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Titel: Corporate Social Responsibility, en indikator på investeringsnivån och
utdelningskvoten? En empirisk studie om påverkan av CSR på den svenska och amerikanska
marknaden

Bakgrund: Corporate Social Responsibility (CSR) är och har varit ett väldiskuterat ämne
med flera teoretiska infallsvinklar. CSR är svårdefinierat och dess påverkan på olika
prestationsmått i bolag har varit omstritt. CSR har blivit viktigare för att fler socialt ansvariga
investerare har tillkommit. Detta gör det intressant att undersöka för att ge ett bredare
underlag vid investeringstillfället. Vidare förväntas skilda perspektiv och institutionella
skillnader förklara de samband och skillnader som kan finnas mellan den svenska och
amerikanska marknaden gällande CSR:s påverkan på investeringar och utdelningskvoten.

Syfte: Denna studie har till syfte att undersöka om CSR har ett samband med
investeringsnivån och utdelningskvoten. Syftet är även att undersöka om det finns en skillnad
mellan den svenska och amerikanska marknaden gällande ovanstående samband.

Metod: Studien följer ett kvantitativt förhållningssätt där tre hypoteser, varav en delas i två
delhypoteser deduceras. Hypoteserna består av ESG-betyg som oberoende variabel och åtta
övriga kontrollvariabler som förväntas påverka de beroende variablerna. Det empiriska
materialet består av 62 unika bolag från Stockholmsbörsen och 579 unika bolag från New
York Stock Exchange med data för perioden 2010-2015. Sambanden undersöks och
analyseras med hjälp av multipla regressioner.

Resultat: Studien visar på motstridiga resultat gällande CSR-nivåns påverkan på
investeringsnivån och utdelningskvoten. Studien finner att i Sverige som har en institutione ll
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miljö med civil law-system, hög grad av koncentrerat ägande och dominerande intressentteori
medför CSR en positiv påverkan på investeringsnivån och utdelningskvoten. Studien påvisar
även att i en institutionell miljö där common law-system, spritt ägande och
aktieägarperspektivet är dominerande finns det inget samband mellan CSR och investeringar,
samt att det medför ett negativt samband mellan CSR och utdelningskvot. Utöver detta finner
även studien stöd för att CSR påverkar svenska bolag mer än amerikanska bolag gällande
sambanden.
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Title: Corporate Social Responsibility, an indicator of the investment level and payout ratio?
An empirical study of the effect of CSR on the Swedish and American market

Background: Corporate Social Responsibility (CSR) is and has been a well-considered
subject with several theoretical approaches. CSR is difficult to define and how it affects
company performance is and has been well debated. CSR has become increasingly important
for investors, which makes it more interesting to investigate its impact. Different views and
institutional differences are expected to explain the relationships and differences that may
exist between the Swedish and US markets regarding CSR's impact on investments and the
payout ratio.

Purpose: The purpose of this study is to investigate whether there is a link between the CSRlevel, investments and payout ratio. As well as investigating whether there is a difference
between the US and Swedish markets regarding the same relationships.

Method: The study follows a quantitative method where three hypotheses, one of which is
divided into two partial hypotheses, are deduced. The hypotheses consist of ESG-ratings as
the independent variable and eight other control variables that are expected to affect the
dependent variables. The empirical material consists of 62 unique companies from the
Stockholm Stock Exchange and 579 unique companies from the New York Stock Exchange
with data for the period 2010-2015. The relationships are investigated and analyzed by
multiple regressions.

Conclusion: The study shows contradictory results regarding the impact of the CSR-level on
the investment level and the payout ratio. The study finds that in Sweden that has an
5

institutional environment with a civil law-system, high degree of concentrated ownership and
where the stakeholder theory is dominant, CSR has a positive impact on investments and the
payout ratio. The study also finds that in an institutional environment where a common lawsystem exists, with a more diverse ownership and the shareholder perspective is dominant,
there is no correlation between CSR and investment, and there is a negative relationship
between CSR and the payout ratio. In addition to this, the study also finds support for that
CSR affect Swedish companies more than American companies.
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1. Introduktion
Introduktionen går igenom bakgrunden till begreppet Corporate Social Responsibility och
definitionsproblemet, samt en bakgrund om investeringar och utdelningen. Därefter återges
problemdiskussionen som lyfter fram de samband som studien ämnar undersöka och som
antas vara påverkade av Corporate Social Responsibility. Detta mynnar sedan ut i en
problemformulering. Efter detta presenteras studiens syfte, samt dess bidrag vilket sedan
avslutas med studiens disposition.

1.1 Bakgrund
Ett bolags ansvar är inte längre att maximera vinsten gentemot sina ägare, utan det måste
även ta hänsyn till andra intressenters intressen (Freeman, 1984).

¨The term [social responsibility] is a brilliant one; it means something, but not always the
same thing to everybody.¨
Malik (2014)

Debatten angående Corporate Social Responsibility (CSR) har kretsat kring vad företags
huvudsakliga ansvar innebär. Kritiker menar att bolags huvudsakliga ansvar endast är att
maximera värdet för dess aktieägare (eg. Friedman, 1970; Goodpaster, 1991), samtidigt som
de som argumenterar för CSR-arbete hävdar att fler intressenter måste tas i beaktning i
dagens samhälle och därmed har bolags ansvar utvidgats (eg. Freeman, 1984; Friede et al.
2015; Malik, 2014). Därmed i takt med att fler krav på bolag tillkommit, har ett nytt begrepp
fötts: Corporate Social Responsibility.

Forskare är oeniga kring definitionen av CSR, där Schwartz och Saiia (2012) anser att det
finns en bred och en snäv syn på begreppet. Den bredare definitionen av CSR innebär att
bolag utöver ekonomiskt och legalt ansvar i samhället och mot aktieägarna även innefattas av
ansvar gentemot samhällets välfärd och utveckling (eg. Davis & Blomstrom, 1975; McGuire,
1963; se Schwartz och Saiia, 2012). Den bredare definitionen är därmed hänförlig till
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Freemans (1984) intressentteori där bolag skall ta hänsyn till fler intressenter1 än enbart
aktieägarna. Denna definition är positivt inställd till CSR, men det finns även kritiker.

Kritikerna menar att CSR snedvrider den fria kapitalismen och meningen med att driva
företag (eg. Levitt, 1958; Coelho, McClure, 2003; se Schwartz och Saiia, 2012). Vidare
innebär den snävare definitionen av CSR att den huvudsakliga uppgiften för bolag är att
maximera vinsten för ägarna och är därmed hänförlig till Friedmans (1970) teori om
aktieägarvärde. Definitionen skiljer sig därmed från Freemans (1984) intressentteori genom
att inte ta hänsyn till fler intressenter. Motstridiga definitioner medför att tidigare studier ger
olika resultat trots att de undersöker samma sak (Malik, 2014).

Inom tidig CSR-forskning fanns det ingen konsensus för hur CSR mäts. En tidigare studie av
Abbott och Monsen (1979) visar effekterna av CSR genom att studera årsredovisningar i
bolag på Fortune 500-listan, där författarna konstruerade en skala, Corporate Social
Involvement Disclosure Scale, SID-scale för mätning av CSR. Buzby och Falk (1978) påvisar
fonders investeringsstrategiers fokus på CSR genom enkätundersökningar. I dagens CSRforskning har mätsättet för CSR blivit mer standardiserat där ESG-betyget har blivit ett av de
mest accepterade måtten för CSR (Friede et al. 2015; Stark, 2009). Friede et al. (2015) är en
översiktsartikel som går igenom CSR-forskning angående relationen mellan ESG-betyget och
CFP (Corporate Firm Performance), som gjorts sedan 70-talet. ESG står för Environmental,
Social och Governance och är ett sammanvägt betyg mellan 0-100 för hur bolag presterar på
alla dessa tre områden (Thomson Reuters, 2013).

Lubin och Esty (2010) lyfter att CSR-arbete har blivit viktigare för företag, eftersom
hållbarhetsfokus ses som en uppåtgående trend inom företagsvärlden. Författarna likställer
CSR-trenden med internetrevolutionen eftersom om företag inte anpassar sig till de normer
CSR medför, likt de krav som internetrevolutionen förde med sig, stagnerar bolag. Vidare är
det även en viktig del för investerare idag att veta om företagen de investerar i är socialt
ansvariga och arbetar med hållbarhet (Lubin & Esty, 2010). Enligt Renneboog et al. (2008)
blir SRI-Fonder (Social Responsible Investment) allt större, vilket stärker trenden om att CSR
blir viktigare för företag.
1

Intressenter är de som påverkas eller kan bli påverkade av företags handlingar. Exempel på
intressenter är aktieägare, ledningen, kunden, staten, kommunen, leverantören, anställda, banker och
kreditgivare (Freeman, 1984).
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Det är inte bara samhällets och investerares påtryckningar som har fått näringslivet att bejaka
CSR, utan även att CSR-arbete kan medföra värde för bolag. Forskning har gjorts inom
ämnet och majoriteten av studierna kom fram till att CSR-arbete ökar ett bolags värde, dock
syns inte de positiva effekterna direkt utan det kan ske på längre sikt (Friede et al. 2015;
Malik, 2014). Därmed går det att argumentera för att trenden för bolag inte handlar om att
leverera maximal vinst och främja aktieägarna, utan även att ta hänsyn till övriga
intressenters önskemål och arbeta långsiktigt.

CSR-forskning visar på en negativ relation mellan CSR och kapitalkostnaden (eg. El
Ghoul et al. 2011; Cheng et al. 2014; Dhaliwal et al. 2011; Reverte, 2012). Utefter denna
relation går det således argumentera för att ett ökat CSR-arbete leder till en ökad grad av
investeringar eftersom att finansieringskostnaden blir billigare. Porter och Kramer (2011)
argumenterar för att om bolag investerar i samhället så bidrar det till ökad
konkurrenskraft och detta medför fördelar till intressenter. Detta eftersom värdet på
bolaget ökar samtidigt som relationerna till intressenterna förbättras. En av intressenterna
som gynnas av bolagsinvesteringar är samhället eftersom att investeringar bidrar till
ekonomisk tillväxt och sänkt arbetslöshet (Etale et al. 2016).

Historiskt har utdelningen setts som ett sätt att minska agentproblematiken som finns i
företagen och för att maximera avkastningen till aktieägarna. Detta genom att kontrollera
så att företagsledningar inte använder kassaflödet och investerar i projekt som inte gynnar
aktieägarna eftersom både investeringar och utdelning påverkas av kassaflödet (Holder et
al., 1998). Dessa presenterade samband diskuteras mer ingående i problemdiskussionen
nedan.

1.2 Problemdiskussion
En konflikt inom CSR-forskning är att det inte finns en enhetlig definition enligt Malik
(2014). Schwartz och Saiia (2012) argumenterar för att det finns två skolor av CSR. Den
första skolan utgår från Friedmans (1970) definition om att företags enda uppgift är att
skapa vinst inom de legala och etiska ramarna. Detta innebär att företag har ett litet eller
inget socialt ansvar gentemot några andra intressenter än aktieägarna (Friedman, 1970;
Goodpaster, 1991; Carroll, 1991). Kritikerna till CSR menar att CSR-arbete inte ökar
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bolagsvärdet eftersom att det bidrar med onödiga kostnader, vilket kan sätta bolag i
ekonomiskt underläge (Aupperle et al. 1985; Galaskiewicz, 1997; Clotfelter, 1985;
Navarro, 1988) Den andra skolan bygger på ett bredare perspektiv där företag har ett
större socialt ansvar mot alla intressenterna i samhället och att bolag existerar för att
skapa välstånd för dessa (Schwartz & Saiia, 2012). Att skapa bättre relationer med
intressenter innebär att genom ett ökat CSR-arbete blir företag mer konkurrenskraftiga
(eg. Freeman, 1984; Porter & Kramer, 2011; Brammer & Millington, 2005; Porter &
Kramer, 2002; Saiia et al., 2003).

Det finns fler förklaringar till att tidigare forskning inom CSR ger motstridiga resultat. En
förklaring är att intressenternas influenser skiljer sig (Barnett, 2007; se Malik, 2014). En
annan aspekt är fel specifikation i de ekonometriska modellerna (McWilliams & Seigel,
2000; Lin et al. 2008; se Malik, 2014). Dock är den primära anledningen till varierande
resultat att det inte finns en enhetlig definition på CSR eller ett enhetligt mått
(Ramanathan, 1976; Wiseman, 1982; Ilinitch et al. 1998; Taneljia et al. 2011; se Malik,
2014).

Att det inte förekommit ett enhetligt mått på CSR har varit ett problem i tidigare
forskning. Forskare har definierat och konstruerat egna mått, Abbot och Monsen (1979)
skapade sin SID-scale och Buzby och Falk (1978) använde enkätundersökningar. Det har
därför växt fram företag som införskaffar data för att konstruera ett CSR-mått, som
exempelvis Thomson Reuters och KLT (Malik, 2014). Thomson Reuters använder sig
utav ett mått som kallas ESG-betyg, vilket enligt Friede et al. (2015) har blivit ett mer
standardiserat och använt mått för CSR utav forskare. Dessa områden är miljö, det
sociala ansvaret och bolagsstyrning, vilket har gjort ESG-betyget till ett mått för att mäta
företags CSR-nivå (Friede et al. 2015; Starks, 2009). Vidare enligt Starks (2009) är ESGbetyget fördelaktigt vid mätning av CSR, eftersom institutionella investerare är
intresserade av dess områden. Det gör att studien finner det lämpligt att använda ESGbetyget som mått på CSR.

Förespråkare för CSR argumenterar för att företag skall sträva efter bättre
intressentrelationer för att bli mer konkurrenskraftiga (Freeman, 1984; Porter & Kramer,
2011; Porter & Kramer, 2002; Ferrero et al., 2014). Vidare ger en högre CSR-nivå en
lägre kapitalkostnad, vilket är positivt för bolag eftersom att finansieringskostnaden vid
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investeringar blir lägre (El Ghoul et al., 2011; Cheng et al., 2014; Dhaliwal et al., 2011;
Reverte, 2012). Attig et al. (2013) visar även på att känsligheten för
investeringskostnader minskar gentemot det interna kassaflödet med ett ökat CSR-arbete.
Att känsligheten för investeringskostnader blir lägre beror på att risken i bolag minskar
av bättre CSR-arbete, vilket gör att kassaflödet blir stabilare (Hughes et al. 2007;
Lambert et al. 2007; se Dhaliwal et al. 2011). Porter och Kramer (2011) belyser även att
investeringar ökar företags konkurrenskraft parallellt med att samhällets välstånd ökar.

Motståndare till CSR menar att företag inte har något bredare ansvar gentemot alla sina
intressenter, utan att bolagets ansvar är endast gentemot dess aktieägare (Friedman 1970;
Goodpaster, 1991). Vidare argumenterar Barnea och Rubin (2010) för att
företagsledningen startar CSR-inriktade projekt med negativt Net Present Value 2 (NPV)
endast för att förbättra sitt rykte. Förespråkare och motståndare till CSR har olika åsikter
om fördelarna med CSR och dess relation till investeringar. Detta innebär att åsikterna
om investeringar är olika, vilket leder till ett problem.

Om företag har en hög investeringsnivå, antyder detta på att de har en lägre utdelning,
eftersom att båda variablerna påverkas av kassaflödet (Sujata et al., 2010). Miller och
Modigliani´s (1961) hypotes innebär att utdelning inte maximerar värdet för aktieägarna
vid en perfekt marknad3 . Dock har utdelning av kapital till aktieägare länge setts som ett
sätt för att minska agentkostnaderna, eftersom det minskar informationsasymmetrin
(Jensen & Meckling, 1976; Miller & Rock, 1985; La Porta et al. 2000; Kalay, 2014). Ett
argument och försvar för utdelning är att det ekonomiska ansvaret inom CSR är utdelning
till aktieägarna (Carroll, 1991). He et al. (2012) och Soppe (2004) anser dock att
utdelning är någonting som skall ges till alla intressenter. Vidare enligt Botosan (1997),
Khurana och Raman (2004), Hail och Leuz (2006), Chen et al. (2009) och El Ghoul et al.
(2011) ger en hög CSR-nivå minskad informationsasymmetri eftersom det medför ökad
transparens i företag. Detta innebär att CSR kan användas som ett substitut gentemot
utdelning för att minska informationsasymmetrin.
2

Net Present Value är summan av alla framtida kassaflöden, både negativa och positiva diskonterade
med den viktade genomsnittliga kapitalkostnaden (Woods & Randall, 1989).
3
I en perfekt marknad är ingen köpare eller säljare tillräckligt stor för att kunna påverka priset på
värdepappret. Alla investerare har samtidigt samma tillgång till all nödvändig information som kan
påverka priset på värdepappret. Det råder heller inga extra transaktionskostnader eller avgifter på
marknaden och det råder inga skatteskillnader mellan utdelningar eller realisationsvinster (Miller &
Modigliani, 1961)
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En tidigare studie om hur utdelningspolicyn påverkas av CSR är gjord av Joonil och
Yongbok (2015). Joonil och Yongbok (2015) visar att utdelningskvoten är högre i
multinationella företags dotterbolag jämfört med inhemska bolag och att utdelningen har
en positiv relation till CSR. Detta beror på att inhemsk a bolag måste vårda relationerna
till de inhemska intressenterna (Joonil & Yongbok, 2015). Studien använde
donationsnivån som mått på CSR (Joonil & Yongbok, 2015), dock menar Starks (2009)
att ESG-betyget är ett bredare mått som innehåller fler variabler som intressenter
efterfrågar. Detta problem att det råder motstridigheter om utdelningens betydelse att
minska informationsasymmetri och om fler intressenter innebär en minskad
utdelningskvot, innebär att det går att argumentera för att CSR-nivån har en påverkan på
utdelningskvoten.

Att aktieägare är kortsiktiga eller långsiktiga i sitt ägande är någonting som påverkar
både utdelningen och investeringarna (Holder et al., 1998). Bolagsstyrningen i bolag ser
inte likadant ut i Sverige och USA. Detta beror på olika lagsystem enligt La Porta et al.
(1998) och för att det finns ett mer väldefinierat fokus på aktieägarvärde i USA (van der
Zwan, 2014; Lazonick & O´Sullivan, 2000). Vidare har det i Sverige historiskt funnits
fler större ägare, vilket enligt La Porta et al. (1998) kan leda till sämre investerarskydd.
Detta gör att långsiktigt och kortsiktigt ägande utifrån kulturella skillnader, kan göra att
resultaten blir annorlunda beroende på vilken marknad undersökningen sker i (La Porta et
al., 1998).

Enligt Carlsson (2007) ligger skillnaderna mellan den svenska och anglosaxiska
bolagsstyrningsmodellen i att det svenska systemet har A- och B-aktier som fördelar
rösträtten, där en A-aktie ger investeraren större rösträtt jämfört med en B-aktie. Carlsson
(2007) tar också upp att de delade aktierna ger företaget incitament för att vara
långsiktiga. Detta eftersom att de långsiktiga ägarna äger A-aktier som har större rösträtt
och att kortsiktiga ägare äger B-aktier eftersom de har mindre andel rösträtt. Ytterligare
en skillnad mellan det svenska och amerikanska systemet är att i Sverige är det
obligatoriskt med anställda i styrelsen, vilket det inte är i USA. Därmed har den svenska
marknaden incitament för långsiktigt ägande (Carlsson, 2007). Vidare argumenterar Su et
al. (2016) för att CSR påverkar bolag olika beroende på de institutionella miljöerna.
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Detta problem innebär att det går argumentera för att institutionella skillnader gör att
CSR påverkar svenska och amerikanska marknaden olika.

