde ämnesspecifika begrepp och våra 

nyckelbegrepp för att få fram relevanta sökresultat; “CSR”, “dividendpolicy” och “ESG”. För att 

bredda sökningen använde vi även synonymer som till exempel “CSR-dimensions”, 

dimensionerna var för sig som till exempel “Governance” och utskrivningar av begrepp som tex 

CSR till “Corporate Social Responsibility”. Vi genomförde våra sökningar på engelska då detta 

är det främsta vetenskapliga språket (Patel & Davidson, 2011).  

 

3.2.2 Studiens population och urval 

För att få generaliserbara resultat i studien behöver urvalet vara representativt (Bryman & Bell, 

2013). Ett stickprov, beskriver Patel och Davidson (2011), är en grupp som representerar 

populationen och används när hela populationen inte kan undersökas. Men för att få ett stickprov 

som är representativt måste ett slumpmässigt urval göras (Patel & Davidson, 2011). När 

stickprovet är representativt kan det användas som generalisering för populationen. I och med att 

vi valt en kvantitativ datainsamlingsmetod med sekundärdata blev det möjligt för oss att använda 

ett större urval. Thomson Reuters har information om börsnoterade europeiska företag varav 

populationen för studien består utav samtliga börsnoterade europeiska företag som finns i 

databasen exklusive företag från Storbritannien och Irland. Vi exkluderade företag från 

Storbritannien och Irland eftersom de tillämpar common law och därmed kopplas mer till USA 

än Kontinentaleuropa (La Porta et al., 2000). Detta betyder att urvalet är ett icke-

sannolikhetsurval vilket är en brist i generaliserbarheten (Bryman & Bell, 2013). Då urvalet 

består utav samtliga kontinentaleuropeiska börsnoterade företag är det ett total population urval, 

vilket innebär att risken finns att snedhet i urvalet kan uppstå vid bortfall om bortfallet följer ett 

mönster som vi missar.  Men då även ett sannolikhetsurval endast kan generaliseras till 

populationen varifrån urvalet hämtats, enligt Bryman och Bell (2013), så anser vi att nackdelarna 

vägs upp av fördelarna med att använda data från en av världens största och mest väletablerade 

databaser.  

 

Vårt urval består utav Asset4 Europe exkl UK and Irland i Thomson Reuters Datastream och 

består utav 760 europeiska företag som har observerats varje år mellan 2009 och 2017 för ett 

totalt antal observationer på 6840. Initialt bestod urvalet av 760 antal företag varefter vi manuellt 

rensade ut de företag som saknade data för en av våra variabler för något av de observerade åren. 
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Detta lämnade oss med ett urval på 238 företag. Därefter rensade vi bort företag inom 

finansbranschen eftersom dessa är kontrollerade enheter vilket gav oss 213 företag, och 

avslutade med att rensa ut 6st företag som hade stora extremvärden för variabeln utdelning vilket 

vi bedömde gav missvisande resultat. Detta lämnade oss med 207 företag och sammanlagt 1 863 

observationer (se figur 1). De länder som ingår i studien är Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, 

Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Italien, Nederländerna, Norge, Österrike, Polen, 

Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz och Turkiet. 

  

Figur 1. Modell över urvalsprocess 

 

3.3 Operationalisering  

I detta avsnitt ger vi en operationell definition av variablerna i studien som förklarar vad 

begreppen betyder och hur vi mäter dem. Att göra en operationalisering betyder alltså att 

omvandla allmänna begrepp till mätbara mått (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Detta gör vi 

eftersom den definition av begreppen man använder och hur de mäts påverkar vilken information 

som samlas in och därmed resultaten (Olsson & Sörensen, 2011).  

 

3.3.1 Beroende variabel (utdelningspolitik, utdelning) 

Den beroende variabel i studien är utdelningspolitik då vi ämnar att mäta hur utdelningspolitik 

påverkas av ett företags CSR-nivå. Vi definierar variabeln utdelningspolitik i enlighet med 

tidigare forskning som total utbetalning (utdelning), vilket beräknas genom att summera 

företagets utbetalning och återköp av aktier (Samet & Jarboui, 2017). Vi hämtar denna data från 

Thomson Reuters Datastream. Materialet angående utdelning består dock av värden från noll och 

upp till väldigt stora summor vilket gör materialet svåröverskådligt. För att göra materialet mer 

hanterbart gör vi en logaritm på variabeln.  

 

Utdelning = log(utbetalning + återköp av aktier) 
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3.3.2 Oberoende variabel (CSR, ESG) 

Vi undersöker hur CSR-nivå påverkar utdelning i företag genom att först mäta företagens sociala 

prestation. Vi definierar social prestation utifrån upplägget i Thomson Reuters Datastream 

eftersom databasen mäter, standardiserar och förenklar data över företags CSR-aktiviteter med 

syftet att göra informationen användbar för de som arbetar inom finans (Thomson Reuters, 

2019). I databasen benämns data angående social prestation ESG, vilket är en förkortning för 

miljö, samhälle och bolagsstyrning (environment, social, government), och dessa är de tre 

huvudsakliga dimensionerna av ESG (Halbritter & Dorfleitner, 2015). Thomson Reuters ESG-

databas innehåller information om över 6000 företag världen över och inkluderar över 400 ESG-

indikatorer som grupperas till 10 olika kategorier som kan ses nedan i figur 2 (Thomson Reuters, 

2019).  

 

Figur 2. Beskrivning av ESG-måttet (Thomson Reuters, 2019) 

 

Vi kommer mäta total ESG för att besvara hypotes 1, men kommer även använda de tre ESG-

dimensionerna var för sig för att kunna besvara hypotes 2. Detta är av vikt, som nämnt tidigare, 

eftersom effekter av olika typer av CSR-aktiviteter kan ta ut varandra och ge missvisande resultat 

(Capelle-Blancard & Petit, 2017; Feng et al., 2017). Genom att använda Thomson Reuters 

Datastream får vi även tillgång till en stor mängd data med god kvalitet angående CSR-

aktiviteter i företag vilket gör att våra resultat när vi undersöker om CSR-nivå påverkar 

utdelningspolitik blir mer tillförlitliga.  
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ESG Score = viktat helhets-mått för social prestation som mäts med information om aktiviteter 

inom alla tre dimensionerna miljö, socialt och styrning, och balanseras med effekter av 

relevanta ESG-skandaler.  

 

ENV Score = environment score är måttet för CSR-aktiviteter som utförs i ett företag rörande 

miljödimensionen.  

 

SOC Score = social score avser måttet för CSR-aktiviteter som utförs i ett företag inom 

samhälls-dimensionen.  

 

GOV Score = government score är måttet för ett företags CSR-aktivitet inom bolagsstyrnings-

dimensionen.  

 

3.3.3 Kontrollvariabler  

Många andra variabler kan påverka sambandet mellan CSR-nivå och utdelningspolitik varför vi 

använder en rad olika kontrollvariabler för att isolera sambandet mellan CSR och 

utdelningspolitik. Genom att använda dessa kontrollvariabler vill vi få mer tillförlitliga resultat 

med mindre risk för snedvridning. Vi har valt samtliga kontrollvariabler utifrån befintlig 

forskning och beskriver dem nedan.  

 

- Storlek (Företagets storlek, SIZE)  

Detta är en vanligt förekommande kontrollvariabel i både studier om CSR, studier om 

utdelningspolitik, samt studier som berör både CSR och utdelningspolitik (Chang et al., 2018; 

Denis & Osobov, 2008; Gombola & Liu, 1993; Samet & Jarboui, 2017; Trihermanto & 

Nainggolan, 2019). Enligt Chang et al. (2018) bör företagets storlek användas som 

kontrollvariabel i studier om utdelning eftersom när företag växer i storlek och mognar blir de 

mindre riskfyllda och de har tillgång till större fria kassaflöden. Detta skulle kunna betyda att 

större företag tenderar att ha större möjlighet att kunna betala mer i utdelning. Det finns även 

studier som hävdar ett samband mellan CSR och storlek på företag, där bevis har presenterats för 

att större företag visar större socialt ansvar (Waddock & Graves, 1997). Med bakgrund i detta 

anser vi det relevant att inkludera företagets storlek som en kontrollvariabel i vår studie.  
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Vi beräknar denna variabel i enlighet med den metod som tycks vara vanligast genom att 

beräkna den naturliga logaritmen av totala tillgångar (Brockman & Unlu, 2009; Chang et al., 

2018; Chay & Suh, 2009; Gwilym, Morgan, & Thomas, 2000; Trihermanto & Nainggolan, 

2019). Vi använder en logaritm eftersom det ger mera hanterbar data och alla värden beräknas i 

Euro för att ge jämförbara belopp.  

 

Storlek = ln(totala tillgångar) 

 

- Reserver (CASH) 

Även reserver är en vanligt förekommande variabel inom studier om CSR, utdelning, samt 

sambandet dem emellan (Brockman & Unlu, 2009; Chay & Suh, 2009; Deshmukh et al., 2013; 

Samet & Jarboui, 2017; Trihermanto & Nainggolan, 2019). Argumentet om fria kassaflöden som 

framlagt av Jensen (1986) är ett agentproblem som innebär att chefer som har kontroll över 

större fria kassaflöden är troligare att investera och därmed bör utdelningen minska. Detta skulle 

innebära en negativ relation mellan utdelningspolitik och reserver. Men om utdelningspolitik 

används som ett medel för att minska detta agentproblem så bör det istället föreligga ett positivt 

samband mellan utdelningspolitik och reserver (Baker et al., 2002). När det kommer till 

sambandet mellan reserver och CSR så fann Trihermanto och Nainggolan (2019) i sin studie ett 

positivt samband mellan denna variabel och CSR. Reserver är därmed relevant i denna studie 

och mäts som summan av kassa och korttidsinvesteringar i proportion till totala tillgångar (Chay 

& Suh, 2009; Rakotomavo, 2012; Trihermanto & Nainggolan, 2019).  

 

Reserver = (kassa + korttidsinvesteringar) / Totala tillgångar 

 

 

- Tillväxtmöjligheter (MTB) 

Det kan argumenteras att företag som har en snabb tillväxttakt för försäljningen har en mängd 

tillväxtmöjligheter att investera i (Chang et al., 2018). Det betyder att företaget då har alla 

möjligheter att investera i positiva nettovärdesprojekt och på så vis undvika agentproblemet med 

fria kassaflöden (Jensen, 1986), medan företag med få tillväxtmöjligheter har tillgång till större 
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kassaflöden och därmed kan betala mer i utdelning. Av denna anledning förväntar vi oss att det 

finns ett negativt samband mellan tillväxtmöjligheter och utdelning. För att kontrollera för 

tillväxtmöjligheter använder vi oss av MTB (market to book value) vilket beräknas genom att 

dividera marknadsvärdet av eget kapital med det redovisade värdet av eget kapital (Barnea & 

Rubin, 2010; Samet & Jarboui, 2017). 

 

Tillväxtmöjlighet = marknadsvärde eget kapital / redovisat värde eget kapital 

 

- Leverage (Kapitalstruktur, LEV) 

När ett företag lånar mer höjs deras risk och de blir mer finansiellt kontrollerade av sina 

borgenärer eftersom långivarna eventuellt kan övervaka låntagaren (Chang et al., 2018). Detta är 

speciellt sant i den europeiska bankmodellen där de flesta lån ges av banker som har en tendens 

att närmare bevaka de som de gett ut lån till (Rajan, 1992). Av denna anledning misstänker vi att 

det finns en negativ relation mellan andelen lån och utdelning. Vi mäter denna variabel i enlighet 

med flertalet andra studier, som det redovisade värdet av totala skulder i proportion till redovisat 

värde av totala tillgångar (Denis & Osobov, 2008; Rakotomavo, 2012; Samet & Jarboui, 2017; 

Trihermanto & Nainggolan, 2019).  

