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Förord  

 

Det har varit en lärorik och tuff, men samtidigt rolig process att skriva detta 

examensarbete i företagsekonomi. Även om vi valde ett ämne vi har stort intresse av 

och hade kunskap inom visade sig ämnet innehålla så mycket mer än vi någonsin anat.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Jan Svanberg för ärlig feedback, goda tips 

och råd samt våra studiekamrater för alla opponeringar och konstruktiv återkoppling. 

Tack också till Stig Sörling för uppmuntran och vägledning. Störst tack skall dock våra 

familjer ha för allt stöd genom sena kvällar och tidiga morgnar.  

 

Vi hoppas att vår studie skall skapa intresse och inspirera till vidare forskning.  
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Sammanfattning 

 
Titel: Lönsam CSR: Behöver företag immateriella tillgångar för att tjäna på CSR? 

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  

Författare: Anita Johansson och Rikard Andersson 

Handledare: Jan Svanberg  

Datum: 2018 – maj 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka om immateriella tillgångar förmedlar 

eventuella samband mellan CSP och CFP i båda riktningar. Syftet var också att 

undersöka om tillväxtfasen påverkar styrkan på sambandet. 

Metod: Studien antar en positivistisk forskningsfilosofi med en hypotetisk-deduktiv 

ansats. Sekundärdata har samlats in från databasen Thomson Reuters. Studien är av 

longitudinell design där data har inhämtats från elva år och sedan analyserats i SPSS.  

Resultat & slutsats: Resultatet ger bevis för att de immateriella tillgångarna agerar som 

en partiell medlande funktion i det positivt dubbelriktade sambandet mellan CSP och 

CFP. De immateriella tillgångarnas påverkan på CSP eller CFP beroende på tillväxtfas 

visar dock inte något entydigt resultat och kan således inte styrkas.  

Examensarbetets bidrag: Studien ger bevis för att det finns en partiell medlande effekt 

från de immateriella tillgångarna i det dubbelriktade sambandet mellan CSP och CFP. 

Även om vårt resultat med tillväxt som variabel inte styrks kan detta ligga till grund för 

vidare forskning och har trots allt bidragit till mer kunskap. Vårt resultat bidrar till 

teoretisk kunskap som framtida forskning kan bygga vidare på samtidigt som 

företagsledare kan satsa på immateriella tillgångar och nå finansiella mål.  

Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag till fortsatt forskning är att göra en studie 

som också inkluderar de företag som inte självmant lämnat in sin rapportering. Detta 

kan skapa ett mer jämförbart resultat. Eftersom vår studie inte får något resultat på 

företagets tillväxttakt hade det varit intressant om vidare forskning ser detta ur en annan 

aspekt. Eftersom det tar tid att bygga upp immateriella tillgångar och detta kan förklara 

varför företag i tillväxt inte har stärkt effekt från de immateriella tillgångarna. Således 

kan det vara relevant att göra ett urval av de företag som har haft tid att bygga upp sina 

immateriella tillgångar för att se om dessa företag visar starkare effekt under några år 

med hög tillväxt för att sedan visa sämre effekt vid en stagnerad tillväxt. 

Nyckelord: CSP, CFP, immateriella tillgångar, tillväxt, Intressentteorin, Resource 

Based View, Slack Resources Teorin 

 

  



 

 

 

Abstract 
Title: Profitable CSR: Are intangible assets necessary to earn money on CSR? 

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

Author: Anita Johansson and Rikard Andersson 

Supervisor: Jan Svanberg 

Date:  2018 – may 

Aim: The purpose of this study was to investigate whether intangible assets constitute 

the missing link in the bidirectional relationship between CSP and CFP. The aim was 

also to investigate if the growth phase affects the strength of the relationship.  

Method: The study assumes a positivistic research philosophy with a hypothetical-

deductible approach. Secondary data have been collected from the database Thomson 

Reuters. Time perspective that has been used is called longitudinal design using data 

from eleven years and this data has been analyzed in SPSS. 