1.3 Problemformulering
Vilken påverkan har CSR på företags investeringsnivå och utdelningskvot? Samt vilken
skillnad finns mellan den svenska och amerikanska marknaden för ovanstående
samband?

1.4 Syfte
Denna studie har till syfte att undersöka om CSR har ett samband med investeringsnivån och
utdelningskvoten. Syftet är även att undersöka om det finns en skillnad mellan den svenska
och amerikanska marknaden gällande ovanstående samband.

1.5 Bidragsdiskussion
CSR har blivit en viktigare del i företags arbete, vilket visas med en ökning i CSRinvesteringar och att allt fler CSR-rapporter publiceras (Malik, 2014). Det som gör denna
studie relevant är att till skillnad från föregående studier och undersökningar fokuserar denna
studie på hur CSR påverkar kassaflödesvariabler som investeringar och utdelning.

Studiens teoretiska bidrag fyller kunskapsgapet om CSR:s påverkan på investeringar och
utdelningskvot. Ytterligare ett teoretiskt bidrag sker genom att undersöka två skilda
marknader som grundar sig i ett anglosaxiskt och skandinaviskt företagsklimat, eftersom
denna studie ger ytterligare information om hur CSR påverkar på olika marknader. Vidare
bidrar denna studie med en bredare kunskapssyn om hur CSR påverkar bolags
prestationsmått och bidrar därmed till gjorda översiktsstudier (Malik, 2014; Friede et al.
2015). Vidare bidrar denna studie till konflikten mellan aktieägarperspektivet och
intressentteorin, samt går studien igenom hur CSR kan påverka agentproblematiken i bolag.

Studiens praktiska bidrag är mer information kring CSR:s påverkan på företag. Det bidrar
med att etiska investerare samt fondförvaltare får ett bredare beslutsunderlag vid val av bolag,
samt en ökad förståelse för dess påverkan på skilda marknader.

18

1.6 Disposition
Studien är uppdelad i sju kapitel och nedan följer en redogörelse för innehållet i kommande
kapitel.

Kapitel 2. Vetenskaplig metod
I kapitlet förklaras forskningsansats och metodval för att besvara studiens syfte. Kapitlet
innehåller även en sammanfattning av teorier som används i studien.

Kapitel 3. Litteraturgenomgång
Kapitlet presenterar begreppet CSR och dess olika definitioner och motstridiga resultat.
Därefter presenteras och diskuteras studiens mått för CSR samt teorier och teoretiska
resonemang. Kapitlet avslutas med hypotesuppbyggnad för vardera hypotes.

Kapitel 4. Empirisk metod
Kapitlet presenterar studiens undersökningsdesign och metod för datainsamling. Därefter
operationaliseras variablerna och det redogörs för databearbetningen och vilka statistiska
antaganden och tester som ligger till grund för hypotestestningen. Kapitlet avslutas med
metodkritik.

Kapitel 5. Empiriskt resultat
Kapitlet inleder med att presentera deskriptiv statistik för variablerna, Därefter presenteras
resultaten av de statistiska testerna och styrkan i korrelationerna mellan variablerna. Sedan
presenteras resultaten från de multipla regressionerna. Kapitlet avslutas med en presentation
av olika robustnesstest.

Kapitel 6. Analys
I kapitlet analyseras resultaten från varje hypotes utifrån presenterad teori och teoretiska
resonemang från kapitel 3. Kapitlet är indelat utefter varje hypotes i nummerordning där varje
hypotes inleds med en teoretisk sammanfattning som används för att analysera resultaten.

Kapitel 7. Slutsats, implikationer och förslag på vidare forskning
I det sista kapitlet presenteras författarnas slutsatser utefter studiens resultat och analys.
Kapitlet presenterar även implikationer och förslag på vidare forskning inom ämnet.
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2. Vetenskaplig metod
I den vetenskapliga metoden kommer det att motiveras och redogöras för studiens
tillvägagångssätt, ställningstaganden och den deduktiva forskningsansatsen. Här presenteras
de teorier som används för att finna teoretiska utgångspunkter för att besvara studiens syfte.

2.1 Forskningsansats
Målet med denna studie är att undersöka om det finns ett signifikant samband mellan bolags
CSR-nivå och investeringsnivå samt mellan CSR-nivån och utdelningskvoten. Vidare ämnar
studien undersöka om det finns en signifikant skillnad mellan den amerikanska och svenska
marknaden angående ovanstående samband. Det finns empiriska studier och teorier angående
om CSR höjer värdet för bolag (eg. Cheng et al. 2014; Dhaliwal et al. 2011; Friede et al.
2015; Freeman, 1984; Friedman, 1970; El Ghoul et al. 2011; Malik, 2014; Reverte, 2012) och
därför kommer studien att baseras utifrån en deduktiv forskningsansats. Detta innebär att
utifrån teorier formas hypoteser som förkastas eller inte beroende på resultatet. Använda
teorier bekräftas eller omformuleras beroende på resultatet (Bryman & Bell, 2011). För att
kunna uppfylla syftet med studien lämpar sig det deduktiva metodvalet eftersom hypoteser
används för att testa statistiska samband. Detta har också gjorts i flera studier som studerar
sambandet mellan CSR och företagets prestation (eg. El Ghoul et al. 2011; Cheng et al. 2014;
Dhaliwal et al. 2011; Reverte, 2012). Med valet av en deduktiv forskningsansats lämpar sig
även ett kvantitativt tillvägagångssätt eftersom denna studie kommer att testa statistiska
samband formulerade av hypoteserna.

Det kvalitativa tillvägagångssättet väljs bort i studien på grund av att studien inte ämnar
skapa en förståelse för varför CSR påverkar undersökta variabler. Istället är uppgiften att
undersöka hur CSR påverkar de undersökta variablerna. Vidare innebär induktiv metod med
ett kvalitativt tillvägagångssätt att utifrån insamlad data generera teori (Bryman & Bell,
2011). Ett kvalitativt tillvägagångssätt hade kunnat genomföras genom att tolka exempelvis
hållbarhetsredovisningar för urvalet. Detta hade gjort tolkningen av datan subjektiv och
således hade reliabiliteten av resultaten försämrats. Datan blir även mer generaliserbar och
objektiv med ett kvantitativt tillvägagångssätt jämfört med ett kvalitativt tillvägagångssätt
(Bryman & Bell, 2011).
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2.2 Val av teoretisk referensram
För att uppnå studiens syfte måste en del teorier identifieras och tas i beaktning. Studien utgår
från teorin om aktieägarvärde och intressentteorin genom att föra en diskussion om teorierna i
relation till CSR. Teorierna sätts även emot varandra för att visa på skillnader gentemot CSR.
De båda teorierna har två primära förespråkare, Friedman (1970) och Freeman (1984), där
Friedman står för aktieägarperspektivet och Freeman för intressentteorin. Signalteorin av
Spence (1973) används eftersom den är nära kopplad till intressentteorin. Vid sidan av dessa
teorier inkorporeras agentteorin (Fama, 1980; Fama & Jensen, 1983) i studien för att belysa
agentproblematik, som exempelvis informationsasymmetri som kan ha en relation till CSR
(e.g. Botosan, 1997; Khurana and Raman, 2004; Hail and Leuz, 2006; Chen et al., 2009; El
Ghoul et al., 2011) och därmed de undersökta variablerna investeringar och utdelningskvot.
Miller och Modiglianis (1961) hypotes om att utdelning inte höjer aktieägarvärdet tas också i
beaktning vid synen på företags utdelning.

Studier av La Porta et al. (1998) tas i beaktning för att besvara den sista delen av syftet
angående om det finns en skillnad i de undersökta sambanden mellan den svenska och
amerikanska marknaden. Detta görs för att få en diskussion angående de kulturella
skillnaderna i lagstiftningstraditioner mellan respektive land och för att belysa möjliga
konsekvenser av detta kopplat till sambanden som undersöks i studien. Även signalteorin tas
återigen i beaktning tillsammans med den institutionella teorin för att diskutera olika effekter
som CSR kan få på bolag i olika institutionella miljöer och därmed olika länder (Su et al.
2016). Slutligen introduceras och diskuteras teori som stödjer valda kontrollvariabler i
studien (eg. Dhaliwal et al. 2011; Damodaran, 2002; Fama & French, 1992, 1993; El Ghoul
et al. 2011; Reverte, 2012). Med denna teoretiska referensram belyses därmed olika
teoretiska infallsvinklar som kan påverka sambanden som studeras.
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3. Litteraturgenomgång
Avsnittet ger inledningsvis en genomgång av forskning som tidigare gjorts inom Corporate
Social Responsibility och dess konflikter. Vidare förs en diskussion om begreppet ESG och
hur det har blivit ett vedertaget mått för CSR inom CSR-forskningen. Efter det redogörs det
för de vetenskapliga teorierna om aktieägarperspektivet, intressentteorin,
agentproblematiken, signalteorin och risk. Sedan förs en diskussion om investeringar,
utdelningspolicy och om kulturella skillnader mellan Sverige och USA som utifrån teorierna
förväntas ha ett samband med CSR. Detta mynnar ut i två huvudhypoteser och en tredje
hypotes som är uppdelad i två delar utifrån de två första hypoteserna.

3.1 Corporate Social Responsibility
Att definiera begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) är någonting som forskare inte
har varit eniga om (Malik, 2014). Anledningen till att CSR har blivit allt viktigare grundar sig
bland annat i att investerare och andra intressenter har blivit mer intresserade av hur företags
CSR-arbete utförs och dess potentiella värdehöjande egenskaper (Malik, 2014). Som nämnts
tidigare finns det ingen enhetlig definition av CSR, men enligt Schwartz och Saiia (2012)
finns det två skolor där begreppet CSR brukar hamna. Den första skolan har en snäv syn på
CSR och utgår från definitionen av Friedman (1970) om aktieägarvärde. Den andra skolan
utgår från ett bredare perspektiv, där Schwartz och Saiia (2012) menar att företag har ett
större ansvar mot alla intressenter i ett samhälle, samt att de finns till för att skapa välstånd.

Den snäva synen av CSR baseras på Friedmans (1970) definition av CSR som går ut på att
företags enda uppgift är att skapa vinst inom de legala och etiska ramarna som finns. Detta är
hur den snäva synen av CSR brukar tolkas. Dock menar Schwartz och Saiia (2012) att
Friedman tolkas fel. Detta gör att Friedmans (1970) tolkning innebär att bolag hela tiden
måste följa aktieägarnas preferenser även om det inte är maximering av aktievärdet (Schwartz
& Saiia, 2012). Detta menas med att företag har ett väldigt litet eller inget socialt ansvar
gentemot någon annan än aktieägare, eftersom aktieägaren är den huvudsakliga intressenten
för bolag (Friedman, 1970; Goodpaster, 1991). Carroll (1991) menar att företag har fyra
ansvarsområden inom CSR. De ansvarsområdena är ekonomiskt, legal, etisk och filantropisk.
Där det ekonomiska ansvaret inom CSR är att ha utdelning och på så sätt skapa välstånd hos
en av intressenterna, nämligen aktieägarna. På senare år har dock intresset och preferenserna

22

hos en andel av investerarna bytt eller tillkommit från att huvudfokuset har varit på
vinstmaximering till att företag skall vara mer socialt ansvarig (Renneboog et al., 2008).

Den bredare synen på CSR har blivit allt mer framträdande och baseras på att företag har ett
större ansvar mot alla intressenterna i samhället och att bolag finns till för att skapa välstånd
(Schwartz & Saiia, 2012). Med den bredare synen inom CSR menar Porter och Kramer
(2011) och Freeman (1984) att företag som är socialt ansvarsfulla och beaktar alla
intressenters intressen kommer att få förmåner från detta. Att investera kapital i ett samhälle
kommer göra att relationerna med intressenterna blir bättre, samtidigt som det är en win-win
situation där det blir mer tillväxt i samhället samtidigt som företaget ökar sin konkurrenskraft
och får en bättre tillväxt (Porter & Kramer, 2011).

3.2 Motstridigheter inom Corporate Social Responsibility
En av konflikterna har varit diskussionen om CSR höjer värdet på bolag eller inte. De som är
emot menar att CSR ger onödiga kostnader som sätter företag i ett ekonomiskt underläge
(Aupperle et al., 1985; Galasjiewicz, 1997; Clotfelter, 1985; Navarro, 1988), men det kan
argumenteras att dessa kostnader är relativt små jämfört med de förmåner som CSR kan bidra
med (Alexander & Buchholz, 1978; McWilliams & Siegel, 2000). De som förespråkar CSR
menar att företagsvärdet höjs för att ett bra CSR-arbete medför en höjd konkurrenskraft.
Detta är något som skapas genom bättre relationer med intressenterna för att företagen tar
vara på fler intressenters intressen (eg. Schwartz & Saiia, 2012; Porter & Kramer, 2002; Saiia
et al., 2003; Brammer & Millington, 2005; Porter & Kramer, 2011).

Genom att förbättra sitt CSR-arbete kan bolag få utökade förmåner. Vilka förmåner CSR ger
har dock gett motstridiga resultat. De områden som är mest utvecklade och undersökta inom
CSR-forskningen är företags finansiella prestationer, kapitalmarknadsförmåner,
produktmarknadsförmåner och bolagsstyrning (Malik, 2014).

Finansiella prestationer som räntabilitet på eget kapital, rörelsemarginal och räntabilitet på
totalt kapital, samt Tobin´s Q är nyckeltal som är de mest undersökta inom området för CSR
(Callan & Thomas, 2009). Det har funnits en motstridighet vad det gäller resultaten vid
undersökning av relationen mellan CSR och finansiella prestationer, där ett antal forskare inte
finner något samband (eg. Friedman, 1970; Griffin & Mahon 1997; Waddock & Graves,
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1997; Harrison & Freeman, 1999; McWilliams & Siegel, 2000). Dock finns det forskare som
finner ett positivt samband mellan bolags CSR-nivå och finansiella prestationer (eg. Porter &
Kramer, 2002; Saiia et al., 2003; Brammer & Millington, 2005; Godfrey, 2005; Orlitzky et
al., 2003; Roman et al., 1999; Cochran & Wood, 1984; Abbott & Monsen, 1979; Margolis et
al., 2007).

Kapitalmarknadsförmånerna som är mest undersökta inom CSR-arbetet är aktieavkastningen,
kapitalkostnaden, lägre kostnad för skulder och bättre relation med kreditgivare (Malik,
2014). Aktiekursen har stigit mer för bolag med en hög CSR-nivå, vilket tyder på en positiv
relation mellan CSR och aktieavkastningen (Anderson & Frankle, 1980; Freeman &
Stagliano, 1991; Klassen & McLaughlin, 1996; Caroline, 2013; McGuire et al. 1988;
Waddock & Graves, 1997; Luo & Bhattacharya, 2009; Eccles et al. 2013). Men vid en
riskjusterad undersökning argumenterar Renneboog et al. (2008) att det inte finns någon
förmån att investera i bolag med hög CSR-nivå för att få en högre aktieavkastning. Andra
kapitalmarknadsförmåner som kommer från ett effektivt CSR-arbete är bättre tillgång på
finansiering på grund av en lägre kapitalkostnad. Detta tillkommer genom reducerade
agentkostnader som kommer från förbättrade intressentrelationer som minskar sannolikheten
för kortsiktigt beteende (Benabou & Tirole, 2010; Eccles et al., 2012; se Cheng et al. 2014).
Detta genererar reducerade kontraktskostnader och möjliggör högre intäkter (Jones, 2005; se
Cheng et al. 2014). Det andra som minskar är informationsasymmetrin genom ökad
transparens mellan bolaget och investerarna (eg. Botosan, 1997; Khurana and Raman, 2004;
Hail and Leuz, 2006; El Ghoul et al., 2011; Cheng et al. 2014).

Produktmarknadsförmånerna som kan framkomma för bolag som investerar i CSR är ökad
konkurrenskraft och förbättrade relationer med intressenter som kunder och samhället. Med
förbättrade relationer skulle detta innebära att företag får högre intäkter som på så sätt höjer
värdet på företaget och dess konkurrenskraft (Porter & Kramer, 2011).

Sammanfattningsvis har konflikterna och problemen i tidigare forskning om CSR berott på
olika faktorer. En viktig faktor är att det saknas en enhetlig definition på CSR och ett
enhetligt mått på CSR (Ramanathan, 1976; Wiseman, 1982; Ilinitch et al. 1998; Taneljia et al.
2011; se Malik, 2014). Ytterligare en faktor kan vara att olika intressenters influenser skiljer
sig (Barnett, 2007; se Malik, 2014). Detta skapar därför problem och kan göra att motstridiga
resultat visas för liknande studier (Malik, 2014).
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3.3 Environmental Social Governance
Med avsaknaden av en enhetlig definition och mått för CSR har det i det senaste decenniet
tillkommit datakällor och statistikbyråer som samlar in data från publikt handlade företag.
Dessa är bland annat The Kinder, Lynderberg, Domini Research and Analytics Inc. (KLD),
Thomson Reuters Datastream och Bloomberg (Malik, 2014). Med tillkomsten av dessa
datakällor har ESG-betyget blivit ett mer använt mått vid undersökningar av CSR.
Anledningen till att ESG-betyget har blivit ett mer använt mått för CSR är också att SRIfonder använder det när de väljer vilka företag som skall ingå i deras portföljer (Starks,
2009). ESG-betyget består av tre huvudområden, vilket är miljö-, socialt ansvar och
bolagsstyrning. Anledningen till att ESG-betyget är ett välanvänt mått på CSR är att det tar
upp faktorer som berör många av bolags intressenter (Starks, 2009).

3.4 Aktieägarperspektivet mot intressentteorin
De senaste decennierna har fenomenet aktieägarvärde fått ett allt starkare fäste i näringslivet
(Lazonick & O´Sullivan, 2000). Forskare har fram tills idag förklarat
finansialiseringsprocessen för bolag som ett resultat av teorin om aktieägarvärde och detta är
det huvudsakliga fenomenet som styr bolags beteende (Rappaport, 1986; se van der Zwan,
2014; Lazonick & O´Sullivan, 2000). Aktieägarperspektivet baseras på att företagets
huvudsakliga uppgift är att maximera avkastningen för sina aktieägare (van der Zwan, 2014).
Detta är någonting som även Friedman (1970) menar när han proklamerar att bolags enda
uppgift är att maximera sina vinster för att maximera avkastningen gentemot sina ägare.

Ideologin om aktieägarvärde har spridits med ursprung från USA (Lazonick & O´Sullivan,
2000) till Europa och Sverige. Detta stödjer att det kan finnas skillnader mellan olika
marknader och dess relation till CSR. Frågor som blir aktuella är om det finns ett starkare
samband i Sverige än USA på grund av att aktieägarperspektivet inte är lika starkt på den
svenska marknaden som den amerikanska. Detta eftersom att USA är ursprungsla ndet för
teorin och den svenska marknaden skiljer sig från den amerikanska marknaden gällande
graden av koncentrerat ägande (Lazonick & O´Sullivan, 2000; Högfeldt, 2005).

Bättre relationer med sina intressenter ger företag en bättre CSR-nivå (Porter & Kramer,
2011; Freeman, 1984). Freeman (1984) definierar intressenter som olika grupper och dessa
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grupper är aktieägare, myndigheter, kommuner, leverantörer, miljöorganisationer, anställda,
media, konkurrenter, kunder och konsumenter.
“A stakeholder in an organization is (by definition) any group or individual who can affect or
is affected by the achievement of the organization's objectives.”
(Freeman, 1984; se Goodpaster, 1991)

Det finns forskning som stödjer en negativ relation mellan variabeln CSR-nivå och
kapitalkostnaden för bolaget (eg. El Ghoul et al. 2011; Cheng et al. 2014; Dhaliwal et al.
2011; Reverte, 2012). Detta har att göra med att bolag med en högre CSR-nivå ofta har en
lägre risk på grund av att det framtida kassaflödet blir stabilare i form av lägre varians och
den specifika bolagsrisken reduceras i form av ett lägre beta (Hughes et al. 2007; Lambert et
al. 2007; se Dhaliwal et al. 2011). Dessa bolag har också oftast mindre agentkostnader genom
bättre relationer till sina intressenter (Cheng et al. 2014). Bolag med en hög CSR-nivå kan
också dra fördel av detta och använda det som en form av goodwill för att användas som en
försäkring vid framtida negativa händelser (Godfrey et al. 2009).