 

Leverage = Totala skulder / Totala tillgångar 

 

- Lönsamhet (ROA) 

Avkastning på totala tillgångar (ROA) är ett lönsamhetsmått som används för att undersöka hur 

effektivt tillgångarna har använts för att skapa överskott (Srf Redovisning, 2019). Lönsamhet 

används ofta inom studier om utdelningspolitik eftersom företag med hög lönsamhet troligen 

genererar större fria kassaflöden och därmed har möjligheten att betala mer i utdelning 

(Brockman & Unlu, 2009; Denis & Osobov, 2008; Garg & Bhargaw, 2019). Tidigare forskning 

menar även att mer mogna företag är mer lönsamma och mer troliga att både lägga mer resurser 

på CSR-aktiviteter samt betala mer i utdelning (Trihermanto & Nainggolan, 2019). Vi förmodar 

därmed att det finns en positiv relation mellan lönsamhet och våra variabler. Vi beräknar 

avkastning på tillgångar genom att ta nettoinkomst i proportion till det redovisade värdet av 
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totala tillgångar, i enlighet med tidigare forskning (Chay & Suh, 2009; Rakotomavo, 2012; 

Samet & Jarboui, 2017; Suteja & Mayasari, 2017; Trihermanto & Nainggolan, 2019).  

 

Lönsamhet = Nettoomsättning / Totala tillgångar 

 

- Livscykel (RE_TE) 

Variabeln RE_TE används för att förutse var i livscykeln företaget befinner sig. Detta är av 

relevans då det finns en teori som säger att företag i mognadsfasen är mer lönsamma och betalar 

mer i utdelning, medan yngre företag tenderar att ha mer tillväxtmöjligheter i form av positiva 

nettonuvärdesprojekt att investera i varför de har mindre över att ge i utdelning (Booth & Zhou, 

2017).  Unga företag antas ha begränsat med eget kapital eftersom de förväntas vara beroende av 

externt kapital för finansiering och därmed har de låg RE_TE (Booth & Zhou, 2017). Av denna 

anledning förväntar vi oss ett positivt samband mellan livscykel-variabeln och utdelning. Vi 

beräknar variabeln som odisponerad vinst i proportion till det redovisade värdet av totalt eget 

kapital (Booth & Zhou, 2017; Trihermanto & Nainggolan, 2019).  

 

 Livscykel = Odisponerad vinst / Eget kapital  

 

- Insiderägande (INSIDE) 

Insiders definieras som de som har direkt inflytande över verksamheten, vilket bland annat kan 

vara stora aktieägare och styrelseledamöter (Barnea & Rubin, 2010). Tidigare forskning har visat 

att ägarkoncentration kan påverka företagens ledning, CSR-arbete och finansiella prestation (La 

Porta et al., 2000). Bland annat menar Feng et al. (2017) att hög ägarkoncentration leder till ett 

förbättrat CSR-arbete, samtidigt som Friedman (1970) hävdar att CSR-arbete kan ge upphov till 

agentproblem mellan ägare och ledning. För att lösa detta kan rollen som ägare och ledning bli 

densamma (Jensen & Meckling, 1998b) vilket ger upphov till “insiders”. Ett annat sätt att lösa 

agentproblemet är genom att betala ut utdelning för att försäkra aktieägarna om att vinsten inte 

används av styrningen för att ge privata fördelar till dem själva (La Porta et al., 2000). Med 

bakgrund i detta resonemang vill vi kontrollera för ägarkoncentration i vår studie och misstänker 

att det finns ett negativt samband mellan ägarkoncentration och utdelning. Vi mäter 

ägarkoncentrationen genom att beräkna insiderägandet vilket vi får fram med andelen aktier som 
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är ägda av insiders (Barnea & Rubin, 2010; La Porta et al., 2000). För detta använder vi måttet 

Closely Held Shares från databasen Thomson Reuters Datastream.  

 

Insiderägande = måttet Closely Held Shares är måttet för andelen aktier ägda av insiders vilket 

beräknar insiderägande.  

 

- Land (dummyvariabel) 

Vi använder denna dummyvariabel för att kontrollera för skillnader mellan olika länder eftersom 

institutionella skillnader kan påverka både CSR och utdelning, som diskuterat ovan (La Porta et 

al., 2000). Mycket av tidigare forskning har endast tittat på enskilda länder varför variabeln inte 

är ofta förekommande, men den kan ses i studier av bland annat Brockman och Unlu (2009) som 

tittar på utdelning, och Samet och Jarboui (2017) som undersöker både utdelningspolitik och 

CSR. Länderna som vi använder i studien är Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, 

Tyskland, Grekland, Unger, Italien, Nederländerna, Norge, Österrike, Polen, Portugal, Spanien, 

Sverige, Schweiz och Turkiet.  

 

LAND = dummyvariabel som kontrollerar effekter som beror på skillnader mellan länder.  

 

- Bransch (dummyvariabel) 

Tidigare forskning har visat stor variation mellan olika branscher när det kommer till CSR-nivå 

(Barnea & Rubin, 2010) varför vi misstänker att det kan finnas skillnader i sambandet mellan 

CSR och utdelning mellan branscher. Vi använder denna dummy för att kontrollera för dessa 

skillnader, vilket även görs i en rad tidigare forskning (Brockman & Unlu, 2009; Samet & 

Jarboui, 2017; Trihermanto & Nainggolan, 2019).  

 

BRANSCH = dummyvariabel som klassificerar företag efter vilken bransch de är verksamma i.  

 

- År (dummyvariabel)  

Vi kontrollerar för effekter som beror på eventuella förändringar mellan åren 2009 och 2017 som 

studien utgår från med hjälp av en dummyvariabel för det år som observationen kan hänföras till 

(Chang et al., 2018; Feng et al., 2017; Samet & Jarboui, 2017).  
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ÅR = dummyvariabel som kontrollerar för effekter som beror på skillnader mellan år.  

 

3.4 Analysmetoder 

För analys av den data vi hämtar från databasen Thomson Reuters Datastream använder vi 

statistikprogrammet IBM SPSS. Nedan redogör vi för de analysmetoder som tillämpas i studien.  

 

3.4.1 Deskriptiv statistik 

Som första steg i analysen utför vi en univariat analys, vilket Olsson och Sörensen (2011) menar 

är en logisk startpunkt för att bearbeta och lära känna sin data. Detta innebär att variablerna 

analyseras var för sig, en i taget (Bryman & Bell, 2013). För att få en bild av kvaliteten av 

datamaterialet ser man till dess frekvens, dvs dess fördelning över variabelns skala (Patel & 

Davidson, 2011). Det lättaste och mest överskådliga sättet att summera upp detta på, enligt både 

Olsson och Sörensen (2011) samt Patel och Davidson (2011), är att beräkna variablernas 

centraltendens och spridning. Vi studerar centraltendens genom att beräkna aritmetiskt 

medelvärde och median vilket visar var på skalan som fördelningen har sin tyngdpunkt, dvs var 

den är centrerad (Patel & Davidson, 2011). Aritmetiskt medelvärde beräknas genom att summera 

alla observationers värden och dividera det med antalet observationer (Körner & Wahlgren, 

2015). Men eftersom medelvärdet är känsligt för extremvärden ser vi även till medianen vilket 

beräknas genom att ordna observationerna från högst till lägst värde där värdet som hamnar i 

mitten är fördelningens mittpunkt, dess median (Olsson & Sörensen, 2011).  

 

Centraltendens ger dock inte en hel bild av fördelningen, varför vi även tittar till spridningen. 

Fördelningens spridning berättar om variationen i urvalet där det vanligaste spridningsmåttet är 

standardavvikelsen (Patel & Davidson, 2011). Standardavvikelsen mäter hur stor variationen är 

runt det aritmetiska medelvärdet och beräknas genom att först räkna ut vardera värdes avstånd 

till medelvärdet, och sedan kvadrera differenserna. Detta summeras sedan samman och divideras 

med antalet observationer för att slutligen dra roten ut det värdet (Olsson & Sörensen, 2011). 

Dock varnar Bryman och Bell (2013) för att standardavvikelsen, precis som medelvärdet, 

påverkas av extremvärden, men menar även att effekterna av det är mindre i det här måttet. För 

att identifiera extremvärden använder vi oss även av variationsvidden vilket är skillnaden mellan 
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variabelns högsta och lägsta värde, samt kvartiler (Olsson & Sörensen, 2011). Avståndet mellan 

den första och tredje kvartilen relaterar fördelningen till medianen genom att visa var på skalan 

de mittersta 50% av fördelningen är lokaliserad (Bryman & Bell, 2013).  

 

3.4.2 Korrelationsanalys 

Det andra steget i vår analys är att göra en bivariat bearbetning med syftet att analysera två 

variabler parvis för att visa dess relation till varandra (Olsson & Sörensen, 2011). En bivariat 

analys kan göras på flera olika vis vilket avgörs av variablernas karaktär och avser att se om det 

finns ett samband mellan variation i den ena variabeln och variation i den andra (Bryman & Bell, 

2013). Variablerna CSR och utdelningspolitik som behandlas i denna studie är kvotvariabler, 

vilket innebär att avståndet mellan kategorierna som mäts är lika stora, och därmed tillämpar vi 

korrelationstestet Pearsons r, som rekommenderat av Bryman och Bell (2013). Pearsons r är en 

metod för att beräkna en korrelationskoefficient med ett värde mellan 0 och +/-1, där 0 betyder 

att inget samband föreligger och 1 betyder att det finns ett perfekt samband (Körner & Wahlgren, 

2015). Om koefficienten är negativ eller positiv säger vilken riktning sambandet har (Bryman & 

Bell, 2013). Detta skulle betyda att om det föreligger ett perfekt positivt samband mellan CSR 

och utdelning så skulle en stigning i CSR leda till en lika stor stigning i utdelning. Dock ska det 

påpekas att även när korrelation fastställs så går det inte att säga vad sambandet beror på, då 

denna typ av modell sällan är komplex nog för att beskriva verkligheten, detta bland annat när 

man analyserar ekonomiska variabler (Körner & Wahlgren, 2015). På grund av detta använder vi 

oss även av ett tredje steg i analysprocessen.  

 

3.4.3 Felkällor 

Innan vi börjar med det tredje steget i analysprocessen kontrollerar vi för felkällor. Det är viktigt, 

speciellt vid multipel regression, att kontrollera multikollinearitet, eftersom om multikollinearitet 

förekommer så betyder det att det finns ett starkt samband mellan två eller flera av de oberoende 

variablerna vilket ger stora varianser och därmed osäkra skattningar (Wahlgren, 2012). Detta 

betyder att om starka samband finns mellan de oberoende variablerna så kan resultaten som fås 

fram i regressionsanalyserna reflektera detta samband istället för sambandet mellan CSR och 

utdelningspolitik som avsett. För att testa detta genomför vi VIF-test på de oberoende variablerna 

i SPSS och presenterar resultaten i avsnitt 4.3.1.  
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Vi testar även för heteroskedasticitet, vilket förklaras som en ojämn spridning bland 

residualerna. Detta uppstår ofta när variablerna i en regressionsanalys har sned fördelning 

(SPSS-Akuten, 2013). Heteroskedasticitet är ett av de vanligaste problemen vid 

regressionsanalys men kan testas för genom att studera scatterplots av variablerna (SPSS-

Akuten, 2019), vilket vi gör med hjälp av statistikprogrammet SPSS och resultaten presenteras i 

avsnitt 4.3.2. Om heteroskedasticitet föreligger uppkommer ofta “kon-former” i scatterplots men 

det kan även ta andra former beroende på observationernas natur, vad man strävar efter är 

homoskedacietet vilket troligen föreligger om residualerna i ett scatterplot är jämnt fördelat 

(SPSS-Akuten, 2019).  