Result & Conclusions: The result provides evidence that intangible assets act as a 

partial mediator of the positive bidirectional relationship between CSP and CFP. 

However, the impact of intangible assets in the bidirectional relationship between CSP 

and CFP depending on growth phase does not show any evident result and cannot be 

established. 

Contribution of the thesis: The study provides proof that there is a mediating effect 

from the intangible assets of the bidirectional relationship between CSP and CFP. Even 

though our result of growth as a variable is not strengthened, this can be the basis for 

further research and, in spite of everything, has contributed to more knowledge. Our 

results contribute to the theoretical knowledge that future research can build on while 

corporate executives can invest in intangible assets while achieving financial goals. 

Suggestions for future research: One suggestion for future research is to include 

private companies who are missing public sustainable reporting. If another selection is 

included, it can make the result more justified. Since our study did not bring an evident 

result about the impact of the growth phase it would have been interesting if further 

research could be a comparative study. Since it takes time to build up intangible assets a 

comparison between the same companies during a period of high growth to a period of 

stagnant growth, could show a more evident result of the impact of the intangible assets. 

Keywords: CSP, CFP, intangible assets, growth, Stakeholder Theory, Resource Based 

View, Slack Resources Theory  
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1. Inledning 

 

I det inledande kapitlet lyfter vi fram bakgrunden och problematiseringen som gäller för studien för 

att sedan gå vidare till syftet. Kapitlet avslutas med att beskriva studiens avgränsning och dess 

övriga disposition.  

 

1.1 Bakgrund 

 

Tidigare har sambandet mellan finansiell prestation (CFP) och nivån på hållbarhetsaktiviteter (CSP) 

handlat om hur t.ex. externa faktorer påverkar företag, för att på senare år även inkludera de interna 

faktorerna som en viktig del i detta samband (Tang, Hull & Rothenberg, 2012). Författarna (Tang et 

al., 2012) går vidare med att de interna processerna kan förklara det eventuella sambandet mellan 

hållbarhetsaktiviteter och finansiell prestation och Surroca, Tribo & Waddock (2010) tillägger att 

immateriella tillgångar kan stärka detta samband.  

 

De immateriella tillgångarna blir extra intressanta då dessa ofta leder till konkurrensfördelar och 

ökad finansiell prestation (Surroca et al., 2010). Eftersom de immateriella tillgångarna upparbetas 

internt i ett företag är de svåra för konkurrenter att kopiera och ackumulera (Barney, 2000; Dierickx 

& Cool, 1989; Wernerfelt, 1984) och detta medför att de immateriella tillgångarna blir en stark 

resurs. Dessa klassificeras av Gomez-Mejía & Balkin, (2002) i grupperna innovation, rykte och 

humankapital. Barney (1986) och Grant (1991) inkluderar också företagskultur som en viktig 

komponent. Ur ett strategiskt perspektiv och för att öka den finansiella prestationen och 

konkurrensfördelarna blev det därför viktigt att mer ingående analysera vilka dessa immateriella 

tillgångar är och hur de påverkar sambandet. 

 

1.2 Problematisering 

 

Det har gjorts många studier avseende sambandet mellan ett företags hållbarhetsarbete (CSP) och 

dess finansiella prestation (CFP). Anledningen kan vara det ständiga sökandet efter faktorer som 

bidrar till högre avkastning (Hassel, Nilson & Nyquist, 2005) där en påverkande konkurrensfördel 

enligt McWilliams & Siegel (2001) är hållbarhetsaktiviteter. Det framgår också i en studie 

genomförd via UN Global Compact (2016) där 80 % avmedverkande företagsledare ansåg att aktivt 

hållbarhetsarbete skapar värde som särskiljer dem från konkurrenterna.  
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Studierna om relationen mellan CSP och CFP har utförts med varierande resultat (Cheng, Ionnau & 