Positiva effekter av förbättrade relationer gentemot sina intressenter belyser Barnett (2007)
när han argumenterar för att en bättre relation med bolags intressenter inte bara resultera i en
lägre kapitalkostnad, utan även lägre transaktionskostnader eller högre försäljningspriser
genom ett starkare varumärke. Freeman (1984) diskuterar också att för att bolag ska överleva
idag och i framtiden måste dess chefer tänka på fler än endast en intressentgrupp, som
historiskt har varit aktieägarna.

Ferrero et al. (2014) kritiserar Friedmans argument emot CSR med bakgrund i att aktieägare
har ett begränsat skuldansvar och därför måste Friedman gå från en aktieägarmodell till en
intressentmodell. Eftersom att ett begränsat skuldansvar medför att olika intressenter bär lite
av kostnaderna, måste de få lite av fördelarna (Ferrero et al., 2014). Om bolagen sedan vill
gynna fler intressenter än aktieägarna, borde utdelningen bli lägre genom att bolaget
investerar i fler intressenter än endast aktieägarna (Soppe, 2004; He et al. 2012). Joonil och
Yongbok (2015) menar dock att en förbättrad intressentrelation medför att företag kan ha en
högre utdelning. Vidare eftersom att CSR står för ett bredare fokus än endast aktieägarna
(intressentmodellen) går det att stödja att en relation råder mellan CSR och utdelningskvoten.
Det första formulerade problemet gällande om det finns ett samband mellan CSR-nivån och
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investeringsnivån går också att finna stöd utifrån intressentteorin. Barnett (2007)
argumenterar för att bättre relationer med bolagets intressenter ger en lägre kapitalkostnad.
Därmed går det att argumentera för att ett bredare intressentperspektiv, som leder till
förbättrade relationer (Freeman, 1984) och i sin tur en lägre kapitalkostnad (eg. Barnett,
2007; El Ghoul et al. 2011; Cheng et al. 2014; Dhaliwal et al. 2011; Reverte, 2012), gör att
bolag investerar mer och att en relation existerar mellan CSR och investeringar.

3.5 Agentproblematiken
Den klassiska agentteorin tar upp problematiken med att det finns en separation mellan
ägande och kontroll i bolaget (Fama, 1980; Fama & Jensen, 1983). Där är ägaren principalen
och bolagets ledning agenten som ska verka i principalens intresse. Det kan därmed uppstå en
konflikt mellan principalen och agenten eftersom att agenten vid beslut inte bär huvuddelen
av risken, vilket principalen gör. Agenten kan också agera i självintresse på ett sätt som
exempelvis Barnea och Rubin (2010) tar upp när de diskuterar att ledningen kan fatta beslut
som främjar CSR-arbete trots att det inte behövs, för att förbättra sitt rykte. En lösning på
denna problematik kan vara olika incitamentsprogram som förändras i värde beroende på
aktiekursen (Fama, 1980).

Agentproblematik för bolag leder till agentkostnader som kan uttrycka sig i form av
informationsassymmetri (Fama, 1980). Informationsasymmetri kan även kopplas till CSR. El
Ghoul et al. (2011) diskuterar att bolags kostnad för eget kapital minskar med bättre
bolagsstyrning eftersom det blir lägre agentkostnader i form av en lägre grad av
informationsasymmetri. Detta menar författaren kan kopplas till CSR eftersom att
informationsassymmetri är en kanal som får CSR att påverka kostnaden för eget kapital.
Således innebär en högre CSR-nivå lägre informationsasymmetri som kommer att sänka
kostnaden för eget kapital. Cheng et al. (2014) argumenterar också för att en högre CSR-nivå
leder till en lägre kapitalkostnad eftersom det ger reducerad informationsassymmetri och att
det ökar transparensen mellan bolaget och dess investerare (eg. Botosan, 1997; Khurana &
Raman, 2004; Hail & Leuz, 2006; Chen et al., 2009; El Ghoul et al., 2011).

Det finns även forskare som hävdar att aktivt CSR-arbete endast resulterar i styrningsfördelar
istället för finansiella fördelar för aktieägarna. Schwartz och Saiia (2012) lyfter fram
argument utformade av Friedman (1970). Argumentet lyder att eftersom ledande
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befattningshavare är agenter för aktieägarna (principaler), kan de inte investera i ickevinstdrivande projekt (CSR) som inte maximerar värdet för ägarna utan deras tillåtelse. Detta
skulle likställas med en straffskatt enligt Friedman (1970).

Ett svar på agentproblematiken och hur företag kan hantera informationsasymmetri har
Jensen och Meckling (1976), Miller och Rock (1985), La Porta et al. (2000) och Kalay (2014)
använt utdelning för att minska agentkostnaderna. Argumenten grundar sig i Miller och
Modiglianis (1961) hypotes som menar att utdelning inte maximerar aktieägarnas värde på en
perfekt marknad. Men om detta kopplas till CSR som också minskar informationsasymmetrin
går det att argumentera för att utdelning som lösning för agentproblematiken i form av
minskad informationsasymmetri inte behövs eftersom att CSR-arbete kan verka som ett
substitut (eg. Botosan, 1997; Khurana & Raman, 2004; Hail & Leuz, 2006; Chen et al., 2009;
El Ghoul et al., 2011).

Ovanstående diskussion gör att det därmed går att argumentera för att agentteorin påverkar
relationen mellan CSR-nivån och investeringsnivån, samt CSR-nivån och utdelningskvoten.
Eftersom att kapitalkostnaden och utdelningen minskar på grund av lägre agentkostnader i
form av en lägre grad av informationsasymmetri som i sin tur är kopplat till CSR (Botosan,
1997; Khurana and Raman, 2004; Hail and Leuz, 2006; Chen et al., 2009; El Ghoul et al.
2011), kan resonemanget användas som argument för sambanden.

3.6 Signalteorin
Innebörden av signalteorin är hur signalerare delger information till observerare (Spence,
1973), vilket medför att informationsasymmetrin minskar (Plummer et al. 2013). Ledningens
signaler till finansmarknaden angående investeringsnivån och utdelningar kan få olika
reaktioner från ägarna. Ambarish et al. (1987) visar att om företag höjer utdelningen och
investeringsnivån är konstant får det ett bra mottagande på aktiemarknaden och kursen höjs.
Tillkännagivandeeffekten av att öka investeringar kan få både en negativ och en positiv
effekt, vilket beror på företagets informationsasymmetri och hur deras nuvarande tillgångar
ser ut. Detta gör att företagsledningar kommer att föredra en ökning av utdelningen istället
för att öka investeringarna eftersom det ger en påtagligt högre värdeökning för företaget på
kort sikt (Ambarish et al., 1987). Dock menar Samuel (2001) att företagsledningen ser förbi
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aktieägarnas kortsiktiga beteende och kan sänka utdelningen trots de negativa signalerna det
ger och konsekvenserna på aktiekursen.

Ytterligare en aspekt på signalteorin och som går att argumentera för utifrån studiens problem
att undersöka om det finns skillnader mellan den svenska och amerikanska marknaden
argumenterar Su et al. (2016) för. Författaren argumenterar utifrån en institutionell synvinkel
där den institutionella miljön styr signaleffekten som CSR har på bolags finansiella
prestation. Detta menas med att Su et al. (2016) argumenterar för att det kan uppstå skillnader
mellan olika länder gällande effekten som CSR har på bolags prestation beroende på
respektive lands institutionella miljö (eg. Chacar et al. 2010; Dixit, 2009; Ioannou &
Serafeim 2012; se Su et al. 2016). Det argumenteras även för att CSR-arbete utifrån
signalteorin kan ge effekten att informationsasymmetrin minskar mellan bolaget och dess
intressenter (King et al. 2005; Montiel et al. 2012; se Su et al. 2016).

3.7 Risk
Ett allmänt accepterat mått för att mäta risk är någonting som kallas beta-värde. Detta värde
anger hur avkastningen på en aktie är korrelerad gentemot marknadsavkastningen. Därför
anger beta-värdet risken som varje enskild aktie har gentemot marknaden som helhet.
Marknadens beta är 1 och om betavärdet är högre än 1 för en aktie har den högre risk än
marknaden respektive lägre risk om betat är under 1. Ett beta-värde reflekterar därmed
någonting som kallas den systematiska risken, vilket menas med marknadsrisken som inte går
att diversifiera bort. (Damodaran, 2002)

Många studier visar på att CSR påverkar bolags prestationsmått som exempelvis avkastning
och kostnad för eget kapital. Dessa studier har med beta som en kontrollvariabel eller för en
teoretisk diskussion kring det (eg. Dhaliwal et al. 2011; El Ghoul et al. 2011; Fama & French,
1992, 1993; Reverte, 2012). Vidare har forskare bevisat att bolag med högre CSR-nivå har en
lägre risk. Detta eftersom att det framtida kassaflödet blir stabilare när den specifika
bolagsrisken reduceras genom ett lägre beta (Hughes et al. 2007; Lambert et al. 2007; se
Dhaliwal et al. 2011). Detta belyser därmed hur etablerat beta är som en bidragande faktor
inom CSR-forskningen. Emellertid finner inte Fama och French (1992, 1993) några starka
bevis för ett samband mellan den genomsnittliga avkastningen och beta-värdet. Därmed anser
författarna att beta inte är ett applicerbart mått för risk. Men beta är ändå det mest vedertagna
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måttet idag för att kalkylera för risk i en regression, vilket många tidigare studier visar (eg.
Dhaliwal et al. 2011; Damodaran, 2002; El Ghoul et al. 2011; Reverte, 2012).

Ett annat mått för risk än beta är varians. Variansen mäter hur mycket en observation avviker
från medelvärdet i ett urval. Variansen uttrycks i kvadratform och för att göra måttet mer
lättanalyserat tas roten ur och därmed bildas ett mått som kallas standardavvikelse som
innebär samma sak som variansen men som inte uttrycks i kvadratform
(Undersokningsguiden). Dock med tanke på tidigare CSR-forskning där beta-värde har
använts som mått på risk (eg. Dhaliwal et al. 2011; El Ghoul et al. 2011; Fama & French,
1992, 1993; Reverte, 2012) används därför beta som mått på risk.

3.8 Hypotesuppbyggnad
Hypoteserna nedan kommer att vara deducerade utifrån den tidigare presenterade teorin i
litteraturgenomgången. Hypoteserna belyser därmed de samband som går att bygga upp
genom teorierna.

3.8.1 Investeringar
Tidigare forskare har kommit fram till att det råder en negativ relation mellan bolags kostnad
för eget kapital och dess CSR-nivå (eg. El Ghoul et al. 2011; Cheng et al. 2014; Dhaliwal et
al. 2011; Reverte, 2012). Attig et al. (2013) menar att investeringar i CSR minskar
investeringskänsligheten i det interna kassaflödet (ICFS). Detta gör enligt författaren att det
råder ett negativt samband mellan bolags CSR-nivå och ICFS. Den minskade
investeringskänsligheten går att finna stöd i annan forskning om CSR och dess relation till
finansieringskostnaden för eget kapital. Det har nämligen framkommit att bolag med en
högre CSR-nivå oftast har en lägre risk eftersom att det framtida kassaflödet blir stabilare.
Detta beror på att variansen och den specifika bolagsrisken reduceras i form av ett lägre beta
(Hughes et al. 2007; Lambert et al. 2007; se Dhaliwal et al. 2011).

Porter och Kramer (2011) myntar också begreppet Corporate Shared Value (CSV) vid sidan
av CSR. CSV uppkommer genom investeringar som ökar konkurrenskraften för företag och
samtidigt ger positiva effekter på ekonomin och samhället. CSV handlar i slutändan om att
skapa ett delat värde mellan bolagets alla intressenter och inte bara aktieägarna, för att öka
konkurrenskraften (Freeman, 1984; Porter & Kramer, 2011).
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Efter denna teoretiska diskussion om att bolagets finansieringskostnader sjunker med en
ökande CSR-nivå (eg. El Ghoul et al. 2011; Cheng et al. 2014; Dhaliwal et al. 2011; Reverte,
2012), som går att relatera till bolagets lägre risk och stabilare kassaflöden (Hughes et al.
2007; Lambert et al. 2007; se Dhaliwal et al. 2011) samt att investeringskänsligheten
gentemot interna kassaflöden minskar (Attig et al. 2013), går den första hypotesen att
utforma. Samtidigt betonas också att investeringar ökar tillväxten i mer än bara företaget,
vilket därmed ökar konkurrenskraften för företaget eftersom det skapar bättre relationer med
intressenterna (Freeman, 1984; Porter & Kramer, 2011). Företagsledningen skall också se
förbi aktieägarnas kortsiktiga ägande och satsa på tillväxt för att maximera värdet på bolaget
på lång sikt (Samuel, 2001). Med lägre finansieringskostnader, fördelarna av bättre relationer
med intressenter och långsiktiga företagsledningar går det argumentera för att företags
investeringar ökar med en ökad CSR-nivå. Därmed formuleras följande hypotes:

Hypotes 1: Det finns ett positivt samband mellan CSR och investeringar

3.8.2 Utdelningspolicy
Friedman (1970) tar upp att bolag inte skall ta mer socialt ansvar än att maximera en
aktieägares vinst genom avkastning och utdelning om det är en aktieägares preferenser.
Goodpaster (1991) ställer sig bakom Friedmans tanke om att bolag har ett större etiskt ansvar
gentemot sina aktieägare än de övriga intressenterna. Freeman (1984) anser dock att bolag
har samma ansvar inför alla intressenter vilket gör att CSR har en viktig roll i intressentteorin.
Andra forskare som stödjer intressentteorin, menar att CSR har en positiv effekt på bolag (eg.
Porter & Kramer, 2011; El Ghoul et al. 2011; Cheng et al., 2014; Dhaliwal et al. 2011;
Reverte, 2012; Shank och Shockey, 2016).

Enligt Carroll (1991) är det ekonomiska ansvaret inom CSR utdelning eftersom utdelning är
ett sätt att skapa välstånd hos en av samhällets medlemmar, nämligen aktieägaren. Det är
därför det ekonomiska ansvaret inom CSR är att maximera aktieägarnas välstånd genom
utdelning. Dock att utdelning endast ska maximera en aktieägares välstånd har kritiserats av
He et al. (2012) och Soppe (2004), där de menar att det skall utvidgas till att maximera
välståndet hos alla intressenter. Vidare enligt Miller och Modigliani (1961) är inte utdelning
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någonting som skapar värde för aktieägarna, utan hänvisar till att vid en perfekt marknad
maximerar inte utdelning aktieägarvärdet.

Jensen och Meckling (1976), Miller och Rock (1985), La Porta et al. (2000) och Kalay (2014)
har använt Miller och Modiglianis (1961) hypotes om utdelning. Detta används för att
förklara att utdelning kan användas för att minska informationsasymmetrin i bolag. Dock som
tidigare nämnt argumenterar också flera forskare för att en hög CSR-nivå minskar
informationsasymmetrin genom att det skapar bättre transparens i företaget (eg. Botosan,
1997; Khurana & Raman, 2004; Hail & Leuz, 2006; Chen et al., 2009; El Ghoul et al., 2011).
Dock kan en lägre utdelning resultera i en negativ effekt på aktiekursen, eftersom aktieägare
blir negativt influerade av signalen om minskad utdelning (Ambarish et al., 1987). En negativ
effekt på aktiekursen är någonting som ledningen kommer att beakta vid en beslutssituation
enligt Ambarish et al. (1987). Samtidigt menar Samuel (2001) att ledningen kan se förbi detta
kortsiktiga beteende av aktieägarna och driva företaget långsiktigt.

Med stöd av ovanstående teoretiska resonemang konstrueras en hypotes på att en hög CSRnivå ger en mindre utdelningskvot eftersom fler intressenter kommer att ta del av vinsten och
en hög utdelning inte behövs för att minska informationsasymmetrin eftersom CSR-nivån
verkar som ett substitut. Samt att även om en sänkt utdelning får en negativ inverkan på
aktiekursen kommer ledningen i företag att se förbi detta och göra vad som är bäst för
företaget på lång sikt. Därmed formuleras följande hypotes:

Hypotes 2: Det finns ett negativt samband mellan CSR och utdelningskvoten

3.8.3 Amerikanska marknaden jämfört med den svenska marknaden
Ett anglosaxiskt land som USA jämfört med ett skandinaviskt land som Sverige, är uppbyggt
av olika lagsystem och traditioner. Den amerikanska marknaden karaktäriseras av ett
common law-system, som baseras utifrån prejudikat som uppstår via rättegångar.
Forskningen visar att ett common law-system ger bättre investerarskydd jämfört med ett civil
law-system. Till skillnad från de anglosaxiska länderna består de skandinaviska länderna,
med Sverige, av ett civil law-system och som bygger på den romerska lagtraditionen där
lagar är detaljrika och tydligt definierade (La Porta et al. 1998).
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En annan skillnad mellan länderna finns gällande aktieägarperspektivet. Där
aktieägarperspektivet härstammar från USA och har sedan spridits framförallt till
marknaderna i Europa med start under 80-talet (van der Zwan, 2014; Lazonick & O´Sullivan,
2000). Anledningen till detta är globaliseringen, ökade avregleringar och ett ökat tryck från
institutionella investerare. Vidare var två av dåtidens starka ledare för det anglosaxiska
lagsystemet förespråkare för aktieägarperspektivet, nämligen Reagan och Thatcher vilket har
bidragit till spridningen av ideologin. Den stora börsuppgången under 80-talet och i slutet på
90-talet har också varit en bidragande faktor. Det går därmed argumentera för att USA har ett
tydligare fokus på aktieägarvärde än Sverige (Lazonick & O´Sullivan, 2000).

Ytterligare en skillnad mellan länderna är att Sverige har historiskt sett haft och har än idag
en stor andel koncentrerat ägande bland sina börsbolag, vilket står i kontrast till det mer
spridda ägandet bland de amerikanska börsbolagen (Högfeldt, 2005; Carlsson, 2007;
Lazonick & O´Sullivan, 2000). Vidare framgår det av La Porta et al. (1998) att ett land med
en högre ägarkoncentration har ett sämre investerarskydd, vilket går att applicera på den
svenska ägarkontexten. Det finns således skillnader mellan USA och Sverige utifrån
bolagsstyrningsperspektiv (Högfeldt, 2005; La Porta et al.1998; Lazonick & O´Sullivan,
2000).