 

Slutligen beräknar vi även signifikans för regressionerna för att öka tillförlitligheten i 

mätningarna. Signifikansprövning säger något om hur pass sannolikt det är att slumpen har 

påverkat mätningarna (Olsson & Sörensen, 2011). Om p-värdet är mindre än 0,01 (p < 0,01) 

kallas det för att sambandet är signifikant på 0,01 nivå, eller signifikant med 99% säkerhet 

(Olsson & Sörensen, 2011). Det är vanligt att anta p < 0,05 som den högsta statistiska 

signifikansnivån som accepteras (Bryman & Bell, 2013) och det gör även vi i denna studie. I 

våra tabeller markeras signifikans av stjärnor (*), där en stjärna betyder att mätningen är 

signifikant med 95% säkerhet, och två stjärnor betyder att den är signifikant med 99% säkerhet.  

 

3.4.4 Multipel regressionsanalys 

Det sista steget i analysen är att analysera tre eller fler variabler samtidigt, vilket kallas en 

multivariat analys (Bryman & Bell, 2013). Vi tillämpar multipla regressionsanalyser för att 

analysera sambandet mellan CSR och utdelningspolitik med hänsyn för kontroll- och 

dummyvariabler. Med denna metod kan vi därmed granska flerdimensionella samband 

(Wahlgren, 2012) och kontrollera för att det inte finns någon mellanliggande eller tredje variabel 

som påverkar sambandet (Bryman & Bell, 2013). Detta ökar tillförlitligheten till de eventuella 

samband som vi finner i den bivariata analysen (Bryman & Bell, 2013).  

 

Vi kommer testa våra hypoteser med en multipel regressionsmodell som inkluderar både vår 

oberoende och vår beroende variabel, samt alla kontroll- och dummyvariabler. Den första 
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hypotesen, H1, ska testa om total CSR-nivå påverkar utdelningspolitiken i företag, medan övriga 

hypoteser, H2a-c, sedan testar sambandet för CSR-dimensionerna var för sig.   

 

Utdelningit är den beroende variabeln för fall i och tidsperiod t.  

𝜀it är regressionens koefficient.  

𝛽1-n är förklaringskoefficienten för effekten av den oberoende variabeln på den beroende 

variabeln.  

ESG Scoreit är den oberoende variabeln för fall i och tidsperiod t.  

Storlekit; Reserverit; Tillväxtmöjlighetit; Leverageit; Lönsamhetit; Livscykelit och Insiderägandeit 

är alla kontrollvariabler för fall i och tidsperiod t.  

Land, Bransch och År är dummyvariabler 

 

För att testa hypotes 1 använder vi följande regressionsmodell;  

Utdelningit  = 𝜀it + 𝛽1ESG Scoreit + 𝛽2Storlekit + 𝛽3 Reserverit + 𝛽4Tillväxtmöjlighetit + 

𝛽5 Leverageit + 𝛽6 Lönsamhetit + 𝛽7Livscykelit + 𝛽8 Insiderägandeit + ∑ 𝛽9Land + ∑ 𝛽10Bransch 

+ ∑ 𝛽11År 

Formel 1. Total CSRs effekt på utdelningspolitik 

 

För att testa hypotes 2a-c används följande regressionsmodeller;  

Utdelningit  = 𝜀it + 𝛽1ENV Scoreit + 𝛽2Storlekit + 𝛽3 Reserverit + 𝛽4Tillväxtmöjlighetit + 

𝛽5 Leverageit + 𝛽6 Lönsamhetit + 𝛽7Livscykelit + 𝛽8 Insiderägandeit + ∑ 𝛽9Land + ∑ 𝛽10Bransch 

+ ∑ 𝛽11År 

Formel 2. Miljö-dimensionens effekt på utdelningspolitik 

 

Utdelningit  = 𝜀it  + 𝛽1SOC Scoreit + 𝛽2Storlekit + 𝛽3 Reserverit + 𝛽4Tillväxtmöjlighetit + 

𝛽5 Leverageit + 𝛽6 Lönsamhetit + 𝛽7Livscykelit + 𝛽8 Insiderägandeit + ∑ 𝛽9Land + ∑ 𝛽10Bransch 

+ ∑ 𝛽11År 

Formel 3. Samhälls-dimensionens effekt på utdelningspolitik 
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Utdelningit  = 𝜀it  + 𝛽1GOV Scoreit + 𝛽2Storlekit + 𝛽3 Reserverit + 𝛽4Tillväxtmöjlighetit + 

𝛽5 Leverageit + 𝛽6 Lönsamhetit + 𝛽7Livscykelit + 𝛽8 Insiderägandeit + ∑ 𝛽9Land + ∑ 𝛽10Bransch 

+ ∑ 𝛽11År 

Formel 4. Bolagsstyrnings-dimensionens effekt på utdelningspolitik 

 

3.5 Kvalitetskriterier  

Vid bedömning av forskningens kvalitet ska hänsyn tas till de metoder som använts för att 

generera resultaten (Bryman & Bell, 2013). För att en kvantitativ studie ska vara trovärdig och 

användbar enligt Bryman och Bell (2013) krävs det att den är reliabel och valid. De menar att 

brist i dessa kriterier kan leda till avsaknad av vetenskapligt värde i studien. Vidare förklarar 

Mohajan (2017) att reliabilitet och validitet är de två viktigaste och mest grundläggande 

kriterierna vid utvärderingen av mätinstrument eller verktyg för en bra forskning, där reliabilitet 

representerar studiens stabilitet medan validitet står för verkligt resultat. För att stärka kvaliteten 

av denna studie förklaras därmed nedan hur studien förhåller sig till begreppen reliabilitet och 

validitet. 

 

3.5.1 Reliabilitet   

Reliabilitet handlar enligt Bryman och Bell (2013) om pålitlighet och följdriktighet hos ett mått 

på begrepp. Alltså måste studien vara korrekt utförd med korrekta beräkningar och vara 

upprepbar (Thurén, 2007). För att ett mått ska anses vara reliabelt måste krav för stabilitet och 

intern reliabilitet vara uppfyllda (Bryman & Bell, 2013).  

 

Stabilitet handlar om att man kan förvänta sig samma resultat som gäller för ett urval vid 

eventuella kontrollobservationer (Bryman & Bell, 2013; Olsson & Sörensen, 2011). Studien 

inhämtar data från Thomson Reuters Datastream vilket innebär att materialet inte kommer att 

förändras över tid och om studien skulle genomföras vid en annan tidpunkt skulle resultatet bli 

detsamma. På det sättet kommer studien att uppfylla krav på stabil reliabilitet enligt Bryman och 

Bell (2013). För att få samma resultat vid varje mätning måste studien även vara utförd korrekt 

varav studien använder allmänt godtagen metodik för analyserna med stöd i tidigare forskning 

och med hjälp av statistikprogrammet SPSS.  
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Intern reliabilitet enligt Bryman och Bell (2013) svarar på frågan huruvida de indikationer som 

förklarar sambandet är pålitliga och följdriktiga. Studiens begrepp som presenteras under rubrik 

Operationalisering har valts efter noggrant övervägande. Vi mäter studiens begrepp i enlighet 

med tidigare forskning och förklarar utförligt vad det har för betydelse för studien vilket ökar 

intern reliabilitet med anledning att operationella definitioner stämmer överens med de teoretiska 

(Eliasson, 2006).  

 

Ett till kriterium för reliabilitet i studien är enligt Bryman och Bell (2013) 

interbedömarreliabilitet vilket innebär risker förknippade med att fler observatörer är inblandade 

och tolkar datan på avvikande sätt. I och med att studien inhämtar data från Thomson Reuters 

Datastream kommer även denna risk vara inaktuell eftersom ingen data behöver tolkas av 

observatörerna.  

 

Reliabiliteten kan även bekräftas genom att se till om den är replikerbar, eftersom detta visar, 

enligt Bryman och Bell (2013) på att mätningarna är korrekta och att studien har genomförts fri 

från författarnas personliga värderingar. I och med att vi har strävat efter att skriva studien så 

objektivt som möjligt, med en noggrann metodbeskrivning och har använt oss av databasen 

Thomson Reuters Datastream för datainsamling så anser vi att studien är replikerbar.  

 

3.5.2 Validitet 

Validitet är frågan om det som är avsett att mätas också är det - och endast det - som har mätts 

(Sohlgberg & Sohlberg, 2009; Thurén, 2007). Då vi har använt vald metodik med grund i 

existerande forskning och allmänt godtagen praxis anser vi att vi mäter rätt variabler för att svara 

på syftet i studien, vilket besvarar kravet om validitet (Olsson & Davidson, 2011; Patel & 

Davidson, 2011). Vi har valt varje definition och mätinstrument för varje variabel med omsorg 

och med grund i tidigare forskning för att försäkras om att rätt sak mäts. 

  

För att uppnå validitet måste det även finnas en röd tråd i arbetet så att slutsatserna hänger ihop 

med syftet och använd metod (Bryman & Bell, 2011), vilket vi anser att vi gör genom att ge 

arbetet en tydlig struktur som följer praxis inom forskning för ämnesområdet. Slutligen är det 

även viktigt att studien är generaliserbar, varför det är viktigt med genomskinlighet och att 
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urvalet för studien är tillräckligt stort (Thurén, 2007). Genomförandet av studien är beskrivet 

noggrant för att ge genomskinlighet och den är utförd på sammanlagt 207 börsnoterade 

europeiska företag vilket vi bedömer är ett tillräckligt stort urval för att studien ska anses vara 

generaliserbar. 
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4. Empiriska resultat 

 
 

I detta kapitel beskrivs de empiriska resultaten i studien. Kapitlet inleds med resultaten för den 

univariata analysen i form av deskriptiv statistik för att kontrollera datamaterialets kvalitet. 

Detta följs av den bivariata analysen i form av en korrelationsanalys och kontroll av eventuella 

felkällor. Avslutningsvis presenteras resultaten av studiens multivariata analys som kommer från 

multipla regressionsanalyser.  

 

 

4.1 Deskriptiv statistik  

I den univariata analysen analyserades datamaterialets kvalitet. Detta görs med hjälp av 

statistikprogrammet IBM SPSS Statistics (SPSS) som är ett väletablerat och vida använt 

datorprogram för statistisk. Valet gjordes att som första steg i analysen av datamaterialets 

kvalitet jämföra medelvärdet med medianen för varje variabel. Detta gjordes eftersom 

medelvärdet, till skillnad från medianen, är känsligt för extremvärden, vilket gör metoden till ett 

bra sätt att få en första överblick över materialet och upptäcka eventuella extremvärden. Det är 

viktigt att identifiera extremvärden eftersom de kan påverka analysen och ge upphov till 

missvisande resultat. Kontroll gjordes även av spridningen runt medelvärdet med hjälp av 

standardavvikelsen, minimum och maximum värden, samt kvartiler för att se hur stor spridning 

materialet i snitt har runt medelvärdet och för att upptäcka om det finns eventuella extremvärden. 

Histogram användes för att få en tydligare bild över materialets fördelning vid behov, och med 

hjälp av boxplots förtydligas det ytterligare om extremvärden förekommer. I boxplot ritas en låda 

där dess övre linje benämns Q3 (tredje kvartilen) och dess nedre linje benämns Q1 (första 

kvartilen). Genom att sedan subtrahera Q1 från Q3 får man fram kvartilavståndet, IQR. I SPSS 

tolkas värden som ligger 3IQR över Q3 eller under Q1 som extremvärden, och alla värden som 

ligger 1,5IQR över Q3 eller under Q1 som outliers (se figur 3).  
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Figur 3. Boxplot med förklaring av outliers och extremvärden 

 

Detta är det första steget som togs i analysen för att undersöka om det finns ett samband mellan 

CSR och utdelningspolitik. Nedan sammanfattas den deskriptiva statistiken i en tabell för den 

beroende, oberoende samt alla kontrollvariabler. Dummy-variablerna tas inte med i tabellen, men 

dummy-variablerna BRANSCH och LAND redovisas senare i tabell 2 respektive tabell 3. 