Serafeim, 2014), vilket har delat forskningen i två läger; de som tror att det finns ett samband och 

de som inte tror att det finns ett samband: 

 

Författarna Margolis & Walsh (2003) och Orlitzky, Schmidt & Rynes (2003) har genom 

metaanalyser funnit ett svagt positivt samband mellan ett företags hållbarhetsarbete och deras 

finansiella prestationer. En dataserieanalys baserad på 500 företag gjord av Palmer (2012) visar ett 

signifikant positivt samband mellan CSP och CFP och Sindhu´s (2017) studie med 500 

bankanställda med strukturell ekvationsmodellering visar att CSP påverkar CFP. Utifrån 

intressentteorin förs även diskussioner om att hållbarhetsaktiviteter föder en social acceptans 

(Hawn, Chatterji & Mitchell, 2011) samt att det medför en medarbetarlojalitet och högre 

attraktionskraft vid nyanställning, enligt Greening & Turban (2000). 

 

Utöver många förespråkare så finns det samtidigt flera motståndare såsom, Aupperle, Carroll & 

Hatfield (1985) som genom en empirisk studie av 14 företags resultat på börsen förkastat hypotesen 

om att det finns ett samband mellan CSP och CFP. Likaså visar Chand & Frasiers (2006) studie 

ingen korrelation, varken positiv eller negativ mellan ett företags hållbarhetsarbete och finansiella 

prestationer. Forskning baserad på intressentteorin (Kruger, 2015) menar att CSP leder till 

konflikter mellan externa intressenter och McWilliams & Siegel (1997) samt Jensen (2002) menar 

att CSP bara är en onödig kostnad för företaget. Andra forskare (Cyert & March, 1963; Daniel, 

Lohrke, Fornaciari & Turner, 2004) menar att CFP skapar effekt på CSP när det finns resurser kvar 

i företaget s.k. slack resources och det är något som Surroca et al. (2010) menar stämmer överens 

med slack resources teorin. 

 

Det har även förts diskussioner om orsakerna till varför resultaten varierat och det kan finnas tre 

huvudsakliga problem; avsaknad av variabler, mätproblem och orsaksriktning (Surroca et al., 2010). 

Några av orsakerna bakom ett varierande resultat, påvisat samband eller uteblivet samband, kan 

vara (Peloza, 2009) att undersökningar har innefattat olika stora företag samt olika miljöföreskrifter 

beroende på vilken bransch företaget är verksam i eller (McWilliams & Siegel, 2001) att Forskning 

och Utveckling inte tagits med. Vidare tar författarna Martínez-Ferrero & Frías-Aceituno (2015) 

upp att det finns olika metoder att mäta företags CFP på och att databaser sällan är kompletta 

samtidigt som kontrollvariabler inte använts. Enligt Orlitzky et al. (2003) samt Margolis & Walsh 

(2003) kan ett problem vara att forskningen inte tagit med variabler som bidrar till ett stärkt 
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samband mellan CSP och CFP. Surroca et al. (2010) tar upp att CSP är ett multidimensionellt mått 

och att detta innebär mätproblem. Tidigare forskning (Waddock and Graves, 1997) menar också att 

det finns en synergieffekt mellan CSP och CFP där det kan uppstå en positiv cirkel vilket också 

styrks av Donaldson & Preston (1995) och Jones (1995).  