I kontrast till aktieägarperspektivet går det att lyfta in intressentteorin presenterad av Freeman
(1984). Freeman (1984) argumenterar för mer långsiktighet i form av CSR-arbete jämfört
med kortsiktigheten i aktieägarperspektivet, som Lazonick och O’Sullivan (2000) diskuterar.
Freeman (1984) betonar även vikten av att bygga upp relationer med företagets alla
intressenter och inte bara aktieägarna, vilket minskar informationsasymmetrin. Även Porter
och Kramer (2011) diskuterar i liknande banor angående det utvidgade intressentperspektivet.
Forskning finns även som framhäver den negativa korrelationen mellan CSR-nivån och
kapitalkostnaden på grund av förbättrade intressentrelationer som i sin tur kan minska
kortsiktigt beteende (Benabou & Tirole, 2010; Eccles et al., 2012; se Cheng et al. 2014). Det
går därmed argumentera för att den svenska ägarkontexten med en hög grad av koncentrerat
ägande och långsiktigt investerande (Högfeldt, 2005; Carlsson, 2007) ger ett tydligare fokus
mot intressentteorin. Vidare argumenterar Su et al. (2016) för att beroende på ett lands
institutionella miljö kan bolags CSR-arbete få olika effekter på bolagets prestation.
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Med stöd av ovanstående teoretiska resonemang där skillnader har diskuterats mellan Sverige
och USA gällande ägarstruktur, investerarskydd, långsiktighet mot kortsiktighet,
aktieägarvärdeteorin mot intressentteorin, olika institutionella miljöer och lagtraditioner
formuleras följande hypoteser:

Hypotes 3a: Det finns en skillnad mellan den svenska och amerikanska marknaden gällande
variabeln CSR gentemot investeringar

Hypotes 3b: Det finns en skillnad mellan den svenska och amerikanska marknaden gällande
variabeln CSR gentemot utdelningskvoten

3.8.4 Hypotessammanställning
Tabell 1- Hypotessammanställning
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4. Empirisk metod
I den empiriska metoden presenteras först studiens tillvägagångssätt genom att redogöra för
undersökningsdesignen. Sedan redogörs det för operationaliseringen av begreppen till att de
blir observerbara och mätbara variabler, vilket görs för att testa och besvara de deducerade
hypoteserna i avsnitt 3.8. Efter det presenteras ett stycke om hur datan bearbetas och vilka
statistiska antaganden som ligger till grund för att kunna testa hypoteserna. Det redogörs
därmed efter det för respektive statistiskt test som genomförts innan hypoteserna testas.
Slutligen presenteras ett avsnitt om metodkritik för att redogöra hur studien hade kunnat
göras annorlunda.

4.1 Undersökningsdesign
För att skapa trovärdighet i forskningen behövs en undersökningsdesign som har reliabilitet,
är replikerbar och har validitet. För att testa och upptäcka olika slags sambandsmönster
rekommenderar Bryman och Bell (2011) en tvärsnittsdesign eller en longitudinell design, där
valet av design beror på variablerna som forskaren använder och vill undersöka.
Tvärsnittsdesign undersöker observationer under en viss tidpunkt, för att genom kvantitativ
eller kvantifierbar data få fram ett eller fler sambandsmönster. Longitudinell design går ut på
att skapa en tidsserieanalys, vilket menas med att det går att analysera sambanden mellan
variablerna över tid (Bryman & Bell, 2011). Anledningen till att denna studie är uppbyggd
utifrån både tvärsnittsdesign och longitudinell design är därför att studien ämnar undersöka
sambanden som finns mellan variablerna i bestämda tidpunkter och för att undersöka
sambanden över tid. Bryman och Bell (2011) menar att om ett dataset är uppbyggt av olika
företag och variabler som studeras under flera år, skall det betraktas och undersökas som
paneldata.

4.2 Datainsamling och operationalisering
All data som används i studien är sekundärdata, vilket innebär att datan har samlats in och
använts av andra forskare eller organisationer vid ett tidigare tillfälle (Bryman & Bell, 2011).
För att kunna testa de formulerade hypoteserna i studien används numerisk data. Numerisk
data används också på grund av den deduktiva forskningsansatsen och studiens syfte. Vidare
kommer informationsinhämtning att tas in från publicerade vetenskapliga artiklar samt
relevant facklitteratur som berör det studerade ämnet. Merparten av litteraturen som används
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är Peer Review-artiklar och detta innebär att de har genomgått en process av
kvalitetsgranskning och därför finns det en hög pålitlighet för huvudparten av källorna i
studien. Detta gör också att trovärdiga analyser kan göras. Vidare är de vetenskapliga
artiklarna inhämtade från antingen Onesearch, Business Source Premier eller Google Scholar.

För att den inhämtade datan och de resulterade måtten ska uppnå kriteriet validitet behövs det
en hög korrelation mellan den operationella och teoretiska definitionen (Bryman & Bell,
2011). Eftersom CSR är ett svårdefinierat begrepp (Malik, 2014) och det inte finns en
enhetlig definition, är det enligt Bryman och Bell (2011) viktigt att begreppet har samma
definition genom hela arbetet för att skapa validitet. Malik (2014) menar att databaser som
exempelvis Thomson Reuters Eikon används frekvent av tidigare forskare för datainsamling.
Vidare anser Friede et al. (2015) och Starks (2009) att ESG-betyget är ett av de mest
vedertagna måtten på CSR. Detta gör att i denna studie används Thomson Reuters Eikon vid
insamling av data och ESG-betyget används därmed som mått på företags CSR-nivå.

Målet med alla dessa ställningstaganden, val av metod och noga val av källor är att studien
ska bli så objektiv och trovärdig som möjligt och göra resultaten generaliserbara. Dock går
det inte vara fullständigt objektiv i studien på grund av att det alltid finns en viss grad av
subjektivitet i forskningsprocessen. Framförallt den tvetydiga definitionen av CSR inom
forskarvärlden skapar problematik för studien eftersom att en grad av subjektivitet inkommer.
Därför görs ett ställningstagande angående definitionen av CSR, vilket blir att ESG-betyget
används som mått på CSR-nivån.

4.3 Beroende variabler
De beroende variablerna är de variabler som undersöks i denna studie för att besvara studiens
syfte och dessa är investeringar och utdelningskvot. Nedan diskuteras och operationaliseras
respektive variabel.

4.3.1 Investeringar
För att undersöka och mäta hur investeringar i bolag påverkas av CSR kommer Capital
Expenditures (i regressionen nämnt som WCapEx_log) att användas som en beroende
variabel i studien. CapEx ses ofta som det kapital företag investerar (Coffey, 2009). Men
Amir et al. (2007) och Tubbs (2007) gör skillnad på investeringar i forskningskostnader och
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investeringskostnader där de menar att CapEx är de kostnader som läggs i investeringar som
material, maskiner och andra inventarier som har en ekonomisk livslängd. Medan
investeringar i forskning inte har en ekonomisk livslängd. I denna studie definieras CapEx
som de investeringar som görs i kapital med en ekonomisk livslängd.

För att måttet ska bli normaliserat är variabeln CapEx uttryckt som ett relativmått, där CapEx
sätts i relation till bolags totala tillgångar (CapEx/Total Assets). Detta mått är någonting som
Hsiao och Li (2012) tar upp i sin studie om olika mått för investeringar. Andra mått för att
mäta investeringar kan vara CapEx dividerat med omsättning (Anderson & Garcia-Feijoo,
2006; Titman et al. 2004) eller CapEx dividerat med marknadsvärdet för bolaget (Smith &
Watts, 1992). Dock som tidigare nämnts kommer denna studie att använda måttet CapEx i
relation till totala tillgångar. Detta på grund av att totala tillgångar även finns med som
variabel för att mäta företagsstorlek och därför är det mest logiskt att använda CapEx
dividerat med totala tillgångar som ett mått för bolags investeringar.

4.3.2 Utdelningskvot
Vid undersökning och mätning av hur olika företags utdelningskvot (WPayoutratio) påverkas
av CSR används utdelningskvot i kontanta medel som en beroende variabel för studien. Att
det endast är utdelning i likvida medel beror på att det är det mest normala sättet att
undersöka utdelningspolicyn i bolag (Joonil & Yongbok, 2015). Joonil och Yongbok (2015)
menar också att utdelningar av likvida medel är det mest generella som företag sysselsätter
sig med vid utdelning. Vidare diskuterar Sujata et al. (2010) att det finns två typer av
utdelning till aktieägarna, vilket är det styrda och residualutdelning. Styrelsen bestämmer den
styrda utdelningen som är en stående utdelning per aktie och kan delas ut även om
kassaflödet inte uppfyller det. Residualutdelningen är den del av kassaflödet som delas ut
respektive år eller kvartal trots att det inte finns tydliga riktlinjer om utdelningsnivån från
styrelsens håll (Sujata et al., 2010).

I denna studie beräknas variabeln utdelningskvot utifrån de kontanta medel som delas ut till
aktieägarna, vilket menas med att den inte kommer att ta hänsyn till återköp eller utdelning av
aktier, men den tar vara på båda definitionerna som Sujata et al. (2010) tar upp. Ordagrant
beräknas variabeln som utdelning per aktie dividerat med vinst per aktie (DPS/EPS).
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Ett annat mått att diskutera i samband med utdelningar och som kan fungera som ett substitut
för utdelningskvot är direktavkastning. Direktavkastning beräknas genom att ta utdelning
dividerat med rådande aktiekurs för bolag och visar således ägarens avkastning utöver
värdeförändringen i aktien. Dock används i den här studien utdelningskvoten (payout ratio)
som mått eftersom att studien har till uppgift att undersöka om det finns ett samband mellan
utdelning och CSR. Detta kan bli svårare att göra om direktavkastning används som mått
eftersom att aktiekurser fluktuerar mer och påverkar således direktavkastningen jämfört med
utdelningskvoten som tenderar att vara mer stabil eftersom att utdelningspolicyn beslutas av
styrelsen enligt Sujata et al. (2010). En annan vinkel hade kunnat vara att studera aktieåterköp
som en form av utdelning till aktieägarna. Dock är detta inte lika vanligt förekommande som
utdelning i likvida medel, vilket utdelningskvoten innebär (Joonil & Yongbok, 2015). Dachs
(2009) tar dock upp att all sorts utdelning av aktier, återköp eller utdelning i kontanta medel
kan ses som utdelning.

4.4 Oberoende variabler
För studien används endast en oberoende variabel för att besvara studiens syfte och denna
variabel är ESG-betyg som mäter bolags CSR-nivå. Nedan diskuteras och operationaliseras
variabeln.

4.4.1 ESG-betyg
För att undersöka och testa om CapEx och företags utdelningskvot är signifikant beroende på
hur CSR-arbetet i företag är, används ¨Equally weighted ESG-Score¨ som förklarande
variabel. ¨Equally weighted ESG-Score¨ benämns i fortsättningen som ESG-betyg. ESGbetyget är en förkortning på ¨Environmental, Social, Governance¨, vilket betyder miljö, social
och bolagsstyrning. Enligt Friede et al. (2015) och Starks (2009) är ESG-betyget ett vanligt
sätt att mäta CSR på och betyget, som sätts mellan 0 och 100, omfattar flest komponenter
jämfört med andra mått på CSR som använts. För att ESG-betyget skall vara mer jämförbart
med de andra kvotvariablerna i regressionerna divideras variabeln med 100. Tidigare mått
som använts utöver ESG-betyg är SID-scale som är konstruerad av Abbott och Monsen
(1979) där ett CSR-betyg har satts utefter att de har studerat årsredovisningar. Vidare har
Buzby och Falk (1978) använt sig utav en enkätundersökning för olika investeringsstrategier
för fonder för att sätta ett CSR-betyg på respektive fond. De tidigare måtten på CSR har varit
subjektiva utefter forskarnas definition av CSR. Vidare har ESG-betyget fördelen att vara
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insamlad av en tredjepart, vilket höjer objektiviteten och validiteten i studien (Bryman &
Bell, 2011).

Inget mått är perfekt och heller inte ESG-betyget. ESG-betyget är ett så kallat disclosure- mått
som innebär att det utgår från respektive bolags transparens gällande måttets indikatorer
(Thomson Reuters, 2017). Detta kan skapa vissa komplikationer eftersom att bolag kan få ett
högre betyg än vad de förtjänar. Det går argumentera för att desto större bolaget är gör att de
får ett högre ESG-betyg. Detta eftersom att de har råd att marknadsföra sig och lägga mer
pengar på ökad transparens, som exempelvis hållbarhetsrapporter, och som därmed höjer
ESG-betyget. Dock är ESG-betyget ändå det mest vedertagna och omfattande måttet idag på
CSR-arbete (Friede et al. 2015; Starks, 2009) och är därmed det mått för CSR som denna
studie förlitar sig på.

4.5 Kontrollvariabler
Anledningen till att kontrollvariabler används är för att minska sannolikheten för att felaktiga
slutsatser om samband dras om relationen mellan den beroende och oberoende variabeln
(Gujarati, 2004). Studien använder samma kontrollvariabler för både CapEx och
utdelningskvoten eftersom att båda variablerna är kassaflödespåverkande poster enligt Sujata
et al. (2010). Kontrollvariablerna som används för att kontrollera för att det inte finns några
underliggande samband som kan påverka CapEx och utdelningskvoten är i huvudsak
motiverade av tidigare forskare och studier. Kontrollvariablerna som ingår i studien och
kontrollerar för effekter på företags CapEx och utdelningskvot är betavärde, storlek, market
to book ratio, skuldsättningsgrad, försäljningstillväxt, räntabilitet på eget kapital (ROE) och
räntetäckningsgrad, samt payout ratio eller CapEx beroende på vilken hypotes som testas.

4.5.1 Beta
Betavärdet (WBeta) förklarar företags risk gentemot marknadsrisken. Detta används som en
kontrollvariabel för risknivån i företag, som enligt (e.g Hail & Leuz ,2006; Gebhardt et al.,
2001; Dhaliwal et al., 2006; El Ghoul et al., 2011) påverkar kapitalkostnaden och CSR-nivån.
Detta i sig gör att beta blir relevant att använda som en kontrollvariabel eftersom det
korrigerar för att dra felaktiga slutsatser genom att risken påverkar CSR. Sujata et al. (2010)
tar upp att beta ska ha en negativ effekt på utdelning och skall ha en positiv relation till
CapEx, vilket gör det allt mer viktigt att justera undersökningen efter företags risknivå.
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Vidare har Rozeff (1982), Lloyd et al. (1985) och Collins et al. (1996) hittat en signifikant
relation mellan beta och utdelningskvot, vilket gör det mer relevant att kontrollera för så att
ingen misspecifikation uppstår.

Det finns olika sätt att beräkna och definiera risk och beta än den definition som används i
denna studie. Varians som mäter hur mycket en observation avviker från medelvärdet i ett
urval är bland annat ett sätt att undersöka risk i företag (Damodaran, 2002). Det finns också
olika sätt för att mäta beta. Unlevered beta är företags risk jämfört med marknaden om det
vore skuldfritt, vilket gör att de tar bort den finansiella effekten av skulden. Unlevered beta
kallas även för det obelånade beta-värdet. Med hjälp av det så kallade unlevered beta går det
sedan att räkna fram bolags levered beta som tar hänsyn till bolagets skuldsättningsgrad och
produktmix. Beräkningssättet enligt Damodaran (2002) för att få fram levered beta gör att det
även kallas bottom-up beta. Bottom-up beta beräknas genom att ta unlevered beta
multiplicerat med (1+(1-skattesatsen) multiplicerat med skuldsättningsgraden. Detta beta har
en rad fördelar jämfört med ett regressionsbeta. Bland annat tar ett bottom-up beta hänsyn till
den aktuella skuldsättningsgraden och produktmixen på ett sätt som ett regressionsbeta inte
gör. Ett regressionsbeta visar endast på ett genomsnitt av exempelvis skuldsättningsgraden
för varje bolag. (Damodaran, 2002)

Eftersom det totala urvalet i studien består av 641 bolag kommer variabeln beta därför vara
uppbyggt som ett regressionsbeta. Att manuellt beräkna bottom-up beta för varje enskilt
bolag hade varit en tidskrävande process som inte hade tillfört lika mycket till studien jämfört
med tiden det hade tagit att räkna fram varje enskilt bottom-up beta.

4.5.2 Storlek
Storleken (WSize_log) på företag har använts av tidigare forskare som kontrollvariabel vid
CSR-forskning, där ett vanligt mått på storleken av bolag är den naturliga logaritmen av
totala tillgångar (e.g Hail & Leuz, 2006; Gebhardt et al., 2001; Dhaliwal et al., 2006; El
Ghoul et al., 2011). Att använda den naturliga logaritmen av totala tillgångar för att mäta
storleken är för att fånga om det finns ett linjärt samband mellan totala tillgångar och den
beroende variabeln. Ett annat mått för storlek är kvadratroten ur den naturliga logaritmen av
totala tillgångar som används för icke linjära samband (DeYoung & Rice, 2004a; Stiroh &
Rumble, 2006; Chiorazzo et al., 2008; se Brighi & Venturelli, 2014). Kvadratroten ur den
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naturliga logaritmen av totala tillgångar används ej i denna studie eftersom att ett linjärt
samband söks och inte ett icke linjärt. Vidare finns det andra mått för att mäta företagsstorlek.
Vanliga mått är omsättning eller antalet anställda, vilket tidigare forskning vittnar om (eg.
Archarungro & Hoshino, 1998; Gabbitas & Gretton, 2003). Dock används totala tillgångar
som storleksmått för denna studie med argumentet att det är det vanligaste storleksmåttet i
samband med CSR-studier (eg. Hail & Leuz, 2006; Gebhardt et al., 2001; Dhaliwal et al.,
2006; El Ghoul et al., 2011).

Storleken på företaget påverkar CapEx och utdelningskvoten eftersom att ett större företag
har lättare att införskaffa kapital för att investera genom lån på kapitalmarknaden och de har
oftast större och stabilare kassaflöden (Marshall & Heffes, 2008). Detta gör att användningen
av storlek som kontrollvariabel gör att resultatet blir mer tillförlitligt.

4.5.3 Market to book ratio
Market to book ratio (MTB) definieras som marknadsvärdet på det egna kapitlet dividerat
med det bokförda värdet. MTB är en relevant kontrollvariabel att använda vid CSRforskning, där MTB skall ha en positiv inverkan på CSR (e.g Hail & Leuz, 2006; Gebhardt et
al. 2001; Dhaliwal et al. 2006; El Ghoul et al. 2011). MTB har inte en signifikant inverkan på
utdelning enligt D’Souza (1999), dock påvisar författaren att det borde finnas en negativ
relation mellan market to book value och utdelning. Detta är anledningen till att studien
använder MTB som kontrollvariabel för att undvika att få missvisande samband.

4.5.4 Skuldsättningsgrad
Skulden som en ratio av det egna kapitalet är totala skulder dividerat med eget kapital, vilket
även kallas skuldsättningsgrad (Total debt/Common equity). Skuldsättningsgraden är en
relevant kontrollvariabel att använda vid forskning om CSR (e.g Hail & Leuz, 2006;
Gebhardt et al. 2001; Dhaliwal et al. 2006; El Ghoul et al. 2011). Detta eftersom hur skuldsatt
företag är påverkar CapEx och utdelningskvoten genom att det kapital som kan delas ut eller
investeras istället används för att betala av bolagets skulder (Sujata et al., 2010). Detta gör att
skuldsättningsgraden blir en relevant kontrollvariabel för denna studie.
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4.5.5 Försäljningstillväxt
En ökad försäljning kan ses som ett mått på tillväxt (Netsalesrevenue), vilket i sin tur skulle
påverka investeringsmöjligheterna för företag positivt (Sujata et al., 2010). Detta skulle göra
att försäljningstillväxten har en negativ effekt på utdelningskvoten (eg. Sujata et al., 2010;
Rozeff, 1982; Lloyd et al., 1985; Collins et al. 1996). Anledningen till att försäljningstillväxt
används istället för resultattillväxt, är för att enligt Rozeff (1982) påverkar
försäljningstillväxten företags investeringar mer än resultattillväxten. Argumentet till detta är
att en ökning i försäljningstillväxt ger företag ett större behov av att växa än resultattillväxt
som kan komma från kostnadsbesparingar (Rozeff, 1982). Detta gör att försäljningstillväxten
är en relevant kontrollvariabel för denna studie.