Dummy-variabeln ÅR tas däremot inte med i vår beskrivande statistik eftersom vi inte avser att 

jämföra mellan år i denna studie.  Tabellen redogör för de olika variablernas medelvärde, 

median, standardavvikelse, minimum och maximum värden, samt kvartiler för de 207 företag 

som ingår i studien för tidsperioden 2009-2017, vilket utgör ett totalt antal observationer på 1 

863.  
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Tabell 1. Sammanfattning av deskriptiv statistik 

N = antal observationer. Medelvärde = genomsnittligt medelvärde per variabel. Median = 

mittpunkten i materialet per variabel. SD = standardavvikelse per variabel. Minimum = 

datamaterialets lägsta värde per variabel. Maximum = materialets högsta värde per variabel. 

Q1 och Q3 = visar var materialers mittersta 50% ligger.  

 

4.1.1 Beroende variabel 

Den beroende variabeln utdelning har ett medelvärde på 4,6 och en median på 5,18, vilket ligger 

relativt nära och därmed indikerar en viss symmetri i materialet. Standardavvikelsen är 1,87 

vilket är lågt jämfört med medelvärdet och antyder därmed på en liten spridning i materialet. 

Minimumvärdet på 0 och maxvärdet på 6,98 i jämförelse med Q1 på 4,59 och Q3 på 5,68 

indikerar att det finns outliers, speciellt låga, vilket förtydligas genom att titta på ett boxplot över 

variabeln. Men genom att jämföra kvartilerna med medianen kan det ses att de mittersta 50% av 

materialet ändå är relativt centrerat. Genom att sedan studera ett histogram visas att det finns 

skevhet åt låga värden. Detta beror på att det finns många företag som inte betalar utdelning alls. 

Hela 12,2% (227 st) av värdena är observationer om 0 euro i utdelning.  

 

4.1.2 Oberoende variabel 

Total ESG (ESGSCORE) som här används för att mäta företagens CSR-nivå har ett medelvärde 

på 61,29 och en median på 63,03 vilket antyder att datamaterialet är relativt symmetriskt 
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eftersom måtten för centraltendens ligger förhållningsvis nära varandra. Standardavvikelsen är 

15,91 vilket är relativt lågt i förhållande till medelvärdet vilket indikerar en liten spridning i 

materialet. Q1 på 51,26 och Q3 på 73,20 visar även att 50% av värdena ligger relativt nära 

medianen. Genom att slutligen titta på variabelns minimumvärde på 7,69 och maxvärde på 95,59 

i relation till Q1 och Q3 visas att det inte finns några höga outliers men det finns några låga. Ett 

boxplot över datamaterialet visar vidare att materialet är något skevt åt vänster, men inga värden 

är så långt från Q1 att de är extremvärden enligt SPSS definition. 

 

Miljöansvar (ENVSCORE) är E-dimensionen av ESG och har ett medelvärde på 76,46 och en 

median på 88,56 vilket är långt nog ifrån varandra att det kan finnas outliers. Standardavvikelsen 

är 24,28 vilket inte är väldigt stort jämfört med medelvärdet men indikerar att det ändå finns en 

viss spridning. Q1 och Q3 har värdena 69,32 och 93 vilket indikerar att 50% av datamaterialet 

ändå är förhållningsvis nära medianen. Minimumvärdet 8,39 och maxvärdet 95,50 visar i 

jämförelse med kvartilerna att det i likhet med total ESG inte finns några höga outliers men att 

det finns några låga och att ingen av dem är extremvärden.  

 

Samhällsansvar (SOCSCORE) vilket är S-dimensionen i ESG har ett medelvärde på 77,28 och 

en median på 88,17 vilket indikerar att det eventuellt finns outliers. Standardavvikelsen är 23,77 

och indikerar en måttlig spridning. Kvartilerna är 68,94 och 93,94 vilket visar att 50% av 

materialet är förhållandevis nära medianen, men när de jämförs med minimumvärdet 3,97 och 

maxvärdet 97,90 framgår det att det finns låga outliers, dock inga extremvärden.   

 

Bolagsstyrningsansvar (GOVSCORE) även kallat G-dimensionen i ESG har ett medelvärde på 

56,33 och en median på 59,3. Värdena befinner sig nära varandra vilket antyder på att materialet 

är symmetriskt. Standardavvikelsen är 24,68 och detta indikerar på en normal fördelning. Att Q1 

är 36,70 och Q3 är 77 visar att 50% av data sprider sig nära medianen. Minimun 1,89 och max 

97,59 visar att det inte finns några outliers.  

 

4.1.3 Kontrollvariabler 

Reserver (CASH) mäter hur mycket reserver i form av fria kassaflöden som finns i företag och 

har ett medelvärde på 0,13 och en median på 0,10 vilket är relativt nära varandra. Men 
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standardavvikelsen är 0,12 vilket är relativt stort jämfört med medelvärdet och detta indikerar att 

det finns en stor spridning i datamaterialet. 50% av datamaterialet är relativt centrerat vilket kan 

ses i att Q1 är 0,06 och Q3 är 0,16 och ligger förhållningsvis nära medianen. Dock antyder 

minimum och maxvärden på 0 respektive 1 på skevhet i materialet med höga outliers, inklusive 

några extremvärden. Efter att studerat dessa värden närmare görs bedömningen att de inte beror 

på fel och tas inte bort.  

 

Storlek (SIZE) används för att mäta företagens storlek och har ett medelvärde på 15,69 och en 

median på 15,57. Att centralmåtten är så pass lika antyder att datamaterialet är relativt 

symmetriskt. Den låga standardavvikelsen på 1,44 jämfört med medelvärdet indikerar att 

spridningen är liten. Kvartilernas värden är 14,72 och 16,57 och är därmed båda nära medianen 

och indikerar att 50% av materialet ligger förhållningsvis nära. När kvartilerna jämförs med 

minimumvärdet på 11,82 och maxvärdet på 19,75 framgår det att inga extremvärden finns.  

  

Tillväxtmöjlighet (MTB) har medelvärdet 2,51 och medianen 1,83 vilket antyder att materialet är 

hyfsat symmetriskt. Standardavvikelsen på 7,22 är dock hög jämfört med medelvärdet vilket 

indikerar en stor spridning. Den stora spridningen tycks finnas i extremvärden då kvartilerna är 

1,16 och 2,87 och därmed är 50% av materialet nära medianen. Detta blir ännu tydligare när 

minimumvärdet på -24,75 och maxvärdet på 282,67 studeras. Men efter att extremvärdena 

studerats närmare görs bedömningen att de inte beror på fel i materialet och tas inte bort.  

 

Leverage (LEV) är måttet som används i studien för att mäta hur stor andel skulder företagen har, 

och har ett medelvärde på 33,23 och en median på 38. Detta antyder att materialet är hyfsat 

symmetriskt, men den höga standardavvikelsen på 72,95 indikerar att spridningen är stor. 

Kvartilerna på 21,85 och 51,67 ligger relativt nära medianen vilket visar att 50% av materialet 

ligger förhållningsvis nära, men värdena för minimum och max (-1 520 respektive 161,32) visar 

att det finns både höga och låga extremvärden. Dock bedöms extremvärdena inte bero på fel och 

lämnas i urvalet.  

  

Lönsamhet (ROA) mäts som avkastning på totala tillgångar och har ett medelvärde på 5,1 med 

medianen 4,9 vilket innebär relativt symmetrisk data. Standardavvikelsen på 12,59 är mycket 
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större än medelvärdet vilket indikerar på en stor spridning. Kvartilerna på 2,64 och 8,1 ligger 

hyfsat nära medianen vilket innebär att 50% av datamaterialet ändå ligger förhållningsvis 

centrerat. I och med den stora spridningen i samband med koncentrerad data runt medianen finns 

det anledning att tro att det finns extremvärden. Detta kan ses med hjälp av minimumvärdet på -

417,73 samt maxvärdet på 52,04 i jämförelse med kvartilerna. Ett histogram över materialet visar 

att det är hyfsat symmetriskt med en större topp i mitten av fördelningen. Extremvärdena bedöms 

inte bero på fel och tas inte bort från urvalet. 

 

Insiderägande (INSIDE) är studiens mått på ägarkoncentration och har ett medelvärde på 36,33 

och en median på 35,14 vilket indikerar att materialet är relativt symmetriskt. 

Standardavvikelsen på 24,32 är, jämfört med medelvärdet, mindre men fortfarande stor nog att 

den indikerar en del spridning i materialet. Q1 på 13,9 och Q3 på 56,05 är en bit från medianen 

och visar att det finns en del spridning. Genom att jämföra kvartilerna med minimum och 

maxvärden framgår det dock att det inte förekommer några outliers eller extremvärden.  

 

Livscykel (RE_TE) används i studien för att kontrollera var i livscykeln företag befinner sig och 

variabeln har ett medelvärde på 61,38 och en median på 73,39, vilket antyder en mindre skevhet. 

Att standardavvikelsen är 189,68 visar att det även finns stor spridning i datamaterialet. 

Kvartilerna har värdena 39,9 och 91,72 vilket är relativt nära medianen och visar att de mittersta 

50% av materialet ändå är relativt centrerat. Minimumvärdet på -1 409,49 och maxvärdet på 6 

587,72 klargör att det finns extremvärden. Extremvärdena studeras närmare och en bedömning 

görs att de inte beror på fel i materialet och tas inte bort.  

 

4.1.4 Fördelning mellan branscher 

För att upptäcka eventuella skillnader mellan branscher för den beroende variabeln Utdelning 

och de oberoende variablerna ESG Score (Total ESG), ENV Score (Miljö), SOC Score 

(Samhälle), samt GOV Score (Bolagsstyrning) ses till fördelningen som kan ses i figur 4 och den 

deskriptiva statistiken i tabell 2. I figur 4 framgår att datamaterialet inte är helt jämnt fördelat 

över branscher. Lite drygt en fjärdedel av datamaterialet kommer från industriföretag vilket är 

den bransch som är mest representerad, medan teknologibranschen är minst representerad med 

endast 4,3% av företagen.  
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Figur 4. Fördelning mellan branscher 

 

Tabell 2 redogör för medelvärdet och standardavvikelsen för variablerna utdelning respektive 

CSR (uppdelat i total ESG, ENV, SOC, och GOV) inom varje bransch. Som kan utläsas för 

variabeln Utdelning har branschen Olja & Gas både lägst medelvärde (3,68) och största 

standardavvikelse (2,55) för samtliga branscher som representeras i studien. Högst medelvärde 

har branschen Telekommunikation (5,32) och minsta standardavvikelse har branschen 

Kraftförsörjning (0,99). Överlag är dock både medelvärden och standardavvikelser relativt jämna 

mellan branscher med inget som sticker ut nämnvärt.   

 

Variabeln ESG Score som mäter total ESG har medelvärden som är ganska jämna över 

branscherna, och det största medelvärdet återfinns i branschen Telekommunikation med ett värde 

på 66,37. Det enda som sticker ut något är det lägsta medelvärdet som är på 52,48 och föreligger 

i Hälsovårdsbranschen. Standardavvikelserna är relativt låga och jämna, men med ett litet hopp 

till Teknologibranschen som har den största standardavvikelsen med ett värde på 19,02.  