 

Mellan förespråkarna och motståndarna till sambandet mellan CSP och CFP finns det en grupp 

forskare som menar att det kan finnas ett samband mellan CSP och CFP, men att det är andra 

variabler som påverkar sambandet.  En sådan anledning kan enligt Barnea & Rubin (2010) vara 

företagsledningens förmåga att överinvestera i hållbarhetsaktiviteter för att framstå som goda 

världsmedborgare. Friedman (1970) & Jensen (2002) menar också att investeringar kan göras för att 

skapa mjukare värden. Barnea & Rubins (2010) teori är att företagsledare som äger aktier i bolaget 

är mer benägna att investera i CSP än företagsledning som består av exempelvis investmentbolag, 

stiftelser, försäkringsbolag eller fonder. I sin studie som innefattar 3000 av USA:s största företag, 

har forskarna Barnea & Rubin (2010) kategoriserat bolagen antingen som socialt ansvarstagande 

eller inte ansvarstagande. Resultatet visade stöd för deras hypotes att en företagsledning bestående 

av aktieägare s.k. insiders var mer benägna att investera i CSP när de bara behövde bära en liten del 

av kostnaden för det.  

 

En annan studie gjord av Tang et al. (2012) bygger på att det är annat än externa faktorer som 

påverkar sambandet mellan CSP och CFP. Istället behöver företagen se över de interna processerna 

för att förstå och påverka styrkan i sambandet mellan hållbarhetsaktiviteter och finansiell prestation 

(Tang et al., 2012). Ett sådant motiv kan enligt Surroca et al. (2010) vara att skapa 

konkurrensfördelar i form av de immateriella tillgångarna vilket i förlängningen ger högre 

avkastning till ägarna och således blir de immateriella tillgångarna en stark fördel för företaget. 

Utifrån detta ställer vi oss följande fråga: Kan det vara de immateriella tillgångarna som är den 

förmedlande länken i sambandet mellan CSP och CFP? 

 

Ett företags immateriella tillgångar är svåra att arbeta upp och utveckla menar Barney (2000); 

Dierickx & Cool (1989) och Wernerfelt (1984), vilket också innebär att de är svåra att kopiera och 

ackumulera av konkurrenterna och gör dem därför till en betydande resurs. Utifrån ett strategiskt 

perspektiv är de tre största tillgångarna enligt Gomez-Mejía & Balkin (2002), innovation, rykte och 

humankapital. Dessutom inkluderar Barney (1986) och Grant (1991) även företagskultur som en 

betydelsefull tillgång.  
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Denicolai, Ramusino & Sotti (2015) har valt att framhäva resourced-based-view theory (RBV) som 

central i skapandet av konkurrensfördelar. Förespråkare för teorin menar på att företag bör 

analysera de interna styrkorna, snarare än de externa styrkorna, där de immateriella tillgångarna är 

den viktigaste faktorn (Barney, 1991) samtidigt som också Wernerfelt (1984) framhäver de 

immateriella tillgångarna som viktigare än de materiella.  

 

Vidare har även studier funnit att tillväxttakten för företaget har en påverkan på dess immateriella 

tillgångar (Russo & Faust, 1997), beroende på om företaget befinner sig i hög eller låg tillväxt. 

Industrier som befinner sig i en hög tillväxtfas har större sannolikhet att skapa sig större 

konkurrensfördelar, enligt Surroca et al. (2010). Denison & Mishra (1995) menar att det kan göras 

kopplingar mellan vilket stadium i livscykeln ett företag befinner sig och CSP.  I ett tidigt skede 

med hög tillväxttakt utvecklas oftast en humanistisk kultur för att sedan i företagets mognadsfas 

skiftas till en mer byråkratisk struktur där medarbetarnas inflytande minskar (Denison & Mishra, 

1995). Russo & Fouts (1997) hävdar i sin tur att företag i tillväxt gynnar forskning och utveckling 

och att detta är miljöfrämjande och ökar CSP. Om immateriella tillgångar påverkar sambandet 

mellan CSP och CFP gör vi antagandet att denna korrelation förändras beroende på vilken 

tillväxtfas företaget befinner sig i. 

 

Genom att granska företags finansiella prestationer kombinerat med deras hållbarhetsarbete över 

tid, med immateriella tillgångar som variabel, bygger vi vidare på tidigare forskning av bl.a. 