4.5.6 Lönsamhet
Utdelningar är direkt kopplade till bolags nuvarande vinster (Baker & Powell, 2000; Pruitt &
Gitman, 1991; se Sujata et al. 2010). Sujata et al. (2010) argumenterar också att bolags
lönsamhet är positivt korrelerat till utdelningar och negativt korrelerat med CapEx. På frågan
om vilket lönsamhetsmått som skall användas diskuterar Sujata et al. (2010) olika mått. De
som nämns är profit after tax (PAT), return on equity (ROE) och return on net worth
(RONW). Damodaran (2002) menar dock att ROE är ett av de mest vedertagna måtten på
lönsamhet. I denna studie används därför måttet ROE som mått på lönsamhet.

4.5.8 Räntetäckningsgrad
Räntetäckningsgraden (WEbit/tot. Interest_log) mäter hur kapabla bolag är på att genomföra
sina räntebetalningar och förväntas ha ett positivt samband gentemot utdelningskvoten
(Sujata et al. 2010). Detta eftersom att en högre räntetäckningsgrad signalerar ett
hälsosammare företag med stabilare kassaflöden, vilket ökar chansen för återkommande
utdelningar (Hughes et al. 2007; Lambert et al. 2007; se Dhaliwal et al. 2011). Med stabilare
kassaflöden ökar också möjligheten till investeringar eftersom att finansieringskostnaden blir
lägre (eg. El Ghoul et al. 2011; Cheng et al. 2014; Dhaliwal et al. 2011; Reverte, 2012), vilket
gör att CapEx förväntas ha en positiv påverkan av räntetäckningsgraden. Därmed används
räntetäckningsgraden som kontrollvariabel i studien.
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4.5.9 Variabelsammanfattning
Tabell 2- Sammanfattning av regressionsvariablerna

4.6 Urvalsprocess och bortfall
Data för den svenska marknaden hämtas från OMX Nordic Exchange där urvalet består av 62
unika bolag från Stockholmsbörsen. För den amerikanska marknaden som består av 579
unika bolag hämtas data från New York Stock Exchange (NYSE). Populationen består av 826
bolag från OMX Nordic Exchange och 3014 bolag från NYSE. Den valda tidsperioden för
datainhämtningen är mellan åren 2010-2015. Motivering till att bolag plockades bort från
urvalet är att ingen data fanns för en eller flera variabler och framförallt för den oberoende
variabeln ESG. Därmed blir empiriska tester för studien ogenomförbara. Alla variabler
winsorizas även på 1 % -nivån. En begränsning har även gjorts för bolags ålder, där endast
bolag som är äldre än 8 år är med i studien. Anledningen är att studien inriktar sig på mogna
och större bolag som har hunnit utveckla relatione r med sina intressenter och har råd med
CSR-arbete, vilket enligt Freeman (1984) är någonting äldre bolag kan fokusera mer på. Med
större och mer mogna bolag ökar också möjligheten för återkommande utdelningar och
investeringar enligt Sujata et al. (2010).
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Vid ett robustnesstest mellan två marknader kan bolagen delas in i ett urval där bolagen är
jämförbara utifrån storleken (Heston & Sadka, 2010). Robustnesstesten används för att
säkerställa att samma resultat fås jämfört med de ursprungliga regressionerna med det stora
urvalet. Detta görs för att stärka reliabiliteten i resultaten från de ursprungliga regressionerna.
När robustnesstesten utförs i denna studie skapas ett mindre urval, med bolag från den
svenska och amerikanska marknaden tillsammans jämt viktade. Detta eftersom att de
amerikanska bolagen har en större andel än de svenska bolagen i det stora urvalet och kan
således påverka resultaten. Urvalet från de båda marknaderna för robustnesstesten består
totalt av 124 bolag.

4.7 Databearbetning
Multipla regressionsanalyser används när fler än en oberoende variabel testas (Gujarati,
2004). Metoden som används för att fastställa om hypoteserna skall förkastas eller inte är
Ordinary Least Squares (OLS). Metoden utgår från 11 antaganden vilket gör minsta
kvadratmetoden till Best Linear Unbiased Estimate (BLUE) (Gujarati, 2004; Smith & Hall,
1972). Uppfylls inte de 11 antagandena för OLS kan Generalized Least Square (GLS)
användas som skattningsmetod (Gujarati, 2004). Bearbetningen av den insamlade datan görs i
statistikprogrammet Stata. Vidare för att svara på hypoteserna utför denna studie ett antal
multipla regressionsanalyser. Nedan redogörs för de 11 antagandena:
Tabell 3: Sammanfattning av OLS-antaganden
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En univariat analys ger en variabels mest grundläggande fakta i en frekvenstabell eller en
korrelationstabell (Gujarati, 2004). Inledningsvis utförs en univariat analys på varje variabel,
vilket sedan presenteras i en frekvenstabell som visar olika centralmått i form av deskriptiv
statistik såsom medelvärde och medianvärde. Här presenteras data om variablerna CapEx och
utdelningskvot, samt ESG, vilket gör att förståelsen ökar eftersom frekvenstabellen visar
inom vilka intervall variablerna CapEx, utdelningskvoten och ESG rör sig. Detta utförs även
för de övriga kontrollvariablerna.

Efter den univariata analysen utförs ett antal korrelationsanalyser för att undersöka hur
korrelationen mellan CapEx och utdelningskvot ser ut jämfört med de övriga variablerna.
Denna analys borde visa en låg till ingen korrelation mellan variablerna eftersom ingen av
variablerna kan ses som att de mäter samma sak, vilket är det som kan öka korrelationen mer.
Vid en hypotestestning utförs ett antal multipla regressionsanalyser för att undersöka hur
både CapEx och utdelningskvot påverkas av CSR-nivån. I samband med dessa
regressionsanalyser utförs test för att undersöka om Gauss-Markov´s antaganden håller,
vilket görs med hjälp av ett Shapiro Wilk-test för normalfördelning av residualerna,
Wooldridgetest för autokorrelation, White-test för heteroskedasticitet och VIF-test för
multikollinearitet.

4.7.1 Normalfördelningstest
Ett normalfördelningstest är nödvändigt att göra för att se om residualerna för variablerna är
normalfördelade. Är de det ökar chansen för att variablernas koefficienter blir korrekt
specificerade. Detta gör således att antagande 11 om normalfördelade residualer uppfylls och
regressionsmodellen med OLS kan ses som BLUE (Gujarati, 2004). Ett test för att testa för
normalfördelning är Shapiro Wilk-testet. Detta test används i studien eftersom att det är ett av
de mest pålitliga testerna och har högst förklaringsgrad jämfört med andra tester som
exempelvis Kolmogorov Smirnov-testet. Det är även ett test som en del forskare
argumenterar för är det bästa testet för att testa för normalfördelning (Ghasemi & Zahediasl,
2012). Testet är utformat genom att nollhypotesen stipulerar att normalfördelning råder.
Därmed innebär det att om nollhypotesen förkastas för respektive variabel är variablerna inte
normalfördelade. Därmed för att testa för normalfördelning används ett Shapiro Wilk-test.
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4.7.2 Heteroskedasticitetstest
Heteroskedasticitet uppstår när variansen i residualerna inte är konstant. Om detta
förekommer uppfylls inte antagande 4 för OLS, vilket är att det förekommer
homoskedasticitet bland residualerna. Regressionmodellen blir därmed inte BLUE vid
heteroskedasticitet. Heteroskedasticitet kan uppstå om extremvärden finns, modellen är
felspecificerad eller datan har behandlats inkorrekt. Ett exempel på när heteroskedasticitet
kan förekomma är vid relationen mellan inkomst och sparande. För familjer som ökar sin
inkomst ökar också deras valmöjligheter att disponera inkomsten. Sparandet ökar men
valmöjligheter för att spendera på annat ökar också, variansen för sparandet ökar och därmed
förekommer heteroskedasticitet. På grund av heteroskedasticitet kan en regressions
parametrar bli inkorrekt skattade samt att signifikanstesten kan bli missledande eftersom att
felaktigheter infinner sig vid beräkningen av konfidensintervallets nedre och övre gräns
(Gujarati, 2004). Det vanligaste testet för att testa för heteroskedasticitet är ett White-test och
är det test som används i denna studie.

4.7.3 Autokorrelation
Autokorrelation innebär att historiska värden påverkar nuvarande värden i regressionen, som
exempelvis att historiska positiva värden följs av positiva värden idag. Att inte ha någon
autokorrelation är ett av villkoren för OLS (antagande 5) och för att modellen ska vara BLUE
och därmed viktigt att testa för (Gujarati, 2004). Ett test för autokorrelation vid paneldata är
Wooldridge-testet. Testet är utformat genom att nollhypotesen säger att ingen autokorrelation
råder. Därmed förekommer autokorrelation om nollhypotesen förkastas (Wooldridge, 2002).
Med anledning till att denna studie hanterar tidsserieanalys utförs därmed ett Wooldridge-test
för autokorrelation.

4.7.4 Multikollinearitet
Multikollinearitet innebär att det förekommer en hög korrelation mellan två eller flera av en
regressions oberoende variabler och är antagande 10 för OLS. Problem som kan uppstå med
för hög multikollinearitet kan vara att nollhypotesen inte förkastas, trots att den ska förkastas,
på grund av att konfidensintervallen blir bredare, vilket kallas för typ 2 fel (Körner &
Wahlgren, 2006). Det bakomliggande problemet för detta är att på grund av multikollinearitet
får modellens parametrar en högre varians och kovarians, vilket gör skattningen av
parametrarna svårare. Detta gör därmed att hela modellen blir sämre och mindre tillförlitlig.
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För att kontrollera för multikollinearitet används ett VIF-test. VIF-test står för Varianceinflating factor och visar en variabels påverkan av multikollinearitet. Ett VIF-värde över 10
för en variabel indikerar problem med multikollinearitet och därmed hög korrelation med en
eller flera andra oberoende variabler. Denna variabel försämrar därmed hela modellen
(Gujarati, 2004; Pallant, 2010). Vid denna studie utförs därmed VIF-test för att undersöka om
dataseten innehåller multikollinearitet.

4.7.5 Hausmantest
Ett Hausmantest används för att avgöra om regressionsmodellen skall vara baserad utifrån
fixed effect eller random effect. Nollhypotesen baseras på att skattningarna från en fixed
effect-modell och en random effect-modell inte varierar. Vidare är testet utformat som sådan
att om nollhypotesen förkastas ska en fixed effect-modell användas istället för en random
effect-modell (Gujarati, 2004; Wooldridge, 2002). Ett Hausmantest används därmed i denna
studie för att ge ytterligare beslutsunderlag för val av modell som används för GLSregressionen.

4.8 Metodkritik
För att en studie skall uppfylla kriterierna reliabilitet och replikerbarhet skall studiens resultat
vara trovärdiga och samma resultat skall gå att uppvisa om studien görs om. För att studien
skall uppfylla kriteriet validitet skall det finnas en korrelation mellan den operationella och
teoretiska definitionen för variablerna (Bryman & Bell, 2011). Eftersom variablerna i studien
är ingående förklarade och finns tillgänglig att hämta via databasen Eikon, får studien anses
uppnå en tillfredsställande grad av reliabilitet och replikerbarhet. Studien får också anses ha
uppnått en tillfredsställande nivå av validitet, eftersom att det finns en korrelation mellan den
operationella och den teoretiska definitionen av variablerna. Dock finns ett visst förbehåll
angående variabeln ESG-betyg, som är studiens operationalisering och definition av CSR.
Som tidigare nämnts finns det ingen enhetlig definition av CSR i dagens forskarvärld enligt
Malik (2014), vilket kan göra att studiens objektivitet försämras.

Vidare går det att kritisera ESG-betyget som CSR-mått på grund av att det är ett disclosuremått. Efter en genomgång av datan framgår det att det finns tecken som tyder på att desto
större bolaget är desto högre ESG-betyg får bolaget. Detta skulle kunna ha att göra med att ett
större bolag jämfört med ett mindre bolag har en högre ekonomisk kapacitet att marknadsföra
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sig och visa att det ägnar sig åt CSR-arbete och därmed har en högre transparens, vilket
resulterar i ett högre ESG-betyg. Ett exempel på detta från urvalet är Exxon Mobil. Exxon
Mobil är ett av världens största oljebolag och deras ESG-betyg ligger mellan 90-95 alla år
förutom 2014. Eftersom att det är ett oljebolag går det ifrågasätta hur pass väl de arbetar med
komponenter som faller in under bokstaven E (Environmental). Detta tydliggör därmed en
del av betygets brister.

En ytterligare aspekt som denna studie hade kunnat inkludera är ett till mått på CSR än endast
ESG. Detta hade ökat studiens omfattning och en jämförelse mellan respektive mått gällande
sambanden hade kunnat ge intresseväckande resultat för vidare analys. Ett exempel på frågor
som hade blivit aktuella är ifall de olika måtten hade visat olika resultat som tidigare
forskning har visat (Malik, 2014). Detta hade stärkt argumenten från tidigare CSR-forskning
om att definitionsproblemet kring CSR fortfarande existerar. Samtidigt hade motstridiga
resultat från respektive CSR-variabel gjort analysen av resultaten betydligt svårare och mer
komplex. Studien har också använt sig av samma kontrollvariabler för att undersöka hur ESG
påverkar CapEx och utdelningskvoten. Detta går att kritisera eftersom det går att argumentera
för att det behövs olika kontrollvariabler för respektive samband som undersöks. Exempel på
en ytterligare kontrollvariabel för att undersöka ESG-betygets påverkan på utdelningskvoten
hade kunnat vara bolags styrelsesammansättning.

Det går även kritisera studiens val av att använda en regression baserad utefter random effect
istället för fixed effect. Resultaten från Hausmantesten visade på att en fixed effect-modell
skulle användas 5 av 6 gånger och ändå blev valet att ha en random effect-modell. Detta kan
ses som ett bristfälligt metodval som gjorde att resultaten för studien och vidare analys blev
annorlunda jämfört med om en fixed effect-modell hade valts. Emellertid har argument för
valet av en random effect-modell presenterats i studien.

Det finns en stor storleksskillnad mellan det svenska och amerikanska urvalet i studien. Detta
är en brist som kan påverka resultatet i en icke önskvärd riktning. Exempelvis går det
argumentera för att det amerikanska urvalet väger mer än det svenska i det stora urvalet när
regressionerna utförs, vilket kan påverka resultaten. Detta är därför någonting som måste tas i
beaktning. Det går också kritisera studiens tillvägagångssätt att endast ha med bolag som har
funnits på börsen i över 8 år. Syftet med denna avgränsning var att få ett urval med bolag som
är mogna, för att öka chanserna att de aktivt arbetar med CSR. Emellertid går det att
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argumentera för att det finns bolag som ändå är mogna och arbetar med CSR trots att de inte
har funnits på börsen en längre tid. Exempel på detta kan vara nyligen introducerade bolag på
börsen som innan dess har haft en lång historia.
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5. Empiriskt resultat
Kapitlet som behandlar det empiriska resultatet för studien börjar med en genomgång av den
deskriptiva statistiken för respektive variabel. Efter det redogörs det för resultaten från de
statistiska testerna för homoskedasticitet och autokorrelation samt en del som går igenom
styrkan i korrelationen mellan respektive variabel för varje urval. Sedan presenteras
resultatet för varje hypotes med ordningen att det stora urvalet med de amerikanska och
svenska bolagen presenteras först, efter det svenska urvalet och till sist det amerikanska.
Undantag från ordningen finns för hypotes 3 där urvalet endast består av båda ländernas
bolag på grund av hypotesens karaktär. Slutligen presenteras robustnesstest för varje hypotes
med ett urval som är jämt viktat mellan de båda länderna.

5.1 Deskriptiv statistik
Nedanstående deskriptiv statistik går igenom de grundläggande statistiska begreppen av den
data som undersökningen är uppbyggd av. I tabell 4 finns en översikt av urvalet, där varje
variabels observationer, medelvärde, standardavvikelse, minimumvärde och maximumvärde
är beskrivet, samt för enkelheten och för att underlätta överskådligheten är de mindre urvalen
för svenska och amerikanska marknadens observationer och medelvärde inlagt. Vidare är
varje variabel är winzorisad på 1 % -nivån för att undvika och utesluta extremvärden.

Den naturliga logaritmen av den beroende variabeln CapEx (CapEx_log) har tagits för att få
ett mer normalfördelat test, där det fullständiga Shapiro Wilk-testet går att se i appendix A.
När ett tal som är under 1 men över 0 logaritmeras blir talet negativt. För det totala urvalet
har 3745 observationer tagits för CapEx, 360 av svenska och 3385 observationer från den
amerikanska marknaden. Medelvärdet är -3,478 för det totala urvalet, -4,014 för den svenska
marknaden och -3,422 för den amerikanska marknaden. Som nämnts tidigare är den naturliga
logaritmen tagen av CapEx och detta gör att den deskriptiva statistiken tolkas något
annorlunda. Tolkningen blir att desto närmare 0 medelvärdet är desto högre procentandel
investeringar av totala tillgångar. Vilket i den deskriptiva statistiken i tabell 4 menas med att
amerikanska företag har en högre andel CapEx som en procentsats av totala tillgångar jämfört
med de svenska bolagen.
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Tabell 4: Deskriptiv statistik på båda marknaderna och enskilda marknader

Den andra beroende variabeln utdelningskvot (Payout ratio) har 3843 observationer i det
totala urvalet, 360 i det svenska och 3471 i det amerikanska. Medelvärdet för
utdelningskvoten i det totala urvalet är 0,374, på den svenska marknaden är det 0,436 och den
amerikanska 0,369. Detta menas med att det finns en högre genomsnittlig utdelningskvot på
den svenska marknaden jämfört med den amerikanska. För minimum och maximumvärdet
för utdelningskvoten går det att se i tabell 4 att de är -2,833 och 4,219 respektive. Detta kan
förekomma eftersom utdelningskvoten är räknat på utdelning per aktie dividerat på resultatet
per aktie. När utdelning dras från kassaflödet kan detta göra att företag delar ut mer än
vinsten, vilket ger ett värde över 1 eller kan företag välja att dela ut pengar trots ett negativt
resultat vilket ligger till grund för minimumvärdet.

Den naturliga logaritmen är tagen av den huvudsakliga oberoende variabeln ESG-betyg
(ESG_log). Variabeln ESG-betyg består av betydligt färre observationer än övriga variabler,
vilket kan ses i tabell 4. Där 3082 observationer är tagna för det totala urvalet, 292
observationer för den svenska marknaden och 2790 observationer för den amerikanska
marknaden. Precis som för CapEx blir tolkningen annorlunda för den deskriptiva statistiken
eftersom den naturliga logaritmen är tagen av variabeln. Medelvärdet för det totala urvalet är
-0,65, för den svenska marknaden är det -0,502 och för den amerikanska marknaden är det 0,666. Detta menas med att ESG-betygen i allmänhet är högre i de svenska bolagen än i de
amerikanska bolagen eftersom medelvärdet är närmare 0 för den svenska marknaden.

Övriga delar i den deskriptiva statistiken kan utläsas i figur 5.1,1 och vad som kan vara av
intresse är att beta är lägre för den svenska marknaden än den amerikanska marknaden. Detta
innebär att risken är lägre för svenska bolag än amerikanska. Som går att beskåda är båda
marknadernas beta relativt nära 1, vilket menas med att de har likvärdig risk som marknaden.
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Vidare är företag på den amerikanska marknaden större relativt den svenska marknaden,
vilket kan ses som logiskt.