 

När ESG delas upp i de tre dimensionerna ENV Score (miljö), SOC Score (samhällsansvar) och 

GOV Score (bolagsstyrning) kan det utläsas att samtliga branscher har lägst medelvärde i GOV 
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Score av de tre. Medelvärdet i ENV Score och SOC Score är jämnt för samtliga branscher, där 

alla förutom branscherna Industri, Råvaror och Teknologi har något lägre poäng i ENV Score än 

i SOC Score. Generellt är standardavvikelsen större i de tre dimensionerna än i total ESG, med 

undantag för branschen Råvaror som har lägre standardavvikelsen för ENV Score än ESG Score. 

Standardavvikelserna för de tre dimensionerna är även generellt jämna och relativt låga för 

samtliga branscher.  

 

ENV Score är relativt jämnt mellan branscher, dock noteras att branschen Råvaror har både högst 

medelvärde (86,78) och lägst standardavvikelse (10,99). För SOC Score är det branschen 

Telekommunikation som har högst medelvärde (86,05) men värden för variabeln är 

förhållningsvis jämna mellan branscher. Även GOV Score innehåller jämn data mellan 

branscher, dock sticker största standardavvikelsen ut något då den är på 30,23 och den hittas 

inom Teknologibranschen. Notering görs även över att Hälsovårdsbranschen har lägst 

medelvärde inom alla tre av ENV Score, SOC Score och GOV Score, samt störst 

standardavvikelse för både ENV Score och SOC Score.  

 

 

Tabell 2. Jämförelse mellan branscher 

Andel % = procentuell andel per bransch. MV = medelvärde per variabel och bransch. SD = 

standardavvikelse per variabel och bransch.  

 

4.1.5 Fördelning mellan länder 

Tabell 3 beskriver fördelningen mellan länder, samt medelvärde och standardavvikelse för den 

beroende variabeln Utdelning och de oberoende variablerna ESG, ENV, SOC och GOV för varje 



 

50 

land som är med i studien. Det är sammanlagt 16 länder representerade i studien varav en dryg 

femtedel av företagen är från Frankrike. Näst störst andel av företagen är 10,1% och kommer 

från Tyskland, följt av Italien med 9,2% av företagen. Minst andel av företagen tillhör Österrike 

och Polen som vardera har 1,9%.  

 

Variabeln Utdelning har ett lägsta medelvärde som sticker ut något, vilket är 2,82 från Grekland, 

och även den minsta standardavvikelsen på 0,39 från Österrike sticker ut något. Överlag är dock 

både medelvärde och standardavvikelse relativt jämnt mellan länderna i studien. Det högsta 

medelvärdet på 5,41 är för företagen från Turkiet och den största standardavvikelsen är 2,95 och 

föreligger för företagen från Norge.  

 

Medelvärde för variabeln ESG Score är jämnt mellan länder men har ett lägsta värde på 46,79 

som föreligger för Turkiet som sticker ut något. Även standardavvikelsen är hyfsat jämn mellan 

länder med den största som är på 20,49 och gäller Norge som sticker ut lite. Portugal har både 

största medelvärde (68,42) och minsta standardavvikelse (10,32).  

 

Precis som för ESG Score har ENV Score, SOC Score och GOV Score alla ett lägsta medelvärde 

för Turkiet (48,99, 51,86, respektive 26,6). En annan likhet mellan de tre dimensionerna är att 

Grekland har den största standardavvikelsen för samtliga (35,28, 37,36, respektive 31,26). 

Medelvärde för ENV Score är hyfsat jämnt mellan länder och det största är 88,21 från Finland. 

Finland har även den minsta standardavvikelsen för ENV Score (7,56) vilket sticker ut från 

resten. Generellt är standardavvikelserna för ENV Score större och mindre jämna mellan länder 

än för ESG Score. När det kommer till SOC Score är det Frankrike (85,94) och Spanien (85,67) 

som har störst medelvärde, och den minsta standardavvikelsen är för Finland (10,88) i likhet med 

ENV Score. För GOV Score är det Nederländerna som har störst medelvärde (75,15) och Polen 

som har lägst standardavvikelse (12,75). När medelvärdet för de tre dimensionerna ställs mot 

varandra för varje individuellt land visas att inget av länderna har störst medelvärde för GOV 

Score mellan de tre dimensionerna.  
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Tabell 3. Jämförelse mellan länder 

Andel % = procentuell andel per land. MV = medelvärde per variabel och bransch. SD = 

standardavvikelse per variabel och bransch.  

 

4.2 Korrelationsanalys 

Som tidigare nämnt använder vi Pearsons r för att undersöka korrelationen. Nedan i tabell 4 

framgår resultaten av testet för styrkan av korrelation mellan den beroende och de oberoende 

samt kontrollvariablerna. Dummy-variablerna år, sektor och bransch ingår inte i 

korrelationsmatrisen. Utifrån matrisen diskuterar vi korrelationen mellan variablerna.  

 

Som kan utläsas i tabell 4 har den beroende variabeln Utdelning en positiv relation med den 

oberoende variabeln ESG Score (0,272) och korrelationen är signifikant på 0,01 nivå. Detta 

betyder att det finns en relation mellan variablerna med 99% säkerhet och att det inte beror på 

slumpen. Den positiva relationen innebär att när ESG ökar så ökar även utdelningen i företag.  

 

Tabell 4 visar även ett positivt samband mellan utdelning och de tre ESG-dimensionerna ENV, 

SOC och GOV. Sambandet är starkare för ENV och SOC än för ESG, men svagare för GOV än 

ESG. Styrkan av sambanden är starkast mellan utdelning och dimensionen ENV (0,338), följt av 

SOC (0,314) och sedan GOV (0,142). Samtliga tre samband är även signifikanta på 0,01 nivå.  
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Det finns även ett negativt samband mellan utdelning och reserver (-0,175), som har en 

signifikansnivå på 0,01. Detta indikerar att utdelning minskar när reserverna ökar. Sambandet 

mellan utdelning och företagets storlek är starkare (0,431), positivt och signifikant på 0,01 nivå, 

vilket visar att utdelning ökar när företagets storlek ökar. Utdelning visar ett svagt positivt 

samband med tillväxtmöjlighet (0,031), men detta är inte signifikant, vilket innebär att det inte 

går att fastställa att ett samband föreligger mellan variablerna med minst 95% säkerhet. Tabell 4 

visar även ett svagt positivt samband med leverage (0,054) som är signifikant på 0,05 nivå. 

Sambanden mellan utdelning och lönsamhet, insiderägande samt livscykel är däremot signifikant 

på 0,01 nivå. Sambandet med lönsamhet är positivt (0,219), vilket antyder att utdelningen stiger 

när företagets lönsamhet stiger. Sambandet med livscykel är svagt och positivt (0,065), medan 

sambandet med insiderägande är svagt och negativt (-0,068).  

 

ESG Score har ett svagt negativt samband med reserver (-0,148) vilket är signifikant med 99% 

säkerhet. Detta indikerar att när ESG ökar i företag minskar reserverna. Även för de tre 

dimensionerna föreligger negativa samband med reserver som är signifikanta med 99% säkerhet. 

Dock är sambandet mellan GOV och reserver något svagare (-0,14), medan sambandet mellan 

ENV och reserver (-0,28) och SOC och reserver (-0,263) är starkare än för total ESG.  

 

ESG har ett positivt samband med storlek (0,523) vilket är signifikant på 0,01 nivå, vilket 

betyder att när företagets storlek ökar så ökar även ESG. Detta stämmer även för de tre 

dimensionerna som också har positiva signifikanta samband på 0,01 nivå med storlek, med 0,494 

för ENV, 0,506 för SOC, och 0,388 för GOV.  

 

De svaga sambanden som föreligger för ESG med tillväxtmöjlighet (-0,021), lönsamhet (0,004) 

och livscykel (0,022) kan inte fastställas med minst 95% säkerhet. Detsamma gäller för 

sambanden med tillväxtmöjlighet samt lönsamhet för ENV och SOC, medan GOV har svaga 

negativa samband med tillväxtmöjlighet (-0,054) och lönsamhet (-0,051) som är signifikanta på 

0,05 nivå. Sambandet med livscykel är tvärtom inte signifikant för GOV men är signifikant på 

0,01 nivå för både ENV (0,067) och SOC (0,07).  
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Det finns ett svagt positivt samband mellan ESG och leverage (0,096) som kan fastställas med 

99% säkerhet, vilket indikerar att när ett företags skuldandel ökar så ökar även ESG. Detsamma 

gäller för ENV (0,129), SOC (0,116), samt GOV (0,068). Sambandet mellan ESG och 

insiderägande är även det signifikant på 0,01 nivå men är negativt (-0,232) och visar att när 

ägarkoncentrationen ökar så minskar ESG. Detta gäller även för ENV (-0,136) och SOC (-

0,097), men speciellt för GOV där sambandet är som starkast (-0,357).  

 

 

Tabell 4. Korrelationsmatris som visar sambandet mellan variablerna 

 

4.3 Analys av felkällor 

4.3.1 Kontroll av multikollinearitet 

Det finns en risk att samband som hittas i regressionsanalyser beror på samband mellan de 

oberoende variablerna snarare än det samband som avses att undersökas, det vill säga att det 
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förekommer multikollinearitet. Om det hittas korrelation mellan oberoende variabler som 

överstiger 0,8 så anses det ofta indikera på multikollinearitet (SPSS-Akuten, 2013). Som kan ses 

i korrelationsanalysen föreligger inga sådana samband men vi väljer att testa för felkällor ändå 

för att vara extra säkra på att resultaten vi får fram inte är missvisande. För att testa för 

multikollinearitet gör vi ett VIF-test (Variance Inflation Factor). Det finns inget exakt värde för 

gränsen av när man har multikollinearitet, men ofta anges värden över 5 eller 10 som tecken på 

multikollinearitet (Körner & Wahlgren, 2012). Dock anser Wahlgren (2012) att man snarare bör 

följa sitt eget omdöme än satta gränsvärden och att även vid lägre värden bör man undersöka. 

Som kan ses i tabell 5 nedan gav VIF-testet låga siffror där de högsta endast är strax över 2 i 

värde. Detta indikerar att multikollinearitet inte föreligger.  

 

 

Tabell 5. VIF- test av oberoende variabler 

 

4.3.2 Kontroll av heteroskedasticitet 

Vi testar även för heteroskedasticitet vilket är ett annat fel som kan uppkomma vid tolkning av 

resultat vid regressionsanalys. Vid regressionsanalys så görs antagandet att residualerna är 

homogena hos variablerna, att det föreligger homoskedacitet, annars råder det heteroskedasticitet 

(SPSS-Akuten, 2013). För att testa om heteroskedasticitet föreligger plottar vi flera scatterplots 

mot variablerna i SPSS. Vi säkerställer att residualerna inte antar den typiska kon-formen som 

uppstår vid heteroskedasticitet men ser även att residualerna inte är helt jämnt fördelade. Som 

kan ses i figur 5 föreligger en tydlig linje av residualer längre ned i diagrammet. Denna linje 

representeras av de observationer där utdelningen var lika med 0.  
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Figur 5. Scatterplot som inkluderar företag med 0 i utdelning 

 

Vi testar med att rensa bort alla de företag som någon gång under perioden som inkluderas i 

studien gav 0 i utdelning och lämnas då med 145 företag (1305 observationer). Efter denna 

rensning ser det nya scatterplottet ut som visas nedan i figur 6. Där framstår residualerna som 

jämnt fördelade och indikerar att homoskedacietet föreligger (SPSS-Akuten, 2013). Detta 

antyder att sambandet mellan CSR och utdelning inte föreligger för företag som inte ger 

utdelning.   
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Figur 6. Scatterplot som exkluderar företag med 0 i utdelning 

 

4.4 Regressionsanalys 

I den sista delen av analysen genomförs multipla regressioner för att besvara hypoteserna. I och 

med att tidigare moment i analysen har indikerat att företag som betalar 0 i utdelning beter sig 

annorlunda än de som betalar > 0 i utdelning har vi bestämt att exkludera företagen som någon 

gång under åren 2009-2017 betalat 0 i utdelning. De empiriska resultaten för 

regressionsanalyserna presenteras nedan i turordning av hypoteserna som de är ämnade att testa.  