Orlitzky, et al. (2003) samt Margolis & Walsh (2003). Studien är ett bidrag till litteraturen därför 

att: 

 Även om det funnits ett stort intresse för forskning gällande företags engagemang i CSR 

och vilka ekonomiska konsekvener det får (Cheng, Ioannou & Serafeim, 2014) har tidigare 

resultat inte varit entydiga (Margolis & Walsh 2003, Orlitzky et al., 2003 och Aupperle et 

al., 1985). Genom att undersöka de immateriella tillgångarna som förmedlande variabler i 

sambandet mellan CSP och CFP, kan vi visa att dessa tillgångar är nödvändiga 

förutsättningar för CSR-engagemangets lönsamhet. 

 

 Eftersom forskningen om CSR-prestationers lönsamhet har visat motstridiga resultat och 

eftersom skälen till motstridigheten är okänd bidrar studiens resultat till förklaringen av 

svårigheterna att finna samband mellan CSP och CFP. Vår förklaring är att många studier 

inte beaktat ifall deras urval innehållit bolag med relevanta immateriella tillgångar eller inte 

och därför prisgivit sina resultat åt tillfälligheter. När bolag med rätt immateriella tillgångar 
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funnits med i urvalen är sannolikheten större att finna samband mellan CSP och CFP än när 

sådana bolag inte funnits med. 

 

 Genom att inte bara studera de immateriella tillgångarna som helhet utan även bryta ner 

resultatet på detaljnivå för att undersöka om enskilda aktiviteter eller omdömen har 

påverkan på den finansiella prestationen kan vi visa om effekten av enskilda sociala 

aktiviteter kan ge olika resultat på marknadens värdering av bolaget således på företagets 

CFP (Griffin & Mahon, 1997).  

 

Studien är samtidigt aktuell då företagens intressenter har uppmärksammat vikten av att ta socialt 

ansvar, vilket ställer krav på företagsledare att fördela resurser för att nå högre CSP (McWilliams & 

Siegel, 2001). Genom att klargöra hur de olika immateriella tillgångarna påverkar den finansiella 

prestationen kan det underlätta för ledningen att ta beslut om hur resurserna ska fördelas för att ge 

bästa resultat. 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka om immateriella tillgångar förmedlar
1
 eventuella samband 

mellan CSP och CFP i båda riktningar. Syftet är också att undersöka om tillväxtfasen påverkar 

styrkan på sambandet. 

 

1.4 Avgränsning 

 

Det finns ingen gemensam definition av vad CSR (Corporate Social Responsibility) innebär, och 

tolkningen har varit varierande från början (Carroll, 1979). Vi har valt att utgå från EU-

kommissionens definition från 2002: 

 

“Ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga 

hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna, utöver vad lagen föreskriver.” 

(EU-kommissionen, 2002) 

                                                 
1
’förmedlar’ syftar på det statistiska begrepp som på engelska heter mediates. Begreppet betyder att (i vårt fall) CSP 

orsakar uppbyggnaden av immateriella tillgångar, och orsakar CFP, samt att de immateriella tillgångarna orsakar CFP. 

En tolkning av det är att en del av eller hela orsakssambandet mellan CSP och CFP förutsätter uppbyggnad av 

immateriella tillgångar. Om förmedlingen är total finns ingen direkt påverkan på CFP från CSP utan all effekt färdas 

genom immateriella tillgångar. Om förmedlingen är partiell finns dessutom en direkt effekt på CFP av CSP. 
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Eftersom CSR är svårt att mäta utvecklades Corporate Social Performance (CSP), ett kvantitativt 

mått för att förklara ett företags sociala ansvarstagande (Carroll, 1979). Svårigheten att definiera 

kvarstår däremot vilket bidrar till studiens begränsningar. En orsak är bl.a. att det är ett stort område 

där studier endast fokuserar på några få faktorer (Waddock & Graves, 1997). Marom (2006) 

definierar det som en mätning i flera dimensioner av den sociala policys som ett företag har, vilket 

bara ger en överblicksbild över vilket socialt ansvar företaget tar (Albinger & Freeman, 2000).  