5.2 Homoskedasticitet och autokorrelation
Totalt presenteras sex olika tabeller för homoskedasticitetstest och autokorrelationstest i
appendix C respektive F. För det stora urvalet, både den svenska och amerikanska
marknaden, visade White-testet att det inte fanns homoskedasticitet. Därmed råder det
heteroskedasticitet, vilket innebär att variansen för residualerna inte är konstanta. Detta måste
därmed tas hänsyn till för vidare regressionsanalyser för att regressionsparametrarna inte ska
bli felspecificerade och felaktiga slutsatser dras om sambanden. Heteroskedasticitet fanns
även enskilt för både det svenska och amerikanska urvalet gällande båda regressionerna.
Därmed visade alla sex tester på heteroskedasticitet. För att kontrollera för heteroskedasticitet
använder studien sig av robusta standardfel och en regressionsmodell baserad på Generalized
Least Square (GLS).

Wooldridgetest utfördes för att testa för autokorrelation för respektive regression. Fyra av sex
tester visar på att det inte finns autokorrelation. Resultaten av Wooldridge-testen återfinns i
appendix F. För att summera förekommer heteroskedasticitet i samtliga regressioner medan
autokorrelation endast förekommer i två av sex regressioner. På grund av detta resultat
används inte regressioner baserade på OLS, utan istället används GLS för att korrigera för
detta.

5.3 Korrelation
En korrelationsmatris har till avsikt att undersöka om en oberoende variabel har några tecken
på multikollinearitet samt om det finns några ovanligt starka korrelationer i något av urvalen.
Detta menas med att två eller flera oberoende variabler korrelerar i regressionsmodellen.
Detta innebär att effekten som en variabel ger, inte kan separeras från en annan. Ett annat sätt
att undersöka multikollinearitet är med hjälp av ett VIF-test där tröskelvärdet på VIF är 10,
vilket menas med att VIF-testet skall ge ett lägre värde än 10 annars finns det risk för
multikollinearitet (Pallant, 2010).

I korrelationstestet för det stora urvalet är även de beroende variablerna utdelningskvot och
CapEx med, eftersom de används som kontrollvariabler i de hypoteser där de ej är den
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beroende variabeln. Som ett tröskelvärde används 0,7 eller 70 % korrelation för att undersöka
om det finns multikollinearitet. Vidare som kan ses i tabell 5 har ingen av variablerna en
högre korrelation än 0,65, vilket är mellan skuldsättningsgraden och räntetäckningsgraden.
VIF-testet för det stora urvalet är givet i appendix E och ger ett värde på 1.52 sammanlagt för
hypotes 1 och inget individuellt värde är över 10, detta ger en indikation på att det ej finns
multikollinearitet. För hypotes 2 är det sammanlagda VIF-värdet på 1,56 och inget
individuellt värde är över 10, vilket även det indikerar på att det ej finns någon
multikollinearitet.

Tabell 5: Korrelationsmatris för det stora urvalet

Korrelationstestet för den svenska marknaden som kan ses i appendix D visar en högre
korrelation mellan skuldsättningsgrad och räntetäckningsgrad på 0,73 vilket är över 0,7.
Annars finns det inte någon multikollinearitet mellan de oberoende variablerna. Eftersom
korrelationstestet visar en indikation på multikollinearitet används även ett VIF-test som
beslutsunderlag för om någon variabel skall uteslutas. VIF-testet för den svenska marknaden
som kan ses i appendix E indikerar på att det ej finns någon multikollinearitet eftersom det
sammanlagda värdet är 1,73 och VIF-värdet på räntetäckningsgraden och
skuldsättningsgraden är långt under 10, vilket gör att ingen av variablerna utesluts.

Korrelationstestet för den amerikanska marknaden som kan ses i appendix D visar på en
högre korrelation mellan CapEx och ROE, samt mellan CapEx och skuldsättningsgraden,
testet visar även på en högre korrelation mellan CapEx och Market to book ratio. Detta kan
indikera på att det finns multikollinearitet mellan de oberoende variablerna. Dock som kan
ses i appendix E för VIF-testet för den amerikanska marknaden för hypotes 1 och 2 finns det
ingen indikation på multikollinearitet eftersom värdena för VIF-testet är lågt.
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5.4 General Least Square-regression
Hypotestesten utförs genom regressioner för paneldata, vilket är GLS med robust standard
errors. Denna modell tillåter när underliggande data inte är normalfördelad, samt att
autokorrelation och heteroskedasticitet råder.

GLS-regressionen är utformad utefter antaganden för random effect även om resultaten vid
Hausmantesten visade på att 5 av 6 regressioner skulle använda fixed effect. Anledningen till
att random effect används är att Beta blev uteslutet i en fixed effect-modell. Detta eftersom
att variabeln ses som tidsinvariant av programmet Stata, vilket menas med att variabelns
värde inte ändras mellan respektive år. Detta anses som problematiskt eftersom att Beta är en
variabel som har använts som kontrollvariabel i många tidigare studier (e.g Hail & Leuz
,2006; Gebhardt et al., 2001; Dhaliwal et al., 2006; El Ghoul et al., 2011) och därför viktig att
ha med. Som ytterligare beslutsgrund för valet av random effect låg R-square. Där en fixed
effect-modell hade väldigt låga värden. Detta hade därmed försvårat vidare analys av
resultaten. Fullständiga tester återfinns i appendix G.

Resultaten från respektive regression för hypotes ett och två utgår från nedanstående
regressionsmodell där Y är den specifika beroende variabeln och X representerar den unika
kontrollvariabeln. När CapEx undersöks representerar Y CapEx och X representerar Payout
ratio. När Payout ratio undersökt representerar Y Payout ratio och X representerar CapEx.

Resultaten från varje regression för hypotes tre utgår från följande regressionsmodell där Y
representerar den specifika beroende variabeln och X den unika kontrollvariabeln. Modellen
är uppbyggd utifrån en regressionsmodell bestående av dummyvariabler där Sverige är
referensgrupp.
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5.4.1 Resultat hypotes 1
Resultatet för hypotes 1 med båda marknaderna kan ses i tabell 6. Modellen har ett RSquared på 0,0794, vilket innebär att 7,94 % av alla möjliga utfall förklaras av modellen.
ESG-betyget (ESG_log) har ett signifikansvärde på 0,392, vilket överstiger signifikansnivån
på både 5 % och 10 % -nivån. Detta menas med att ett statistiskt samband mellan ESGbetyget och CapEx inte kan fastställas av denna modell och därmed förkastas hypotes 1 för
det stora urvalet. Annars hade effekten enligt koefficienten varit att det fanns ett positivt
samband mellan ESG-betyget och CapEx, vilket hade följt den förväntade riktningen.

De övriga variablerna som inte är signifikanta är Payout ratio, Ebit/tot. Intrest_log och Beta.
Detta menas med att i detta urval finns det inget signifikant samband mellan den beroende
och de oberoende variablerna. Övrigt framkom en del andra samband som inte låg i linje med
förväntan, vilket är att storleken (Size_log) har en negativ korrelation med CapEx i detta
urval, trots att den förväntade påverkan var positiv. Ett annat samband som inte är i enlighet
med det förväntade är ROE som har en positiv korrelation med CapEx, där en negativ
korrelation var förväntad. Övrigt följde modellen de förväntade värdena, där Netsalesrevenue
står för den starkaste korrelationen med CapEx där koefficienten är 0,436 vilket kan tolkas att
en enhet ökning i Netsalesrevenue ger 0,436 % ökning i CapEx. Vidare är inget av de robusta
standardfelen över 1, vilket visar sig i konfidensintervallen för varje variabelkoefficient.
Modellen är också signifikant eftersom värdet på chi-squared är under 0,05. För fullständig
regressionstabell se appendix H.
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Tabell 6: GLS-regression stora urvalet hypotes 1

Resultatet för den svenska marknaden för hypotes 1 kan ses i tabell 7. Modellen har ett RSquared på 0,4122, vilket menas med att 41,22 % av alla möjliga utfall är förklarade av
modellen. ESG-betyget har ett signifikansvärde på 0,020, vilket innebär att den är signifikant
på både 5 % och 10 % -nivån. Detta menas med att hypotes 1 inte kan förkastas för den
svenska marknaden. Resultatet innebär att det finns ett statistiskt samband mellan ESGbetyget och CapEx. Koefficienten ESG-betyg har en positiv inverkan på CapEx, där
koefficienten är 0,616. Eftersom den naturliga logaritmen av både CapEx och ESG-betyget är
taget tolkas resultatet annorlunda, detta resultat innebär att 1 % ökning i ESG-betyg ger 0,616
% ökning i CapEx.

De övriga variablerna som inte är signifikanta är Payout ratio, Ebit/tot. intrest_log, beta,
ROE, market to book ratio och Total debt/common equity. Detta menas med att i det svenska
urvalet finns det inget statistiskt signifikant samband för dessa variabler. Övrigt framkom det
att storleken på företag även i det svenska urvalet har ett negativt samband med CapEx, vilket
motstrider det positiva förväntade sambandet mellan variablerna. Storleken har en koefficient
på -0,289, vilket menas med att 1 % ökning i storlek ger en -0,289 % effekt på CapEx.
Netsalesrevenue har också ett statistiskt signifikant samband med CapEx och en koefficient
på 1,265, vilket innebär att en enhets ökning i Netsalesrevenue ger 1,265 % ökning i CapEx.
Vidare är inget av de robusta standardfelen över 1 för respektive variabel, vilket visar sig i
konfidensintervallen för varje variabelkoefficient. Undantaget är konstanten, vilket beror på
att koefficienten är högre jämfört med övriga variabler. Modellen är också signifikant, vilket
visas av värdet på chi-squared som är 0,000. För fullständig regressionstabell se appendix H.
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Tabell 7: GLS-regression svenska marknaden hypotes 1

Resultatet för den amerikanska marknaden för hypotes 1 kan ses i tabell 8 nedan. Modellen
har ett R-Squared på 0,0440, vilket innebär att 4,4 % av alla möjliga utfall beräknas av den
här modellen. ESG-betyget har ett signifikansvärde på 0,646, vilket menas med att ESGbetyget inte är signifikant på 5 % eller 10 % -nivån. Detta innebär att ett statistiskt samband
mellan ESG-betyget och CapEx inte kan fastställas och hypotes 1 förkastas därmed för den
amerikanska marknaden. Emellertid hade koefficienten för ESG-betyget en positiv inverkan
på CapEx, vilket är som det förväntade.

Övriga variabler som är signifikanta på 5 % och 10 % -nivån är Market to book-ratio, Total
debt/common equity, Netsalesrevenue, ROE, Size_log och Ebit/Total interest_log. Dessa
variabler hade därmed ett statistiskt säkerställt samband gentemot den beroende variabeln
CapEx. Alla variabler har även den förväntade riktningen förutom storlek som har ett negativt
tecken istället för det förväntade tecknet positivt. Resultatet för denna variabel visar således
att 1 % ökning i storleken för bolag innebär att CapEx minskar med 0,07 %. Därmed minskar
bolags investeringar desto större bolaget är mätt som totala tillgångar. Dock ska det nämnas
att variabeln storlek inte är signifikant på 5 % -nivån, utan endast 10 % -nivån. Resterande
variabler Beta och Payout-ratio är inte signifikanta och därmed finns det inget statistiskt
samband för dessa variabler gentemot den beroende variabeln. Vidare är inget av de robusta
standardfelen över 1, vilket visar sig i konfidensintervallen för varje variabelkoefficient.
Modellen som helhet är också signifikant som återges av chi-squaredvärdet. För fullständig
regressionstabell se appendix H.
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Tabell 8: GLS-regression amerikanska marknaden hypotes 1

5.4.2 Resultat hypotes 2
Resultatet för det stora urvalet för hypotes 2 kan ses nedan i tabell 9. Modellen har ett Rsquared på 5 % vilket innebär att modellen som helhet förklarar 5 % av variationen i den
beroende variabeln. För den logaritmerade variabeln ESG visas en negativ effekt på -0,0281
på payout-ratio. Det negativa sambandet är som förväntat men som framgår av resultaten är
ESG inte signifikant på 5 % -nivån eftersom att p-värdet är 0,309 och inte under 0,05.
Därmed förkastas hypotes två för regressionen bestående av urvalet för båda marknaderna.

Andra variabler som är signifikanta är Size_log, Ebit/tot. Interest_log och Beta. Dock är
Size_log endast signifikant på 10 % -nivån. Den förväntade riktningen för respektive variabel
var positiv för Size_log och Ebit/tot. Interest_log, samt negativ för Beta. Variabeln Size_log
har samma riktning som den förväntade och tolkningen blir att 1 % ökning ger en 0,025/100
enheters ökning i den beroende variabeln payout-ratio. Därmed visar resultatet att desto större
bolag är mätt som totala tillgångar desto högre är utdelningskvoten. Variabeln Ebit/tot.
Interest_log däremot hade en riktning som inte var som förväntat. Riktningen är negativ när
den förväntade var positiv. Resultatet visar att en enhets ökning i Ebit/tot. Interest_log ger en
-0,044/100 enheters mindre ökning i payout-ratio. Detta tolkas som att desto högre
räntetäckningsgraden är för bolag desto lägre blir utdelningskvoten. Variabeln Beta har
samma riktning som förväntat och resultatet visar att en enhets ökning i Beta ger en 0,23
enheters minskning i payout-ratio. Tolkningen blir därmed att desto högre risk bolaget har
desto lägre blir utdelningskvoten. Övriga variabler i regressionen är inte signifikanta och
därför tolkas inte dessa. Vidare är inget av de robusta standardfelen över 1, vilket visar sig i
konfidensintervallen för varje variabelkoefficient. Detta stärker därmed hela modellen.
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Modellen som helhet är också signifikant, vilket kan ses av värdet för chi-squared nedan i
tabellen. För fullständig regressionstabell se appendix H.

Tabell 9: GLS-regression stora urvalet hypotes 2

Resultatet för den svenska marknaden för hypotes 2 kan ses nedan i tabell 10. Resultaten
visar att modellens R-squared är 0,105. Det innebär att 10,5% av variationen i den beroende
variabeln payout-ratio förklaras av modellen. Vidare är den logaritmerade oberoende
variabeln ESG signifikant på 5 % -nivån eftersom att p-värdet är 0,014 och därmed är under
0,05. Tolkningen av den logaritmerade ESG-variabeln gentemot den beroende variabeln
payout-ratio är enligt följande. 1 % ökning av ESG ger 0,0841/100 ökning i payout-ratio.
Detta blir därmed en ökning på cirka 0,0008 enheter, detta innebär i princip en obefintlig
ökning. Det förväntade sambandet som studien har kommit fram till enligt teorin är ett
negativt samband, vilket inte uppfylls genom detta resultat och därmed förkastas hypotes 2
för den svenska marknaden. Däremot är resultatet nära noll vilket gör att resultatet går att
ifrågasätta och stärker i viss mån tidigare presenterad teori. För fullständig regressionstabell
se appendix H.

Andra noterbara variabler som är signifikanta gentemot den beroende variabeln payout-ratio
är ROE och Beta. Den förväntade påverkan för ROE respektive Beta var positiv respektive
negativ. ROE går därmed i motsatt riktning jämfört med den förväntade riktningen som var
positiv. Resultatet visar att 1 enheters ökning i ROE ger en 0,474 enheters negativ ökning i
payout-ratio. Tolkningen blir att ju högre lönsamhet desto lägre utdelningskvot. Beta däremot
visar samma riktning som det förväntade, nämligen negativt. 1 enhets ökning i Beta ger en
0,241 negativ ökning i payout-ratio. Detta tolkas därmed som att utdelningskvoten minskar
desto mer riskfyllt bolaget är. Vidare är variabeln Ebit/tot. Interest_log också signifikant.
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Variabeln visar på en negativ relation som inte är som det förväntade. dock är koefficientens
påverkan försumbar (-0,002). Övriga variabler vilka är CapEx_log, Size_log,
Netsalesrevenue, Total debt/Common equity och Market to book ratio visar inga signifikanta
resultat och redovisas därför inte vidare. Vidare är inget av de robusta standardfelen över 1.
Detta kan ses i konfidensintervallen för varje variabelkoefficient eftersom att respektive
intervall inte är över 1, exklusive konstanten. Övrigt är regressionsmodellen signifikant,
vilket kan ses av chi-squaredvärdet. För fullständig regressionstabell se appendix H.
Tabell 10: GLS-regression svenska marknaden hypotes 2

Resultatet för den amerikanska marknaden för hypotes 2 kan ses nedan i tabell 11. Modellens
R-squared är 0,0474, vilket innebär 4,74 % av av variationen i den beroende variabeln
payout-ratio förklaras av modellen. Den logaritmerade oberoende variabeln ESG är inte
signifikant på 5 % -nivån, vilket framgår av p-värdet på 0,091. Däremot är variabeln
signifikant på 10 % -nivån. Koefficienten för ESG är -0,056 och därmed stämmer riktningen
på sambandet överens med studiens förväntade samband. Eftersom ESG-betyget är
logaritmerad blir tolkningen som sådan att om ESG-betyget ökar 1 % kommer variabeln
payout-ratio att minska med -0,0521/100 enheter, vilket är cirka -0,0005 enheter. Även här är
sambandet nära noll, vilket gör att resultatet kan ifrågasättas, men resultaten innebär slutligen
att hypotes 2 för den amerikanska marknaden förkastas på 5 % -nivån men inte på 10 % nivån.

Andra variabler som är signifikanta är Beta, CapEx_log, Size_log, Ebit/total interest_log.
Beta och Size_log har samma riktning som det förväntade. Däremot CapEx_log och
Ebit/total interest_log har motsatt riktning i regressionen. CapEx_log visar på ett positivt
samband när ett negativt var förväntat. Tolkningen av detta resultat blir att om CapEx ökar
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med 1 % kommer den beroende variabeln Payout-ratio att öka med 0,0305/100 enheter.
Därmed innebär detta att utdelningskvoten ökar om bolag ökar sina investeringar för det
amerikanska urvalet. Emellertid är variabeln inte signifikant på 5 % -nivån, utan endast 10 %
-nivån. Den andra variabeln som visar en riktning motsatt till det förväntade är Ebit/total
interest_log. Koefficienten är -0,0520 och eftersom att variabeln är logaritmerad blir
tolkningen att 1 % ökning i Ebit/total interest_log genererar en -0,0520/100 enheters ökning i
den beroende variabeln Payout-ratio. Om räntetäckningsgraden ökar minskar således
utdelningskvoten. Övriga variabler som inte var signifikanta var Market to book-ratio, Total
debt/common equity, Netsalesrevenue och ROE. Vidare är inget av de robusta standardfelen
över 1, vilket visar sig i konfidensintervallen för varje variabelkoefficient. Modellen som
helhet är också signifikant, vilket chi-squaredvärdet visar. För fullständig regressionstabell se
appendix H.

Tabell 11: GLS-regression amerikanska marknaden hypotes 2

5.4.3 Resultat hypotes 3
Resultatet för det stora urvalet för hypotes 3a kan ses nedan i tabell 12. Modellen har ett Rsquared på 0,1302, vilket innebär att 13,02% av variationen i den beroende variabeln
förklaras av de oberoende variablerna. Dummy- variabeln USAESG_log är signifikant på 10
% -nivån, dock inte på 5 % -nivån, eftersom att p-värdet är under 0,10. Koefficienten är 0,328 och eftersom den beroende variabeln CapEx och den oberoende dummy-variabeln
USAESG_log är logaritmerade blir tolkningen att 1% ökning i dummy-variabeln innebär en
0,3277% negativ ökning i den beroende variabeln CapEx jämfört med referensgruppen
Sverige. Detta innebär att CSR påverkar investeringar lägre i USA än jämfört med Sverige
och därmed finns det en signifikant skillnad mellan den amerikanska och svenska marknaden.
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Detta gör att hypotes 3a inte kan förkastas. Vidare är de robusta standardfelen inte över 1,
vilket visar sig i konfidensintervallen för varje variabelkoefficient exklusive
konstantvariabeln. Regressionmodellen är signifikant på 5 % -nivån eftersom att värdet för
chi-squared är lägre än 0,05. För fullständig regressionstabell se appendix H.