 

Tabellerna innehåller ett antal olika värden för regressionen. (Constant) står för konstanten och 

avser interceptet för modellen. B är koefficienten som visar vilken effekt de oberoende 

variablerna har på den beroende variabeln Utdelning. Std. Error (Standard Error) är medelfelet 

för skattningarna och visar därmed tillförlitligheten av koefficienterna. Den sista kolumnen i 

tabellerna är betecknad Sig vilket står för signifikans. Undergår värdet 0,05 är koefficienten 

signifikant med 95% säkerhet, och om värdet understiger 0,01 är koefficienten signifikant med 

99% säkerhet. I en separat ruta redogörs för fler värden, varav två olika R2-värden som beskriver 

hur stor andel av den totala variationen i den beroende variabeln som kan förklaras av det linjära 

sambandet med de oberoende variablerna. Det justerade R2-värdet (Adjusted R Square) är ett 
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säkrare värde än R2 (R Square) då den tar med urvalets storlek i åtanke. Slutligen presenteras 

även F-värdet (F Change) vilket visar om den linjära regressionsmodellen ger en bättre 

förklaring för datamaterialet än en modell utan oberoende variabler, samt signifikansen (Sig. F 

Change) som beskriver säkerhetsnivån för resultaten av regressionen. Antal observationer för 

olika modeller presenteras som N. 

 

I tabellerna är åren 2009–2017 som representeras av dummy-variabeln År av förenklingsskäl inte 

utskrivna. Detta eftersom denna studie inte har för avsikt att jämföra skillnader mellan år. De 

andra två dummy-variablerna Bransch och Land är utskrivna i sin helhet och beskriver 

förklaringsgraden i relation till den variabel som exkluderas. De exkluderade variablerna 

presenteras i en egen ruta i tabellerna.   

 

4.4.1 Samband mellan CSR och utdelningspolitik 

H1: företag med hög CSR-nivå betalar mer utdelning än företag med låg CSR-nivå. 

   

För att testa denna hypotes prövas sambandet mellan totalt ESG Score och utdelning, och 

samtliga kontrollvariabler och dummy-variabler inkluderas i regressionsmodellen. 

Signifikansnivån på modell 1 är p< 0,01. Förklaringsgrad Adj. R2 på 0,694 innebär att 69,4% av 

variationen i den beroende variabeln utdelning  kan förklaras av samtliga oberoende variablerna i 

modellen. Signifikansnivå för ESG Score i modell 1 är p< 0,000 vilket innebär att sambandet är 

signifikant på 0,01 nivå för modellen och att hypotesen kan prövas. Koefficienten för ESG Score 

är 0,004 och innebär att när ESG Score stiger så stiger även utdelningen. Eftersom modellen 

visar ett positivt samband mellan ESG Score och utdelning som är signifikant så bekräftas 

hypotes 1.  

 

Modell 1 visar att samtliga kontrollvariabler är signifikanta på p< 0,01 vilket indikerar att 

samband mellan utdelning och kontrollvariablerna föreligger. Reserver, Leverage, Insiderägande 

samt Livscykel har negativa koefficienter, således negativ effekt på utdelningen. Storlek, 

Tillväxtmöjlighet och Lönsamhet har en positiv koefficient, vilket innebär att när dessa variabler 

stiger så stiger även utdelningen. Två av branscherna, Olja & Gas och Teknologi är signifikanta 

på p< 0,01 samt Telekommunikation är signifikant på p< 0,05. Olja & Gas och 
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Telekommunikation har positiva koefficienter medan Teknologi har en negativ koefficient. 11 av 

15 länder är signifikanta på p< 0,01 och har positiva koefficienter förutom Portugal (PTL).  

 

 

Tabell 6. Regressionsmodell för H1 

Tabell 6 exkluderar företag som betalat 0 i utdelning något av åren 2009–2017.   

 



 

59 

4.4.2 Samband mellan miljöansvar och utdelningspolitik 

H02a: Det finns inget samband mellan miljöansvar (E- dimensionen) och utdelningspolitik. 

 

Nollhypotesen 2a testar sambandet mellan miljöansvar (ENV Score) och utdelningspolitik, och 

regressionsmodellen inkluderar samtliga kontroll- och dummy-variabler. Som kan utläsas i tabell 

7 nedan är signifikansnivån för regressionsmodell 2 p < 0,01. Den justerade 

determinationskoefficienten Adj. R2 är 0,690. Detta visar att 69% av variationen i den beroende 

variabeln kan förklaras av de oberoende. Däremot visar modell 2 att signifikansnivån för 

variabeln ENV Score är p > 0,2 vilket innebär att nollhypotesen bekräftas.  

 

I modell 2 är samtliga kontrollvariabler signifikanta på p < 0,01 och fyra av dem har negativa 

koefficienter medan Storlek, Tillväxtmöjlighet och Lönsamhet har positiva koefficienter. Av 

branscherna är 3 stycken signifikanta (p < 0,01) och av dem har Telekommunikation samt Olja & 

Gas positiva koefficienter, medan Teknologibranschen har en negativ. Av länderna är 9 stycken 

signifikanta på p < 0,01 och 2 stycken på p < 0,05. Av dessa har samtliga positiva koefficienter 

förutom Portugal (PTL).  
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Tabell 7. Regressionsmodell för H02a 

Tabell 7 exkluderar företag som betalat 0 i utdelning något av åren 2009–2017.  
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4.4.3 Samband mellan samhällsansvar och utdelningspolitik 

 H2b: Sambandet mellan samhällsansvar (S- dimensionen) och utdelningspolitik är positivt.   

 

Hypotes 2b berör sambandet mellan samhällsansvar (SOC Score) och utdelning. 

Regressionsmodellen inkluderar samtliga kontroll- och dummy-variabler. Modell 3 visar att 

69,2% av variationen i den beroende variabeln förklaras av variationen i de oberoende (Adj. R2 = 

0,692) och är signifikant på p < 0,01. Variabeln SOC Score är även den signifikant på p < 0,01 

och har koefficienten på 0,002 vilket visar att när SOC Score stiger så gör även utdelningen det. I 

och med att sambandet är signifikant och positivt så bekräftas hypotes 2b.  

 

I modell 3 är samtliga kontrollvariabler signifikanta på p < 0,01 vilket indikerar på ett samband 

till utdelning. Reserver, Leverage, Insiderägande och Livscykel har negativa koefficienter, vilket 

innebär att om någon av de variablerna ökar så minskar utdelningen. Storlek, Tillväxtmöjlighet 

och Lönsamhet har däremot positiva koefficienter vilket betyder att när någon av de ökar så ökar 

även utdelningen. Två av branscherna är signifikanta på p < 0,01 och en på p < 0,05, där 

Telekommunikation samt Olja & Gas har positiva koefficienter, medan Teknologi har en 

negativ. 10 av länderna är signifikanta på p < 0,01, varav alla har positiva koefficienter, och en 

på p < 0,05 som har en negativ koefficient (PTL).  
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Tabell 8. Regressionsmodell för H2b 

Tabell 8 exkluderar företag som betalat 0 i utdelning något av åren 2009–2017.  

 

 

 



 

63 

4.4.4 Samband mellan bolagsstyrningsansvar och utdelningspolitik 

H2c: Sambandet mellan bolagsstyrningsansvar (G- dimensionen) och utdelningspolitik är 

positivt.  

 

Hypotes 2c berör sambandet mellan bolagsstyrningsansvar (GOV Score) och utdelning. 

Regressionsmodellen inkluderar samtliga kontroll- och dummy-variabler. I tabell 9 kan det 

utläsas att modell 4 är signifikant på p < 0,01. Förklaringsgraden (Adj. R2)  är 69,2% i modell 4. 

Även variabeln GOV Score är signifikant på p < 0,01 och visar en positiv koefficient.  Detta 

innebär att utdelning stiger med 0,002 när GOV Score stiger med 1 poäng, och därmed bekräftas 

hypotes 2c. 

 

I modell 4 kan det utläsas att samtliga kontrollvariabler är signifikanta på p < 0,01. I likhet med 

tidigare modeller har Storlek, Tillväxtmöjlighet och Lönsamhet positiva koefficienter och 

därmed ökar utdelningen när de variablerna ökar. Medan de andra fyra kontrollvariablerna är 

negativa, och därmed minskar utdelningen när någon av de variablerna ökar. Två av branscherna 

i modellen är signifikanta på p < 0,01 och en på p < 0,05. Telekommunikation samt Olja & Gas 

har positiva koefficienter medan Teknologibranschen har en negativ. 10 av länderna är 

signifikanta på p < 0,01 och en på p < 0,05. Av dessa länder har alla förutom Portugal positiva 

koefficienter.  
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Tabell 9. Regressionsmodell för H2c 

Tabell 9 exkluderar företag som betalat 0 i utdelning något av åren 2009–2017. 
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5. Diskussion 

 

 I detta kapitel diskuteras resultaten av testerna för studiens hypoteser och resultaten kopplas till 

teorin för att kunna besvara studiens syfte. 

 

 

5.1 Vilka effekter har CSR på företagets utdelningspolitik? 

Denna studie har studerat om CSR-nivå påverkar utdelningspolitiken i kontinentaleuropeiska 

företag genom att titta på sambandet mellan ESG-betyg och företagets totala utdelning 

(utbetalning och återköp av aktier). Vid kontroll av heteroskedasticitet upptäcktes att 

residualerna för samtliga observationer är icke-homogena och att detta orsakas av företag med 0 i 

utdelning under minst ett år under observationsperioden. Detta indikerar att CSR inte påverkar 

valet om företag ska börja betala utdelning utan påverkar endast de som redan ger utdelning. 

Detta stämmer överens med resultaten som Cheung et al. (2016) fann i sin studie eftersom de 

inte hittade någon signifikant relation mellan CSR och benägenheten att betala utdelning. Valet 

gjordes därför att endast ha med företag som har betalat utdelning under hela 

undersökningsperioden (145 st.) i den sista delen av analysen i denna studie. 

  

Resultaten av analysen fann att bland de företag som betalar utdelning finns ett positivt samband 

mellan total CSR-nivå och utdelningspolitik, vilket indikerar att kontinentaleuropeiska företag 

som spenderar mer på CSR-aktiviteter i snitt också ger mer i utdelning. Detta stödjer tidigare 

forskning som visat ett positivt samband mellan företagets sociala ansvar och storlek på 

utdelning (Cheung et al., 2016; Hunjra & McMillan, 2018; Kim & Jeon, 2015; Rakotomavo, 

2012; Samet & Jarboui, 2017; Trihermanto & Nainggolan, 2019). Dessa resultat bekräftar även 

studiens första hypotes som antog att total CSR-nivå hade en positiv effekt på 

utdelningspolitiken. Eftersom detta stämmer överens med tidigare studier som gjorts på företag 

från USA (Cheung et al., 2016; Galema et al., 2008; Rakotomavo, 2012) så indikerar detta att 

trots stora skillnader mellan USA och Kontinentaleuropa när det kommer till institutionell och 

finansiell struktur (Aivazian et al., 2003; Booth & Zhou, 2017; La Porta et al., 2000; Liu et al., 

2014) så har företag från de båda områdena fortfarande likheter i vissa avseenden. 
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Det positiva sambandet kan förklaras med signaleringsteorin av den orsaken att 

utbetalningskvoten ökar med ökad investering i CSR vilket tolkas som en signaleringsmekanism 

till aktieägarna. Signaleringsteorin förklarar att företag använder utdelning som medel för att 

kommunicera med aktiemarknaden vilket är aktuellt när det uppstår informationsasymmetri 

mellan aktieägarna och chefer (Ross, 1977). Att höja utdelningen som tecken på en förväntad 

höjning av framtida kassaflöden signalerar om företagets stabilitet (Bhattacharya, 1979; John & 

Williams, 1985; Miller & Rock, 1985) och visar att CSR-utgifter inte utarmar företaget. Detta 

går i linje med studiens resultat som visar att företag med högre CSR-nivå betalar mer i 

utdelning. 