 

Att utgå från EU-kommissionens definition om vad CSR innebär ger begreppet en större mening då 

det både innefattar frivillighet samt flera dimensioner. Det ger också stöd åt tidigare forskning av 

både Carroll (1999) samt McWilliams & Siegel (2001) som också beskriver CSR som de frivilliga 

sociala, miljömässiga, politiska och etiska aktiviteter ett företag gör. 

 

1.5 Disposition 

 

Arbetets första del (inledningen) har presenterat studiens problematisering, syfte och avgränsning 

och nedanför följer en beskrivning av arbetets resterande disposition.  

 

Teoretisk referensram: 

Här presenteras de ramar som studien bygger på tillsammans med de fyra hypoteserna. Först 

beskrivs begreppen som studien bygger på, CSR, CSP och CFP, för att sedan går vidare till 

sambandet mellan CSP och CFP. Sedan följer en beskrivning av de olika teorierna, resourced-

based-view theory, intressentteorin och Slack Resource teorin, och dess koppling till CSP och CFP. 

Därefter följer en beskrivning av teorin kring de immateriella tillgångarna och dess betydelse i 

relationen mellan CSP och CFP. Till sist diskuteras tillväxtens betydelse i relationen utifrån ovan 

nämnda teorier.  

 

Metod: 

Detta kapitel börjar med en presentation av forskningsprocessen, därefter en beskrivning av den 

empiriska metod vi använt, inklusive datainsamling, population och urval. Därefter tydliggör vi 

operationaliseringen med variablerna för CSP, CFP, immateriella tillgångar, tillväxt, 

aktieägarstruktur samt kontrollvariablerna. Slutligen förklarar vi de analysmetoder vi använt och de 

felkällor vi kontrollerat samt kvalitetskriterier som vi bedömt och byggt vår studie kring. 

 



 

7 

 

Resultat 

Den första delen av resultatkapitlet består av tabeller och beskrivande statistik för samtliga 

variabler, genom bl.a. medelvärden och standardavvikelser. Därefter presenteras resultatet för 

Pearsons korrelationstest som visar den första översikten över eventuella samband.  Avslutningsvis 

följer Baron & Kennys medlande analys och de regressioner som står för kärnan i vår studies 

resultat.  

 

Diskussion och slutsats: 

Detta kapitel börjar med diskussioner av resultatet kopplat till syfte, hypoteser och tidigare 

forskning. Här utgår vi från de tidigare teorier som beskrivits och tar upp de reflektioner som anses 

intressanta och relevanta för studien. Därefter presenteras vår slutsats, studiens bidrag samt 

begränsningar och avslutas med förslag på vidare forskning. 
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2. Teoretisk referensram 

 

I studiens andra kapitel presenteras den teoretiska referensramen. Vi tar avstamp från Tangs et al. 

(2012),  Orlitzky et al. (2003) samt Margolis & Walsh (2003) idéer om att ett företags framgång 

beror på interna aspekter där CSP-aktiviteter och immateriella tillgångar har en central roll. Först 

presenteras definitioner för CSR, CSP och CFP för att sedan gå vidare till sambandet mellan CSP 

och CFP. Sedan presenteras de immateriella tillgångarnas relation till CSP och CFP utifrån 

resourced-based-view theory, intressentteorin och slack resources theory. Avslutningsvis tas 

företags tillväxttakt upp utifrån tidigare nämnda teorier och hur dessa påverkas av CSP och CFP. 

 

2.1 CSR, CSP och CFP 

 

Nedan presenteras CSR, CSP och CSP vilka är grundpelarna i referensramen som samtliga delar 

bygger vidare på. 