Tabell 12: GLS-regression hypotes 3a

Resultatet för det stora urvalet för hypotes 3b kan ses nedan i tabell 13. R-squared för
modellen ligger på 0,0550, vilket innebär att 5,5 % av variationen i den beroende variabeln
förklaras av regressionsmodellen. Dummy-variabeln USAESG_log är signifikant på 5 % nivån eftersom att p-värdet är under 0,05. Koefficienten för dummy- variabeln är -0,137 och
eftersom att dummy-variabeln är logaritmerad innebär det att 1 % ökning på variabeln
USAESG_log ger en 0,1371/100 lägre påverkan på payout-ratio för de amerikanska bolagen
jämfört med den svenska marknaden. ESG-betyget har därmed en lägre påverkan på
utdelningskvoten på den amerikanska marknaden än jämfört med den svenska. Detta leder till
tolkningen att det finns en signifikant skillnad mellan den de båda marknaderna och hypotes
3b kan inte förkastas. Vidare är inget av de robusta standardfelen över 1, vilket visar sig i
konfidensintervallen för varje variabelkoefficient. Övrigt visar modellen på signifikans, vilket
ses av nedanstående chi squared-värde. För fullständig regressionstabell se appendix H.
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Tabell 13: GLS-regression hypotes 3b

5.5 Robustnesstest
För att öka pålitligheten i testen utförs robustnesstest i form utav testning på en mindre del av
urvalet. Denna modell bibehåller samma antaganden i regressionen, dock är det mer jämnt
viktat utifrån storleken på bolagen för att göra det jämförbart. Vidare är andelen mellan de
båda länderna lika stora för öka jämförbarheten ytterligare. Detta resulterar i ett urval på 102
bolag. Eftersom datan inte är normalfördelad utesluts OLS-regressionen och en GLSregression kommer att utföras istället. De olika robustnesstesten som utförs är på hypotes 1,
2, 3a och 3b. Outputen från de olika robustnesstesten återfinns nedan och alla
regressionsmodellerna för de olika testerna går att återfinna i appendix I. Om ett motstridigt
resultat återfinns av robustnesstestet jämfört med de ursprungliga regressionerna för de olika
hypoteserna menas detta med att resultatet ej kan ses som strukturellt giltigt och detta måste
beaktas i en senare analys.
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5.5.1 Robustnesstest hypotes 1
Resultatet för robustnesstestet för hypotes 1 kan ses i tabell 14. Modellen har ett R-Squared
på 0,0654, vilket menas med att 6,54 % av alla möjliga utfall är förklarade utav modellen.
ESG-betyget har ett signifikansvärde på 0,110, vilket överstiger signifikansnivån på både 5 %
och 10 % -nivån. Detta menas med att det inte kan fastställas att det finns ett statistiskt
samband mellan ESG-betyget och CapEx. Koefficienten visar emellertid på ett positivt
samband mellan ESG-betyget och CapEx, vilket ligger i linje med tidigare modell. Jämfört
med det tidigare utförda testet som återfinns i tabell 5 visar robustnesstestet på samma
samband, vilket är att ESG-betyget inte har någon signifikant påverkan på CapEx och gör
därmed vidare analys av resultatet mer pålitligt.

Övrigt ger robustnesstestet för H1 fler variabler som inte är signifikanta. Till skillnad från
regressionen gjord på den fullständiga datan visar inte storleken, ROE, Total debt/Common
equity och Market to book ratio på något signifikant samband. Den enda signifikanta
variabeln i robustnesstestet var Netsalesrevenue som även här visar på ett positivt samband.
Enligt detta robustnesstest kan modellen inte ses som strukturellt giltig, dock sambandet med
kärnvariablen ESG-betyget visar på samma resultat som tidigare utförda regression. Vidare är
inget av de robusta standardfelen över 1, vilket visar sig i konfidensintervallen för varje
variabelkoefficient exklusive konstanten där standardfelet är cirka 2,17. Av resultatet framgår
det också att regressionmodellen inte är signifikant på 5 % -nivån, utan endast på 10 % nivån. För fullständig regressionstabell se appendix I.

Tabell 14: Robustnesstest hypotes 1
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5.5.2 Robustnesstest hypotes 2
Resultatet för robustnesstestet för hypotes 2 kan ses i tabell 15 nedan. Modellen har ett RSquared på 0,1104, vilket menas med att 11,04 % av alla möjliga utfall är förklarade utav
modellen. ESG-betyget har ett signifikansvärde på 0,026, vilket är under signifikansnivån på
både 5 % och 10 % -nivån. Detta menas med att det går att fastställa ett statistiskt samband
mellan variablerna ESG-betyg och utdelningskvoten. Koefficienten visar ett positivt samband
mellan ESG-betyget och utdelningskvoten, där utdelningskvoten ökar med 0,0006 enheter när
ESG-betyget ökar med 1 %. Jämfört med det tidigare utförda testet som återfinns i tabell 9
visar robustnesstestet på ett annat samband eftersom ESG-betyget har en signifikant påverkan
på utdelningskvoten och att koefficienten är positiv istället för negativ, vilket menas med att
den ursprungliga regressionen för hypotes 2 inte är robust och inte har samma tillförlitlighet
vilket måste tas i beaktning vid vidare analys.

Ytterligare två variabler är signifikanta, vilka är Netsalesrevenue och Beta. Båda variablerna
uppvisar samma riktning som i den ursprungliga regressionen och även samma som den
förväntade. Övriga variabler är inte signifikanta och påverkar således inte den beroende
variabeln payout-ratio. Eftersom att resultaten i detta robustnesstest skiljer sig åt jämfört med
den ursprungliga regressionen, medför detta att modellen inte blir strukturellt giltig. Detta
måste därmed tas i beaktning när resultaten analyseras. Vidare är inget av de robusta
standardfelen över 1, vilket visar sig i konfidensintervallen för varje variabelkoeffic ient.
Regressionmodellen är också signifikant på 5 % -nivån. För fullständig regressionstabell se
appendix I.

Tabell 15: Robustnesstest hypotes 2
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5.5.3 Robustnesstest hypotes 3a
Resultatet för robustnesstestet för hypotes 3a kan ses nedan i tabell 16. Modellen 3a har ett RSquared på 0,2467 vilket menas med att modellen förklarar 24,67 % av alla möjliga utfall för
den beroende variabeln. I regressionen visar dummy-variabeln USAESG_log ett p-värde på
0,256, vilket innebär att variabeln inte är signifikant. Därmed blir tolkningen att det inte råder
en signifikant skillnad mellan de båda marknaderna gällande sambandet CapEx och ESG.
Jämfört med den ursprungliga regressionen (tabell 12) för hypotes 3a, som visar på en
signifikant skillnad, går detta resultat emot resultatet för det totala urvalet. Därmed måste
detta tas i beaktning när resultaten analyseras. Andra dummy-variabler som är signifikanta i
detta robustnesstest men som inte är det i den ursprungliga regressionen är endast
USANetsalesrevenue. Denna variabel uppvisar således en signifikant skillnad för den
amerikanska marknaden jämfört med den svenska gällande sambandet. Emellertid framgår
det av resultaten att värdet för chi-squared är 0,0592, vilket innebär att regressionsmodellen
inte är signifikant på 5 % -nivån utan endast på 10 % -nivån. Därmed ska resultat från
regressionen tolkas med försiktighet. Vidare är inget av de robusta standardfelen över 1,
vilket visar sig i konfidensintervallen för varje variabelkoefficient. Undantaget är
standardfelet för konstanten som ligger på cirka 2,90. För fullständig tabell för robustnesstest
se appendix I.
Tabell 16: Robustnesstest hypotes 3a
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5.5.4 Robustnesstest hypotes 3b
Resultatet för robustnesstestet för hypotes 3b kan ses nedan i tabell 17. Modellen 3b har ett
R-Squared på 0,2530 vilket menas med att modellen förklarar 25,30 % av alla möjliga utfall
för den beroende variabeln. I regressionen visar dummy- variabeln USAESG_log ett p-värde
på 0,376, vilket innebär att variabeln inte är signifikant. Därmed blir tolkningen att det inte
råder en signifikant skillnad mellan de båda marknaderna gällande sambandet Payout-ratio
och ESG. Jämfört med den ursprungliga regressionen (tabell 13) för hypotes 3b, som visar på
en signifikant skillnad, går detta resultat emot resultatet från den ursprungliga regressionen.
Därmed måste detta tas i beaktning när resultaten analyseras. Andra variabler som är
signifikanta i detta robustnesstest men som inte är det i det ursprungliga testet är USAMarket
to book ratio, USATotaldebt/common equity, USANetsalesrevenue, USAROE och
USAEbit/total interest. Dessa variabler uppvisar således en signifikant skillnad för den
amerikanska marknaden jämfört med den svenska gällande sambanden. Vidare är inget av de
robusta standardfelen över 1, vilket visar sig i konfidensintervallen för varje
variabelkoefficient. Regressionmodellen är också signifikant på 5 % -nivån, vilket återges av
värdet på chi-squared. För fullständig tabell för robustnesstest se appendix I.
Tabell 17: Robustnesstest hypotes 3b
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5.6 Resultatsammanställning
Sammanställningen i tabell 18 förklarar om ESG-variabeln är signifikant på 5 % eller 10 % nivån mot den beroende variabeln.
Tabell 18: Resultatsammanställning
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6. Analys
Kapitlets struktur är att resultaten från hypotes 1 analyseras först, därefter hypotes 2 och till
sist hypotes 3. Analyskapitlet har därmed till syfte att förklara om och hur CSR påverkar
bolags investeringsnivå och utdelningskvot samt om det finns en signifikant skillnad mellan
länderna USA och Sverige gällande sambanden.

6.1 Investeringar och Corporate Social Responsibility
Teorin som har framställts tidigare i studien visar att det råder ett negativt samband mellan
bolags CSR-nivå och finansieringskostnad (eg. El Ghoul et al. 2011; Cheng et al. 2014;
Dhaliwal et al. 2011; Reverte, 2012). Anledningen till detta är att bolags specifika risk
minskar på grund av att framtida kassaflöden blir stabilare (Hughes et al. 2007; Lambert et al.
2007; se Dhaliwal et al. 2011). Vidare bevisar Attig et al. (2013) att känsligheten av
investeringskostnader gentemot interna kassaflöden reduceras vid ökade investeringar i CSR
eftersom att kassaflödet blir stabilare. CSR-investeringar ökar också konkurrenskraften för
bolaget eftersom att bolagets relationer med dess intressenter förbättras (Freeman, 1984;
Porter & Kramer, 2011). Andra författare argumenterar också för förbättrade
intressentrelationer i samband med CSR eftersom att det leder till lägre agentkostnader på
grund av en lägre grad av informationsasymmetri (eg. El Ghoul et al. 2011; Cheng et al.
2014). Med stöd av teorin och framförallt resonemanget om ett negativt samband mellan CSR
och kapitalkostnaden, går det att argumentera för att ett ökat CSR-arbete leder till en högre
grad av investeringar (eg. El Ghoul et al. 2011; Cheng et al. 2014; Dhaliwal et al. 2011;
Reverte, 2012). Men som Malik (2014) menar finns det motstridiga resultat gällande
sambandet mellan CSR och bolags olika prestationsmått. Detta beror på att det inte finns en
enhetlig definition på CSR i forskarvärlden idag (Malik, 2014).

6.1.1 H1-stora urvalet
Resultatet för H1 för båda marknaderna visar på det förväntade positiva sambandet mellan
CSR och investeringar, men sambandet är inte signifikant. Det framgår att de amerikanska
bolagen har en betydande större andel än de svenska bolagen i det stora urvalet. Detta kan
påverka resultaten, samtidigt visar robustnesstestet ett likvärdigt positivt icke signifikant
samband för H1. Enligt van der Zwan (2014) och Lazonick och O'Sullivan (2000) är
aktieägarperspektivet mer påtagligt bland amerikanska bolag. Vidare är aktieägarperspektivet
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med vinstmaximering för ägarna inte lika förenligt med CSR som intressentteorin enligt
Schwartz & Saiia (2012). Detta kan vara en anledning till att CSR inte har en signifikant
påverkan på investeringsnivån, eftersom amerikanska bolag har en större andel i det stora
urvalet. De svenska bolagen har ett mer koncentrerat ägande jämfört med de amerikanska. De
större ägarna bland de svenska bolagen främjar därmed ökad långsiktighet jämfört med de
amerikanska bolagen som har ett mer spritt ägande, som är synonymt med ökad kortsiktighet
(Högfeldt, 2005). Därmed kan det kortsiktiga beteendet hos aktieägarna menas med att
utdelning föredras framför nya investeringar enligt Ambarish et al. (1987), vilket kan förklara
att resultatet inte blev signifikant eftersom det går att argumentera för att kortsiktighet främjar
vinstmaximering och inte långsiktiga investeringar. Enligt Su et al. (2016) kan olika
institutionella miljöer göra att CSR får olika påverkan på bolag, vilket kan vara ytterligare en
anledning till att det stora urvalet var icke-signifikant. Detta innebär att utifrån ett
internationellt perspektiv som det stora urvalet omfattar finns det inget linjärt samband
mellan CSR och investeringsnivån.

6.1.2 H1-svenska urvalet
Resultaten för den svenska marknaden för H1 visar på en signifikant positiv effekt mellan
CSR och investeringar. Detta är i enlighet med det förväntade och stämde överens med teorin
att Sverige har mindre fokus på maximering av aktieägarvärde än USA (Lazonick &
O´Sullivan, 2000; Högfeldt, 2005). De svenska bolagen har också ett mer koncentrerat
ägande jämfört med de amerikanska, vilket främjar ökad långsiktighet. Detta i kontrast
gentemot de amerikanska bolagen som har ett mer spritt ägande och som främjar
kortsiktighet (Högfeldt, 2005; Holder et al., 1998). Ett mer koncentrerat ägande som innebär
större och stabilare ägare som verkar på längre sikt kan därmed främja investeringar i CSRrelaterade projekt eller aktiviteter bland de svenska bolagen. Detta gör också att fler
intressenter tas i beaktning i enlighet med intressentteorin. Detta kan förklara det positiva
sambandet mellan CSR och investeringar på den svenska marknaden.

En annan faktor till det positiva sambandet för den svenska marknaden är att de svenska
bolagen har en lägre risk mätt som Beta jämfört med de amerikanska. Detta går att se i tabell
4 som visar deskriptiv statistik. Där framgår det att den svenska marknaden har ett lägre
medelvärde på Beta-värdet jämfört med de amerikanska. Vidare har bolag med en högre
CSR-nivå oftast lägre risk på grund av att kassaflödet blir stabilare (Hughes et al. 2007;
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Lambert et al. 2007; se Dhaliwal et al. 2011). Känsligheten för investeringskostnader
reduceras också eftersom att det interna kassaflödet blir stabilare med en högre CSR-nivå
(Attig et al. 2013). Detta är ytterligare en faktor som kan förklara det positiva signifikanta
sambandet mellan CSR och investeringar. Den svenska marknaden har också ett högre
medelvärde på ESG-betyget jämfört med den amerikanska, vilket stärker det resulterade
sambandet. Det indikerar därmed att de svenska bolagen har ett större fokus på CSR.

6.1.3 H1-amerikanska urvalet
För det amerikanska urvalet för H1 framgår det av resultatet från tabell 5.3.3 att det finns ett
positivt samband mellan CSR och investeringar men det är inte signifikant. Detta resultat går
att förklara utifrån aktieägarperspektivet med sitt ursprung i USA (Lazonick & O`Sullivan,
2000; van der Zwan, 2014) och har därför mer inflytande i amerikanska bolag än
intressentteorin som är mer CSR-inriktad enligt Freeman (1984). Aktieägarperspektivet med
ökad kortsiktighet och maximering av aktievärdet kan förklara varför det inte finns ett
statistiskt signifikant samband mellan CSR och investeringar.

En annan aspekt som går att ta i beaktning är den om investerarskyddet. La Porta et al. (2000)
visar i sin studie att i anglosaxiska länder som USA, finns ett starkare investerarskydd än
jämfört med andra europeiska länder som exempelvis Sverige. Detta beror främst på de olika
lagtraditionerna common law och civil law. Eftersom att USA har ett av de starkaste
investerarskydden för aktieägare (La Porta et al. 1998) visar det att aktieägarens värde står i
fokus och över andra intressenters. Därmed har CSR mindre betydelse på den amerikanska
marknaden. Vidare har USA även en förankrad tradition av maximering av aktievärdet, vilket
forskare som Lazonick och O'Sullivan (2000) och van der Zwan (2014) vittnar om. Detta kan
därmed också förklara det icke signifikanta sambandet.

Ytterligare en faktor som förklarar att det inte finns något samband mellan CSR och
investeringsnivån på den amerikanska marknaden är risknivån. Den amerikanska marknaden
har ett högre genomsnittligt beta-värde och ett lägre genomsnittligt ESG-betyg jämfört med
den svenska marknaden. Forskning har även gjorts som visar på att en högre CSR-nivå
resulterar i en lägre risk eftersom att kassaflödet blir stabilare (Hughes et al. 2007; Lambert et
al. 2007; se Dhaliwal et al. 2011) Detta innebär att de amerikanska bolagen har en högre
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volatilitet i sina kassaflöden och därmed mer osäkerhet i sin investeringsnivå, vilket därmed
kan vara en faktor som förklarar resultatet.

6.2 Utdelningskvot och Corporate Social Responsibility
Hypotesen om att det finns ett negativt samband mellan utdelningskvoten och CSR är
uppbyggd av en diskussion mellan Freemans (1984) intressentteori och Friedmans (1970)
teori om aktieägarvärde. Den är även uppbyggd av Miller och Modigliani´s (1961) hypotes
om att utdelning inte maximerar aktieägarvärdet. Hypotesen är ytterligare uppbyggd av att
utdelning minskar agentkostnaden i form av lägre informationsasymmetri (Jensen &
Meckling, 1976; Miller & Rock, 1985; La Porta et al. 2000; Kalay, 2014). Dock med en hög
CSR-nivå skapas en högre transparens i företagen (Botosan, 1997; Khurana & Raman, 2004;
Hail & Leuz, 2006; Chen et al., 2009; El Ghoul et al., 2011) som gör att utdelning blir
överflödigt och därmed verkar CSR som ett substitut för att minska informationsasymmetrin
vid sidan av utdelningen. Hypotesen har även sin grund i signalteorin och Samuels (2001)
argument om att en företagsledning kan se förbi kortsiktigt beteende och sänka
utdelningskvoten trots att aktiepriset kan straffas och gå ner.