  

Studien visar även att reserver har en stor effekt på utdelningspolitik i kontinentaleuropeiska 

företag, men att denna effekt är negativ. Detta indikerar att utdelningen minskar när fria 

kassaflöden ökar, vilket argumenteras av Jensen (1986) i agentteori som att innebära att chefer 

som har kontroll över större fria kassaflöden är troligare att investera och därmed bör 

utdelningen minska. Vid en positiv relation mellan CSR och utdelning uppstår en dämpning av 

agentproblematiken, enligt Baker et al. (2002), vilket inte är fallet för resultaten i denna studie. 

Det innebär att denna studie inte finner stöd för att utdelningspolitik används som mekanism för 

att mildra agentproblematiken i kontinentaleuropeiska företag. Detta går emot bland annat 

studien på indonesiska företag av Trihermanto och Nainggolan (2019) som istället fann ett 

positivt samband, och emot studien av Aivazian et al. (2003) som hittade bevis för 

agentkostnadsförklaringen för utdelning i företag från USA. Dock menade även Aivazian et al. 

(2003) att utdelningspolitik fungerar bättre som medel för att minska agentproblematik i länder 

med ett kapitalmarknadssystem som i USA än i länder med andra system. Detta indikerar att 

skillnader mellan USA och Kontinentaleuropa när det kommer till institutionell och finansiell 

struktur har inverkan på företagsstrategier, som hävdat av Aivazian et al. (2003), i detta 

avseende. 

  

Bland länderna i studien sticker Turkiet ut. Turkiet har högst medelvärde för utdelning bland 

samtliga länder i studien, och samtidigt lägst medelvärde för aggregerad CSR, miljödimensionen, 

samhällsdimensionen samt bolagsstyrningsdimensionen.  Detta innebär att det går att misstänka 

att turkiska företag har ett annat mönster än resterande länder i studien och därmed bör det 
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övervägas om landet ska uteslutas från den kontinentaleuropeiska modellen inom denna typ av 

forskning. 

 

Studien visar därmed att CSR-nivå har effekt på utdelningspolitiken i kontinentaleuropeiska 

företag. Studien visar också med hjälp av delhypoteserna att olika CSR-dimensioner har olika 

effekter, vilket stödjer tidigare forskning av Capelle-Blancard och Petit (2017) och Feng et al. 

(2017), vilket innebär att studiens syfte har besvarats. Nedan följer en diskussion av vilken effekt 

de olika dimensionerna har på utdelningspolitik, och avslutas med en diskussion av sambandet 

mellan utdelning och de kontrollvariabler som inte tidigare kommit upp i diskussionen.  

 

5.2 Hur påverkar dimensionen miljö företagets utdelningspolitik? 

Den första delhypotesen (H02a) menade att miljödimensionen (ENV Score) inte påverkar 

utdelningspolitiken i kontinentaleuropeiska företag, vilket studiens resultat bekräftar. Om företag 

orsakar miljökatastrofer har detta visat sig ha stora negativa effekter på aktievärdet (McCrea-

Strub et al., 2011; Smith et al., 2010) och åtgärder för att minska miljöpåverkan har visat sig 

kunna vara väldigt kostsamt och urholka aktievärdet (Borglund et al., 2017). Men företag som 

istället investerar i förebyggande miljöaktiviteter och hållbarhet som återvinningsprogram och 

hållbara varumärken kan generera stora ekonomiska fördelar och se snabb tillväxt (Muller, 2013; 

Porter & Kramer, 2011; Roderick, 2017). Trots allt detta finns ingen tidigare forskning som 

undersöker hur detta översätts till miljöansvarets effekt på utdelningspolitik i företag. Denna 

studie finner inga bevis för att miljöansvar påverkar utdelningspolitiken i kontinentaleuropeiska 

företag. Detta indikerar att beslutet om företag ska spendera mer på CSR-aktiviteter som berör 

miljön inte knyts till beslutet om vilken utdelning som ska ges. 

  

Den bransch som i snitt spenderar mest och är mest konsekvent med CSR-aktiviteter som knyts 

till miljöansvar är råvarubranschen. Miljödimensionen som definierad av Thomson Reuters 

(2019) handlar om hållbarhet uppdelat i resursanvändning, utsläpp och innovation vilket är 

centrala begrepp för en bransch som bedriver sin verksamhet med råvaror. Att branschen överlag 

är så konsekvent visar att det är standard över hela branschen att investera i CSR-aktiviteter som 

berör miljöaspekter. Detta kan förstås av debatten om utmaningen med en ökande efterfråga på 
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begränsade resurser vilket har ökat kraven på företagens ansvarstagande (Borglund et al., 2017), 

speciellt för branscher som råvarubranschen vars verksamhet är så direkt kopplad till miljön. 

 

5.3 Hur påverkar dimensionen samhällsansvar företagets utdelningspolitik? 

Studiens andra delhypotes (H2b) testar huruvida samhällsansvars-dimensionen (SOC Score) har 

ett positivt samband med företagets totala utdelning (utbetalning och återköp av aktier). Studien 

visar att företag som spenderar mer på CSR-aktiviteter som berör samhällsansvar i snitt betalar 

mer i utdelning, vilket bekräftar hypotesen. 

  

Företagets samhällsansvar förknippas med en rad kategorier som omfattar ett brett perspektiv av 

företagets påverkan på samhälle som helhet liksom på individnivå (Grafström et al., 2015). 

Studiens resultat går i linje med tidigare forskning då de flesta studier funnit ett positivt samband 

mellan samhällsansvar och ekonomisk prestation (Peloza, 2009) vilket indikerar stabila 

utbetalningar (Monoarfa, 2018). Tidigare forskning har nämligen visat att företag som engagerar 

sig i samhällsansvarstagande har bättre möjlighet till stabila utbetalningar (Monoarfa, 2018) 

genom att få bättre kreditvärdering (Verwijmeren & Derwall, 2010), förminska risken för 

konkurs (Berk et al., 2010), samt höja chansen för långsiktig överlevnad (Meyer & Rowan 1977; 

McGuire et al., 1988). Studien ger stöd för detta då den visar att större samhällsansvarstagande 

betyder högre utdelning i kontinentaleuropeiska företag. 

  

Precis som ovan kan resultatet här förklaras med signaleringsteorin som menar att utdelning 

används som kommunikationsmedel (Ross, 1977) när chefer investerar i samhällsansvar och 

besitter insiderinformation om förväntade framtida kassaflöden. Men studien ger inte heller här 

stöd för agentteorin då resultaten visar att utdelningen minskar när reserverna i företag ökar. 

Detta går emot Baker et al. (2002) som hävdar att utdelning har en dämpande effekt på 

agentproblematiken som uppstår när chefer överinvesterar i CSR (Jensen, 1986). Det kan därmed 

konstateras att kontinentaleuropeiska företag ej använder utdelning som medel för att minska 

risken att chefer överinvesterar i aktiviteter för samhällsansvar. 
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5.4 Hur påverkar dimensionen bolagsstyrning företagets utdelningspolitik? 

Den sista delhypotesen (H2c) ämnade att testa om bolagsstyrningsansvar (GOV Score) har ett 

positivt samband med utdelning och hittade stöd i de empiriska resultaten. Studiens resultat 

stödjer tidigare studier som visar att högre nivå på bolagsstyrning medför högre utdelning, vilket 

kan förklaras av att bättre styrda företag tillhandahåller starkare skyddsrättigheter åt sina 

aktieägare (Barnea och Rubin, 2010; La Porta et al., 2000; Mitton, 2004). 

  

Att bättre styrda bolag ger mer i utdelning stöds även av Adjaoud och Ben-Amar (2010). 

Författarna grundar sina slutsatser på agentkostnadförklaringen och menar att högre utdelningar 

dämpar kostnader förknippade med agentproblematik. Detta stöds dock inte av resultaten från 

denna studie då reserverna för företagen i studien minskar när utdelningen ökar. Agentteorin 

förklarar däremot att med ökade fria kassaflöden uppstår överinvestering i projekt som gynnar 

chefer på aktieägarnas bekostnad och resulterar i konflikter mellan chefer och aktieägarna 

(Jensen, 1986) vilka i sin tur kan mildras med högre utdelningar (Baker et al., 2002). Studien 

finner därmed inga bevis för att relatera agentkostnadsförklaring till utdelningspolitik i 

kontinentaleuropeiska företag. 

 

Bolagsstyrningsansvar som dimension förknippas med företagsledning, aktieägarperspektiv samt 

CSR-strategier vilka återspeglar företagets praxis för att kommunicera att de integrerar de 

ekonomiska (finansiella), samhällsmässiga och miljömässiga dimensionerna i sina dagliga 

beslutsprocesser (Thomson Reuters, 2019). Ett sätt att kommunicera med aktiemarknaden är att 

använda utdelning som signalering av förväntade framtida kassaflöden (Ross, 1977). Att 

utdelning ökar när bolagsstyrning som dimension ökar kan förklaras av signaleringsteorin och 

innebära att företaget implementerar strategier effektivt och med insiderinformation som gett 

förväntningar om stigande framtida avkastning som kan resultera i stigande aktiekurser (Watts, 

1973). 

 

5.5 Hur påverkar andra kontrollvariabler utdelningspolitik? 

Under tidigare rubriker uppmärksammades att studien visar att utdelningen i 

kontinentaleuropeiska företag minskar när reservarna ökar, vilket går emot resultaten av bland 

annat Trihermanto och Nainggolan (2019). Resterande kontrollvariabler som användes i 
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analysen kan ytterligare förtydliga bilden av utdelningspolitik i kontinentaleuropeiska företag, 

vilket har betydelse för studiens resultat. I och med att samtliga variablerna har samma effekt 

(positiv/negativ) i alla fyra regressionsmodellerna samt värden som är relativt lika valde vi att 

titta på dem kollektivt. 

  

Studien visar att kontinentaleuropeiska företag med fler tillväxtmöjligheter ger mer i utdelning. 

Ur perspektiv i agentteorin skulle företag med stora tillväxtmöjligheter ha möjlighet att investera 

i positiva nettovärdesprojekt (Chang et al., 2018) och på så vis undvika agentproblemet med fria 

kassaflöden vilket skulle resultera i mindre utbetalningar (Jensen, 1986). Resultaten av denna 

studie finner därmed inte heller stöd för agentkostnadsförklaringen för sambandet mellan 

företagets tillväxtmöjligheter och utdelningspolitik i kontinentaleuropeiska företag. 

  

Resultaten visar även att det framförallt är större företag som tenderar att ge mer i utdelning. 

Detta styrker tidigare forskning som hävdar att när företag växer i storlek blir de mindre 

riskfyllda och har tillgång till större fria kassaflöden vilket betyder större möjlighet att kunna 

betala mer i utdelning (Chang et al., 2018; Denis & Osobov, 2008; Gombola & Liu, 1993; Samet 

& Jarboui, 2017; Trihermanto & Nainggolan, 2019). Studien visar också att det är företag som är 

mer lönsamma som tenderar att ge mer i utdelning, vilket stödjer tidigare forskning av Brockman 

och Unlu (2009), Denis och Osobov (2008), samt Garg och Bhargaw (2019). 