2.1.1 CSR 

Redan på 1930-talet fick affärsmän råd om hur arbete med socialt ansvarstagande kunde utformas 

(Carroll, 1979) medan den först publicerade boken, The Social Responsibilities of the Businessman, 

kom först 1953 och skrevs av Howard R. Bowen. Sedan dess har uppfattningen varierat om 

huruvida socialt ansvarstagande och vinstmaximering är förenligt (Carroll, 1979) men begreppet i 

kombination med hållbar utveckling fick en framträdande position i samband med 

Bruntlandskommissionens rapport som publicerades 1987 (Gray, 1993). Bakgrunden till rapporten 

var att på uppdrag av FN undersöka samband mellan miljöförstöring och långsiktig utveckling i 

världen med hänsyn till naturresurser, social och ekonomisk utveckling samt motarbeta fattigdom 

(Gray, 1993). På så sätt har perspektivet på hållbarhetsaktiviteter förflyttats från den enskilde 

företagsledaren till att omfatta värderingarna i hela företaget skriver Precht (2015). 

 

Beskrivningarna till vad CSR (Corporate Social Responsibility) innebär, verkar vara lika många 

som studierna kring ämnet. López, Garcia & Rodriguez (2007) delar in hållbarhetsarbetet i 

ekonomiska, sociala, kulturella och politiska faktorer, samt betonar att det handlar om frivilliga 

aktiviteter. En liknande indelning, triple bottom line (TBL), myntades av Elkington (1998) och 

innebär att CSR delas in i tre olika områden; ekonomiska, sociala och politiska. Även här handlar 

det om att företags åtaganden går utanför de traditionella ekonomiska och finansiella. McWilliams, 

Siegel & Wright (2006) förklarar likaså CSR som att företag uppnår samhällsmässiga gott rykte 
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genom altruistiska aktiviteter. Oavsett den detaljerade definitionen menar Moura-Leite & Padgett 

(2011) ändå att målet med CSR är att skapa en hållbar påverkan på samhället samtidigt som interna 

och externa intressenter får maximalt värde. 

2.1.2 CSP 

Genom att använda sig av TBL i CSR för att mäta företags ekonomiska, sociala och miljömässiga 

prestationer, lägger man grunden för en hållbarhetsredovisning menar Vanclay (2004), vilket leder 

till nästa problem. Definitionerna av CSR är inte några mätbara variabler, menar Marom (2006) 

vilket gett upphov till utvecklingen av CSP (Corporate Social Performance), ett begrepp som gör 

det möjligt att mäta CSR, menar Charlo, Moya & Muñoz (2015). CSP utgår från de 

ansvarstaganden som visas i företagens strategi och aktiviteter gentemot intressenter och den miljö 

de verkar i, förklarar Waddock & Graves (1997). Dessutom tillägger Surroca et al. (2010) att CSP 

även visar hur ansvaret för hållbarhet visas i hur företagen agerar, tar beslut och påverkar sin 

omgivning. 

2.1.3 CFP 

Ett företags finansiella prestation har flera sätt att mätas på där två begrepp används i huvudsak 

enligt Griffin & Mahon (1997). Det ena är det redovisningsmässiga där företagets avkastning mäts 

på olika sätt t.ex. genom avkastning på eget kapital (ROE) eller avkastning på totalt kapital (ROA). 

Det finns kritik mot att använda ROE, då det kan vara svårt att få ett mätbart värde på eget kapital i 

små och medelstora företag, enligt Penttinen, Rummukainen & Mikkola (2011), och därför 

rekommenderas ROA.  Det andra sättet att mäta CFP är det marknadsmässiga värdet som innebär 

hur marknaden värderar företaget, enligt Griffin & Mahon (1997).  Ett exempel på ett sådant sätt, 

och det vanligaste att mäta den finansiella prestationen enligt Dowell, Hart & Young (2000) och 

Peloza (2009) är aktiepriset. På så sätt menar Dowell et al. (2000) att det går att värdera de 

långsiktiga investeringarna som bl.a. utgörs av immateriella tillgångar. Ett annat vanligt mått enligt 