6.2.1 H2-stora urvalet
Att resultatet inte blev signifikant för det stora urvalet, stödjs av att intressentteorin av
Freeman (1984) är mindre dominerande i USA och eftersom att de amerikanska bolagen är
överrepresenterade i urvalet. Vidare argumenterar van der Zwan (2014) och Lazonick och
O'Sullivan (2000) att aktieägarperspektivet är mer dominerande i USA. Detta gör att
amerikanska bolag maximerar vinster och avkastningen för aktieägarna mera och det menar
Goodpaster (1991) gör att bolagen har ett större etiskt ansvar gentemot aktieägarna jämfört
med andra intressenter. Detta skulle göra att CSR inte har någon inverkan eller påverkan på
utdelningskvoten, vilket går att se utifrån studiens resultat på det stora urvalet. Vidare stödjer
detta Carrolls (1991) argument om att vid en högre CSR-nivå kan företaget kvarhålla en
utdelning av den anledningen att det är deras ekonomiska ansvar gentemot aktieägarna. Su et
al. (2016) menar även att CSR har olika påverkan på företag beroende på vilken institutionell
miljö de befinner sig i. Detta innebär att utifrån urvalets uppbyggnad kan inte ett samband
mellan CSR och utdelningskvoten fastställas från ett internationellt perspektiv.
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Vidare kan det icke signifikanta resultatet i det stora urvalet bero på en blandning av
agentproblematiken och signalteorin. Med detta resonemang innebär det att
informationsasymmetrin minskar av en höjd CSR-nivå eftersom att CSR verkar som ett
substitut gentemot utdelningen (Botosan, 1997; Khurana & Raman, 2004; Hail & Leuz, 2006;
Chen et al., 2009; El Ghoul et al., 2011). Dock kvarstår utdelningen eftersom att en sänkning
av utdelningen skulle kunna ge en negativ effekt på företagets aktiepris enligt Ambarish et al.
(1987), vilket även stämmer överens med att aktieägarperspektivet är mer dominerande i
USA (van der Zwan, 2014; Lazonick & O'Sullivan, 2000). Detta gör att företagsledningen
inte vågar eller inte ser det i sitt egenintresse att sänka utdelningen. Detta innebär att Samuels
(2001) syn på att företagsledningen skall agera långsiktigt, inte stämmer.

6.2.2 H2-svenska urvalet
Resultatet för den svenska marknaden i denna studie ger ett signifikant positivt samband
mellan CSR och utdelningskvoten. Att det finns en positiv relation mellan utdelningskvoten
och CSR i det svenska urvalet kan bero på anledningen som Joonil och Yongbok (2015) tog
upp, vilket är att vid en högre CSR-nivå skapar bolagen en bättre relation med sina
intressenter. Detta innebär att de kan dela ut mer utan att irritera eller försämra relationen till
de övriga intressenterna. Detta skulle menas med att det står i kontrast till vad He et al.
(2012) och Soppe (2004) argumenterar för. Nämligen att utdelningen skall delas på alla
intressenter.

Ytterligare en förklaring kan vara att konkurrensfördelarna som Porter och Kramer (2011) tar
upp skapas på den svenska marknaden tack vare den höga CSR-nivån. Som kan ses i den
deskriptiva statistiken i tabell 4 har den svenska marknaden ett högre medelvärde för ESGbetyget än den amerikanska marknaden. Detta gör att de har stabilare kassaflöden genom
bättre relationer med intressenter och gör också att de kan ha en högre utdelningskvot. Det
stabila kassaflödet kan även komma från att den svenska marknaden har en lägre risk
(Hughes et al. 2007; Lambert et al.2007; se Dhaliwal et al. 2011), vilket bidrar med stabilare
kassaflöden. Det går därmed argumentera för att stabilare kassaflöden skapar incitament för
en stabil utdelning och förklarar den positiva relationen mellan CSR och utdelningskvoten på
den svenska marknaden.
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Vidare kan även signalteorin vara en anledning till resultatet för det svenska urvalet. Genom
att som Ambarish et al. (1987) menar att en sänkt utdelning kan ge negativa effekter på
aktiekursen och därför vill inte företagsledningen göra det. Detta menas med att
företagsledningar på den svenska marknaden är påverkade av aktieägarnas krav på utdelning.

6.2.2 H2-amerikanska urvalet
Resultatet för den amerikanska marknaden var icke signifikant på 5 % -nivån men signifikant
på 10 % -nivån. Koefficienten visar på ett negativt samband mellan utdelningskvoten och
CSR. Eftersom den amerikanska marknaden är mer dominerat av aktieägarperspektivet enligt
Lazonick och O'Sullivan (2000) och van der Zwan (2014) går det argumentera för att
resultatet inte beror på intressentteorin. Detta gör att risken, i detta fall beta är en mer relevant
variabel att kolla på eftersom att en högre risk innebär att kassaflödet blir mindre stabilt
(Hughes et al. 2007; Lambert et al. 2007; se Dhaliwal et al. 2011). Som kan ses i den
deskriptiva statistiken i tabell 4 har den amerikanska marknaden ett medelvärde på beta som
är över 1, vilket innebär en högre risk än marknaden (Damodaran, 2002). Detta skulle menas
med att utan stabila kassaflöden kan de amerikanska företagen inte ha en kontinuerligt hög
utdelning och därför finns det en negativ relation mellan CSR och utdelningskvoten.

En ytterligare anledning till att det finns en negativ relation mellan CSR-nivån och
utdelningskvoten kan vara att företagsledningen ser förbi det kortsiktiga beteendet hos
aktieägarna och sänker därmed utdelningen (Samuel 2001). Detta menas med att
företagsledningen inte bryr sig om den negativa effekten på aktiepriset som en sänkt
utdelning ger enligt Ambarish et al. (1987). Detta innebär att en negativ relation beror på att
företagsledningen är långsiktiga i sin utdelningspolicy.

6.3 Skillnader mellan länder
Enligt Lazonick och O'Sullivan (2000) och Högfeldt (2005) finns det tydliga skillnader
mellan den svenska och amerikanska marknaden. Det första är att Friedmans (1970)
aktieägarperspektiv är mer utbrett på den amerikanska marknaden jämfört med den svenska
marknaden (Lazonick & O'Sullivan, 2000). Det andra är att det finns två olika ägarstrukturer
som dominerar på de båda marknaderna. I Sverige finns det ett mer koncentrerat ägande
(Carlsson, 2007; Högfeldt, 2005) jämfört med den amerikanska marknaden där
ägarstrukturen är mer spridd (Lazonick & O'Sullivan, 2000). Vidare är hypotes 3a och 3b
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uppbyggd på teorin att det finns institutionella skillnader mellan de båda marknaderna där det
bland annat finns två olika lagsystem, där den amerikanska marknaden följer ett common-law
system och den svenska marknaden följer ett civil-law system. De institutionella skillnaderna
skulle enligt Su et al. (2016) göra att CSR påverkar företags prestationer olika beroende på
hur ett lands institutionella miljöer är uppbyggda. Summerat finns det skillnader mellan den
amerikanska och svenska marknaden utifrån lagsystem och bolagsstyrningsperspektiv
(Carlsson, 2007; Högfeldt, 2005; La Porta et al. 1998; Lazonick & O´Sullivan, 2000; Su et al.
2016).

6.3.1 Hypotes 3a
Studiens resultat för hypotes 3a ger en signifikant skillnad mellan den svenska och
amerikanska marknaden, vilket innebär att CSR har en lägre påverkan på investeringar för
amerikanska bolag jämfört med svenska. Detta kan bero på som Lazonick och O'Sullivan
(2000) och van der Zwan (2014) argumenterar för att aktieägarperspektivet är starkare i USA
jämfört med intressentteorin som är mer utbredd i Sverige. Detta menas med att
investeringsnivån påverkas mer av CSR på en marknad där intressentteorin är mer dominant
och att investeringsnivån hos bolag påverkas mindre av CSR där aktieägarperspektivet är
dominant.

Ytterligare en anledning till att det skiljer sig mellan den svenska och amerikanska
marknaden är för att ägarstrukturerna ser olika ut. Den svenska marknaden är dominerat av
koncentrerat ägande, vilket gör att svenska bolag har mer långsiktiga ägare (Carlsson, 2007;
Högfeldt, 2005). Detta skiljer sig från den amerikanska marknaden där ägarstrukturen är mer
spridd enligt Lazonick och O'Sullivan (2000) och van der Zwan (2014). Detta innebär att
relationen mellan investeringsnivån och CSR påverkas mer på den marknad som har ett ökat
koncentrerat ägande jämfört med den marknad där det finns mer spritt ägande.

Det går även att argumentera för att skillnaderna mellan marknaderna beror på de
institutionella miljöerna där den svenska marknaden består av ett civil law-system jämfört
med den amerikanska marknaden som har ett common law-system enligt La porta et al.
(1998). De olika lagtradtionerna bidrar även till olika grad av investerarskydd, vilket kan
förklara resultatet ytterligare. Detta eftersom att ett common law-land som exempelvis USA
har ett starkare investerarskydd än Sverige (La Porta et al. 1998), vilket visar på ett större
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fokus på maximering av aktieägarvärde på den amerikanska marknaden jämfört med den
svenska. Enligt Su et al. (2016) påverkar CSR bolag olika beroende på den institutionella
miljön som finns på marknaden. Detta menas med att investeringsnivån påverkas mer på en
marknad som den svenska där ett civil law-system är dominerande jämfört med den
amerikanska marknaden där ett common law-system är dominerande.

6.3.2 Hypotes 3b
Studiens resultat för hypotes 3b ger en signifikant skillnad mellan den svenska och
amerikanska marknaden där CSR har en lägre påverkan på utdelningskvoten på amerikanska
bolag jämfört med svenska. Att det finns en signifikant skillnad mellan de två olika länderna
och att CSR har en större påverkan på de svenska bolagen jämfört med de amerikanska kan
enligt Lazonick och O'Sullivan (2000) bero på att aktieägarperspektivet är mer dominerande
på den amerikanska marknaden och att intressentteorin är mer dominerande på den svenska
marknaden. Detta innebär att utdelningens relation till CSR påverkas mer på en marknad där
intressentteorin är dominerande jämfört med en marknad där aktieägarperspektivet är
dominerande.

En ytterligare anledning till varför det är en signifikant skillnad mellan den svenska och
amerikanska marknaden kan bero på ägarstrukturen enligt Carlsson (2007); Högfeldt (2005)
och Lazonick och O'Sullivan (2000). En av skillnaderna i ägarstrukturen är att den svenska
marknaden har ett mer koncentrerat ägande (Carlsson, 2007; Högfeldt, 2005), vilket skapar
incitament för långsiktiga ägare bland svenska bolag och bättre relationer med övriga
intressenter. Framförallt kan detta jämföras med mer kortsiktiga aktieägare som finns på den
amerikanska marknaden enligt Lazonick och O'Sullivan (2000) och van der Zwan (2014).
Detta menas med att utdelningens relation till CSR påverkas mer på den marknad som har ett
koncentrerat ägande jämfört med den marknad där ett mer spritt ägande är dominerande.

Vidare går det att argumentera för att skillnaderna mellan marknaderna beror på de
institutionella miljöerna där bland annat den svenska marknaden består av ett civil lawsystem och den amerikanska marknaden av ett common law-system (La porta et al. 1998).
Detta kan enligt Su et al. (2016) göra att CSR påverkar bolag olika beroende på den
institutionella miljön som finns på marknaden. Resultaten tolkas därmed som att utdelningens
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påverkan av CSR påverkas mer på den marknaden som utövar ett civil law-system jämfört
med där ett common law-system används.
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7. Slutsats, implikationer och förslag på vidare forskning
Kapitlet konkluderar ifall CSR har någon påverkan på investeringsnivån och
utdelningskvoten, samt om det finns någon skillnad mellan USA och Sverige gällande
ovanstående samband. Kapitlet presenterar även studiens implikationer och förslag på
vidare forskning.

7.1 Slutsats
Empiriska studier kring CSR har tidigare visat på skillnader och motstridiga resultat vad det
gäller hur CSR påverkar företags prestationer. Mätningen och definitionen av CSR har varit
en av anledningarna till varför dessa undersökningar har visat på motstridiga resultat. Med
ESG-betyget som mått för CSR har denna studie undersökt hur CSR påverkar
kassaflödesvariabler som investeringsnivån och utdelningskvoten på den svenska och
amerikanska marknaden under tidsperioden 2010-2015. Studien har besvarat 3 deducerade
hypoteser som kan förklara CSR:s påverkan på investeringsnivån och utdelningskvoten.
Hypoteserna har en grund i olika teorier som förklarar hur företag agerar och handlar
beroende på om de har en hög eller låg CSR-nivå. Teorierna och perspektiv från tidigare
studier är byggstenar för hypoteserna och har utgångspunkt i intressentteorin,
aktieägarperspektivet, agentproblematiken, signalteorin och Miller och Modiglianis hypotes.

Denna studie finner att CSR-nivån inte har ett signifikant samband med investeringsnivån
eller utdelningskvoten i ett urval med bolag från olika institutionella miljöer. I en
institutionell miljö med ett civil law-system, koncentrerat ägande och där intressentteorin är
dominerande, har CSR en positiv påverkan på investeringar och utdelningskvoten. Studien
finner även att i en institutionell miljö där common law-system, spritt ägande och
aktieägarperspektivet är dominerande finns det inget samband mellan CSR och investeringar,
dock finns det ett negativt samband mellan CSR och utdelningskvoten. Utöver de
institutionella miljöerna finner även denna studie att signalerna till marknaden och
stabiliteten i kassaflödet som följd av en lägre risknivå i bolagen är anledningar till att den
svenska marknaden har en positiv relation mellan CSR, investeringar och utdelningskvoten
samtidigt som en högre risk i de amerikanska företagen medför den negativa relationen
mellan CSR och utdelningskvoten. Detta bidrar även till att företagen på den amerikanska
marknaden inte kan investera, eftersom kassaflödet inte är stabilt nog.
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Denna studie finner också att CSR påverkar svenska bolag mer än amerikanska gällande
investeringsnivån och utdelningskvoten. Därmed blir slutsatsen att det finns en skillnad
mellan länderna som beror på olika institutionella miljöer.

7.2 Implikationer
En praktisk implikation som denna studie har bidragit med är att investerare har fått tillgång
till mer information vid investeringsbesluten och därmed ett bredare investeringsunderlag.
Detta eftersom denna studie har undersökt hur CSR påverkar investeringar och
utdelningskvoten, vilket går att hänföra till företags tillväxtstrategi. En investerare kan
därmed få mer information om bolags tillväxtstrategi samtidigt som det arbetar med CSR. Ett
exempel från studiens resultat är att CSR påverkar investeringar positivt på den svenska
marknaden. Vidare från resultaten från H3 framgår det att CSR har större betydelse bland de
svenska bolagen än de amerikanska. Detta kan därmed bidra med ytterligare information för
en investerare som investerar globalt och som letar efter bolag som arbetar aktivt med CSR.
Ytterligare en praktisk implikation är att den svenska marknaden har en lägre risk än den
amerikanska, vilket också kan ge ytterligare investeringsunderlag för en investerare.

En teoretisk implikation som studien bidrar med är att förståelsen om hur CSR påverkar
bolags olika prestationsmått utvidgas. Detta eftersom att studien har undersökt hur CSR
påverkar nya variabler, vilket är kassaflödesvariabler (CapEx och utdelningskvot) och inte
vad som har gjorts tidigare som exempelvis bolags lönsamhet eller abnormal aktieavkastning.
Därför går det argumentera för att studien har gett en bredare kunskapssyn för hur CSR
påverkar bolags prestation. Vidare går det argumentera för att studien har gett empiriska
bevis för Su et als. (2016) argument om att CSR påverkar bolag olika i olika institutionella
miljöer. Anledningen är att studiens resultat visar att CSR har större påverkan i Sverige än i
USA. Dessa länder har olika institutionella miljöer (La Porta et al. 1998) och därmed stärker
studiens empiriska resultat slutsatserna som Su et al. (2016) har.

Det går också att argumentera för att studien har bidragit med implikationer till
intressentteorin och aktieägarperspektivet. Detta eftersom att i Sverige har CSR en större
påverkan och därmed tas fler intressenter i beaktning på den svenska marknaden än den
amerikanska. Resultaten visar samtidigt på att aktieägarperspektivet är mer dominant i USA
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jämfört med Sverige. Således bidrar studien till intressentteorin och aktieägarperspektivet
genom att specificera vilket land där respektive teori är dominerande. Att CSR har en större
påverkan och är genomsnittligt högre i Sverige än USA ger även implikationer på
agentteorin. Detta eftersom att en högre CSR-nivå minskar informationsasymmetrin och kan
därmed verka som ett substitut för utdelning för att minska agentkostnader (Botosan, 1997;
Khurana & Raman, 2004; Hail & Leuz, 2006; Chen et al., 2009; El Ghoul et al., 2011).

7.3 Förslag på vidare forskning
Denna studie har undersökt om CSR har ett signifikant samband med investeringar och
utdelningskvoten, samt om det finns skillnader gällande dessa samband mellan länderna
Sverige och USA. På grund av studiens motstridiga resultat, för H1 och H2, hade det varit
intressant att utöka studien genom att använda ett annat mått på CSR än ESG. Genom att
inkorporera ett nytt mått för CSR vid sidan av ESG hade samma regressioner kunnat utföras
för att se om resultaten för sambanden hade varierat eller inte. Troligtvis hade resultaten
varierat med anledning av definitionsproblemet och därför hade en analys av de olika måttens
påverkan på studiens prestationsmått blivit intressant.

Vidare på grund av de motstridiga resultaten är ett förslag för en framtida studie att inkludera
fler eller olika kontrollvariabler för de olika hypoteserna. Detta eftersom det går att
argumentera för att olika variabler påverkar valda prestationsmått för studien olika. Jämfört
med denna studie som har samma variabler för respektive samband, är ett förslag att ta in
kontrollvariabler som mäter styrelsesammansättning, andel utländskt ägande eller
insiderhandel för H2 specifikt. Anledningen är att utdelningen från bolag beslutas av
styrelsen (Sujata et al. 2010) och därför kan det vara av intresse att få in variabler som
kontrollerar för detta i regressionen. Ett annat förslag för vidare forskning hade varit att mäta
investeringar på ett annat sätt än vad som har gjorts i denna studie. Som har diskuterats
tidigare i den empiriska metoden finns det andra sätt att mäta investeringar på än CapEx
dividerat med totala tillgångar. Exempel är CapEx dividerat med omsättning eller CapEx
dividerat med marknadsvärdet för bolaget. Med ett annat mått för den beroende variabeln
investeringar hade nya resultat kunnat framkomma som hade varit intressant att jämföra i en
analysdel.
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Det går att argumentera för att studien hade kunnat utökas med fler eller olika länder. Denna
studie har inriktat sig på länderna Sverige och USA för att undersöka eventuella skillnader för
respektive marknad gällande studiens samband, med utgångspunkt i deras olika lagsystem.
Nya studier hade kunnat genomföras mellan olika länder inom samma lagsystem för att
undersöka om det även där finns skillnader. Exempel på länder hade kunnat vara Sverige och
Tyskland som båda har ett civil law-system eller USA och Storbritannien som båda har ett
common law-system (La Porta et al. 2000). Denna studie har även ett urval som är olika stora
för respektive land, där de amerikanska bolagen har en större andel än de svenska. Ett förslag
för en framtida studie är att korrigera för detta genom att välja länder av samma storlek för att
urvalen ska bli mer jämlika. Detta kan därmed göra att jämförelsen mellan länderna blir mer
rättvisande och ge nya resultat att analysera gällande sambanden. Urvalet för studien hade
även kunnat delas in i olika industrier för att se ifall olika resultat visar sig mellan olika
industrier. Detta eftersom det går att argumentera för att olika industrier arbetar mer aktivt
med CSR än andra, vilket därmed hade kunnat få olika effekt på studiens samband.

Slutligen kan framtida forskare använda sig av en längre tidsperiod än vad denna studie
gjorde. Ett av dagens problem inom CSR-forskningen är att det inte finns tillförlitlig data på
CSR särskilt många år tillbaka och därför blir studier över en längre tidsperiod svåra att
genomföra. I framtiden borde därmed en studie som undersöker CSR:s påverkan på ett eller
flera prestationsmått över en längre tidsperiod därför kunna genomföras. Jämfört med denna
studie där datan är relativt oföränderlig mellan åren kan en studie över en längre tidsperiod
finna att CSR:s påverkan på ett eller flera prestationsmått förändras över tid. Detta kan
därmed skapa ny förståelse om CSR:s värdehöjande eller icke värdehöjande egenskaper för
bolag.
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