  

Studien visar vidare att företag med stor andel skulder, stor ägarkoncentration samt som är längre 

fram i livscykeln tenderar att ge mindre i utdelning, men att dessa tre faktorer har relativt små 

effekter. Resultaten stöds av tidigare forskning som hävdar att en kapitalstruktur med större 

andel skulder förknippas med högre risk och därmed blir företag mer kontrollerade (Chang et al., 

2018; Rajan, 1992) vilket kan leda till mindre utdelning. Hög ägarkoncentration där rollen som 

ägare och ledning blir densamma ger upphov till “insiders” (Jensen & Meckling, 1998b) och 

medför mindre utdelning (La Porta et al., 2000) vilket även stöds av denna studie. Däremot 

avviker effekten av var i livscykeln ett företag befinner sig i denna studie från tidigare forskning 

av Booth och Zhou (2017) som menar att företag som är längre fram i livscykeln är mer benägna 

att betala högre utdelning, vilket inte gäller för de undersökta företagen i denna studie. 
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6. Slutsats  

 

I detta kapitel redogörs för studiens slutsats och studiens bidrag som är uppdelad i en teoretisk 

och en praktisk del. Detta följs av studiens trovärdighet samt begränsningar och förslag till 

framtida forskning.  

 

 

6.1. Studiens slutsats 

Studiens syfte har varit att studera hur företagets sociala ansvar (CSR-nivå) påverkar 

utdelningspolitik i kontinentaleuropeiska företag. För att besvara syftet har ett försök gjorts att 

fylla forskningsgapet genom att studera sambandet mellan aggregerad CSR samt dess tre 

dimensioner och utdelningspolitik i börsnoterade kontinentaleuropeiska företag.  

 

Studien finner att kontinentaleuropeiska företag som har högre CSR-nivå ger mer i utdelning, 

vilket stödjer tidigare forskning som lägger fram bevis för att CSR påverkar utdelningspolitiken i 

företag (Cheung et al., 2016; Hunjra & McMillan, 2018; Kim & Jeon, 2015; Rakotomavo, 2012; 

Samet & Jarboui, 2017; Trihermanto & Nainggolan, 2019). Detta stödjer synen på CSR-

aktiviteter som positiva nettonuvärdes projekt (Cheung et al., 2016) och visar att CSR-aktiviteter 

inte reducerar utdelningen. Studien finner däremot inga bevis för att CSR påverkar benägenheten 

att betala utdelning, vilket går i linje med tidigare forskning av Cheung et al. (2016). Studien 

finner även bevis för att företag med hög utdelning tenderar att vara större, ha fler 

tillväxtmöjligheter och vara lönsammare.  

 

När CSR delas upp i tre dimensioner (miljö, samhälle och bolagsstyrning) finner studien stöd för 

att både samhällsansvar och bolagsstyrningsansvar har en positiv effekt på utdelningspolitiken, 

men finner inga bevis för ett samband mellan miljöansvar och utdelningspolitik. Detta visar att 

ett aggregerat CSR-betyg kan vara missvisande då olika dimensioner har olika effekter, vilket 

stödjer tidigare forskning av bland annat Capelle-Blancard och Petit (2017) och Feng et al. 

(2017).  

 



 

72 

Studien finner stöd för signaleringsförklaringen för utdelning men inte för 

agentkostnadsförklaringen. Detta innebär att studien finner bevis för att kontinentaleuropeiska 

företag kan använda utdelningspolitik för att signalera marknader om förväntad framtida 

avkastning (Ross, 1977) och för att visa att CSR-aktiviteter inte utarmar företaget (Waddock & 

Graves, 1997) men att de kontinentaleuropeiska företagen inte använder utdelningen för att 

mildra agentproblematik (Jensen, 1986) och minska risken för att chefer överinvesterar i CSR-

aktiviteter i egenintresse (Barnea & Rubin, 2010; Brown et al., 2006; La Porta et al., 2000; 

Mitton, 2004). Detta ger stöd för studien av Aivazian et al. (2003) som menade att använda 

utdelning för signalering och för att minska agentproblem fungerar bättre i 

kapitalmarknadssystem som det i USA än i Kontinentaleuropa.  

 

6.2. Studiens bidrag 

6.2.1 Teoretiskt bidrag 

Studien bidrar till litteraturen på minst fyra vis. För det första hjälper studien att fylla ett viktigt 

gap i litteraturen om CSR och finans, då det fortfarande finns väldigt lite forskning om relationen 

mellan CSR och utdelningspolitik. De flesta studier som studerar CSR och finans fokuserar på 

vilket värdeskapande som kan associeras till CSR (Attig et al., 2013; Benlemlih & Bitar, 2018; 

Orlitzky et al., 2003; Waddock & Graves, 1997) men inte hur det skapade värdet fördelas. Av de 

studier som finns är de flesta också gjorda på företag från USA (Aivazian et al., 2003; Chang et 

al., 2018; Deshmukh et al., 2013) och Asien (Hunjra & McMillan, 2018; Kim & Jeon, 2015; 

Trihermanto & Nainggolan, 2019), medan denna studie studerar företag från Kontinentaleuropa.   

  

För det andra bidrar studien till kunskapen om vilka faktorer som påverkar utdelningspolitiken i 

kontinentaleuropeiska företag. Det är av vikt eftersom frågorna om varför utdelning ges av 

företag och varför investerare är intresserade av utdelning fortfarande är en fråga utan tydliga 

svar (Aivazian et al., 2003; Baker et al., 2002; Black, 1976; Miller & Modigliani, 1961). Studien 

ger empiriska bevis för att CSR har en positiv effekt på utdelningspolitik i kontinentaleuropeiska 

företag, och visar även att högre utdelning i kontinentaleuropeiska företag är kopplat till företag 

som är större, mer lönsamma och har fler tillväxtmöjligheter. 
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För det tredje ger studien en bred bild av relationen mellan CSR och utdelningspolitik på två 

avgörande sätt. Dels delar studien upp CSR i tre dimensioner och visar att olika dimensioner har 

olika effekt. Samhälls-dimensionen samt bolagsstyrnings-dimensionen har båda positiva effekter 

på utdelningen, medan miljödimensionen inte har någon effekt. Detta indikerar att CSR som ett 

aggregerat mått kan vara missvisande, vilket stöds av forskning av Capelle-Blancard och Petit 

(2017) och Feng et al. (2017). Och dels genom att inte endast studera hur mycket som ges i 

utdelning utan även valet om utdelning ska betalas. Det vanligaste är att studier endast tar upp en 

av de frågorna, men det är viktigt att uppmärksamma att företag som inte betalar utdelning gör 

ett aktivt val (Cheung et al., 2018). Empiriska bevis som redovisats visar att CSR är en drivande 

faktor för utdelningskvoten men inte för benägenheten att ge utdelning. 

  

För det fjärde bidrar studien till litteraturen genom att lägga fram bevis för att utdelningspolitik 

kan användas av kontinentaleuropeiska företag för att signalera marknader om förväntad positiv 

framtida avkastning och att CSR inte utarmar företagets resurser, men att utdelning inte används 

av kontinentaleuropeiska företag för att kontrollera problem med överinvestering i CSR som 

uppstår på grund av agentproblem mellan ägare och chefer, vilket annars är en vanlig förklaring 

för utdelning (Aivazian et al., 2003; Baker et al., 2002; Denis & Osobov, 2008; Kalay, 1980). 

Detta visar att det finns skillnader mellan företag från Kontinentaleuropa och företag från andra 

delar av världen när det kommer till CSR och utdelning, som till exempel företag från USA där 

utdelning används för att minska agentproblematiken med CSR (Aivazian et al., 2003; Baker et 

al., 2002; Rakotomavo, 2012). Därmed är det av intresse att titta på Kontinentaleuropa separat 

inom forskning.  

 

6.2.1 Praktiskt bidrag 

Studiens praktiska bidrag består utav att studien hjälper investerare i sina val genom att visa att 

högre CSR-nivå indikerar att mer utdelning ges av företag som ger utdelning. Resultaten av 

studien visar att företag som spenderar resurser på CSR inte reducerar kassaflödet som går till 

investerare. Studien visar även att företag som investerar mer i CSR-aktiviteter som berör 

samhällsansvar och bolagsstyrningsansvar är troligare att ge mer i utdelning, medan ingen sådan 

tolkning kan göras för företag som spenderar mer på CSR-aktiviteter som berör miljöansvar. 
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Studien bidrar även med att visa företag att om de introducerar framgångsrika CSR-strategier i 

sin verksamhet kan de generera fördelar åt sina aktieägare i form av högre utdelning. Detta 

eftersom en ökning av investeringar i CSR inte betyder en minskning av kassaflöde till 

aktieägarna. Det praktiska bidraget till företag består även utav att visa att kontinentaleuropeiska 

företag kan använda utdelning som signal för att signalera marknader om förväntningar om 

framtiden och visa att CSR inte utarmar företagets resurser, men att utdelning fungerar sämre för 

att reducera agentproblematik i form av överinvestering i CSR. 

 

6.3. Studiens relevans och trovärdighet 

CSR har blivit en viktig strategi för företag när synen på näringslivet har skiftat och företagets 

roll i samhället har utvidgats. Allmänheten ställer högre krav på företag och detta leder till att 

fler engagerar sig i CSR-arbete vilket har sina ekonomiska konsekvenser. Att balansera mellan 

ekonomisk förmögenhet, påtryckningsgrupper och aktieägarnas intresse är ett problem som 

utmanar många företag även idag. Genom att titta på samband mellan CSR och utdelningspolitik 

behandlar studien en aktuell fråga som har betydelse i dagens samhälle.  

 

Hypoteserna formades med en hypotetisk-deduktiv ansats från tidigare forskning. Detta innebär 

att studien är kumulativ. Men urvalet som studerats i studien är ett icke-slumpmässigt urval då vi 

haft möjligheten att använda ett total population urval med information hämtad från databasen 

Thomson Reuters. Att urvalet inte är slumpmässigt är en brist i generaliserbarheten, enligt 

Bryman och Bell (2013) och Patel och Davidson (2011), men genom att använda Thomson 

Reuters kunde vi även få högkvalitativa data från ett slutligt urval på 207 företag. Genom att 

använda sekundärdata kunde vi därmed spara tid och resurser (Cowton, 1998) samt få tillgång 

till standardiserade data från företag från hela världen över en längre period vilket gjorde 

informationen jämförbar. Vi rensade även bort alla de företag som det saknades information om 

för någon av studiens variabler vilket ytterligare höjer kvalitén och trovärdigheten. 

 

6.4. Studiens begränsningar och förslag till framtida forskning 

Studiens mått på utdelning är utdelning plus återköp av aktier, men i studier som mäter utdelning 

förekommer flera olika mått. Att vi endast använder ett mått är en brist i studien som valdes på 

grund av tidsbrist. Framtida studier skulle kunna använda flertalet olika mått för att försäkra 
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ytterligare att resultaten inte påverkas av hur utdelning mäts. CSR är en annan variabel som kan 

mätas på andra sätt än som det är gjort i denna studie. Vi använder total CSR samt de tre 

huvudkategorierna av ESG som definierat av Thomson Reuters. Men i framtida forskning kan 

fler kategorier av CSR användas, eller andra mått av CSR, tex från andra databaser som mäter 

annorlunda. 

 

Framtida forskning skulle även kunna titta på andra geografiska länder/områden. Den här studien 

studerade företag från Kontinentaleuropa och tidigare forskning har studerat USA och Asien 

varav framtida forskning skulle kunna studera företag från till exempel Sydamerika och Afrika. I 

och med att den deskriptiva statistiken i studien visar att Turkiet möjligen inte följer samma 

mönster som resterande Kontinentaleuropa kan det därmed vara aktuellt att studera Turkiet 

separat. 

 

Vi kontrollerar för skillnader mellan branscher i studien och inkluderar nio olika branscher i 

urvalet. Framtida forskning skulle kunna titta närmare på kontroversiella branscher som till 

exempel militär, alkohol och tobak för att se om de har ett annat beteende. 
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