Hillman & Keim (2001) är företagets marknadsvärde. Båda dessa är framåtriktade menar Peloza 

(2009), till skillnad från de redovisningsmässiga som visar historiken.  Det finns alltså ett antal 

olika mått att mäta CFP, där det avgörande inte är vad som är rätt eller fel utan vad som passar den 

studien som utförs, menar Griffin & Mahon (1997), men det är samtidigt det som gör det svårt att 

jämföra. 
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2.2 Sambandet mellan CSP och CFP 
 

Tidigare empirisk forskning vilken vi presenterar nedan har visat på tre synsätt när det gäller 

riktningen i orsakssambandet mellan CSP och CFP: 

 

1. Intressentteorin - CSP har positiv påverkan på CFP  

2. Slack Resources teorin - CFP har positiv påverkan på CSP 

3. Båda teorierna - Dubbelriktat samband mellan CFP och CSP 

 

Forskare har även funnit negativ korrelation och avsaknad av korrelation gällande CSP och CFP.  

2.2.1 Riktning 1 – CSP har positiv effekt på CFP 

Den första riktningen innebär att CSP har en positiv påverkan på CFP och utgår från 

intressentteorin (Donaldson & Preston, 1995; Jones, 1995). Förespråkare för detta (Freeman, 1984) 

menar att ett bra ledarskap ger en god relation till sina intressenter vilket i sin tur ger högre CFP 

(Waddock & Graves, 1997). 

 

Tidigare forskning på detta gjord av Waddock & Graves (1997) finner positiv korrelation mellan 

CSR och CFP där arbete med CSR skapar en högre finansiell prestation. Forskarna konstruerade 

studien genom att utgå från ett eget index för att mäta CSR-aktiviteter. Deras index baseras på åtta 

komponenter för att sedan mäta alla företag som finns med i Standard and Poors 500 index 

(Waddock & Graves, 1997). 

 

Både Malik (2015) och Freeman (1984) har funnit att CSR har en positiv påverkan på det 

finansiella resultatet. Malik (2015) menar att intressenterna har förväntningar på företag och för att 

generera ekonomiska fördelar krävs det att dessa förväntningar möts. Även Freeman (1984) menar 

att relationen till intressenterna är väsentlig, och för att nå lönsamhet är informationsutbytet en 

viktig del för att ge intressenterna insyn i företag. På så sätt sänks den upplevda risken vilket gör 

investerare mer benägna att satsa pengar i företag som genererar högre CFP (Freeman, 1984) 

 

I denna riktning (CSP:s positiva effekt på CFP) är ett grundläggande antagande utifrån RBV att 

CSP kan vara en immateriell tillgång som i sin tur leder till att resurserna utnyttjas effektivt och då 

ger ett högre CFP (Orlitzky et al., 2003). Genom att ha en nära relation till huvudintressenterna kan 

ett företag utveckla immateriella tillgångar som t.ex. FoU då detta oftast finansieras genom externa 

medel (Klassen & Whybark, 1999). Med utgångspunkt av RBV-teorin kan immateriella tillgångar 
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utgöra ett SCA (Sustainable Competitive Advantage) där en konkurrenskraftig användning av bl.a. 

humankapital (Russo & Harrison 2005) och kultur (Howard-Grenville & Hoffman, 2003) medför 

att företagets resurser utnyttjas på bästa sätt och hjälper till att skapa konkurrensfördelar gentemot 

konkurrenterna. 

 

Husted & Allen (2007) menar att de skiftande resultaten som finns i tidigare forskning gällande 

CSP och CFP beror på brister i metoden för tidigare studier. Det är många variabler som påverkar 

företag och detta medför svårigheter att isolera det som enbart innefattar CSP-arbetets påverkan på 

CFP, enligt Husted & Allen (2007). I deras studie utgick de från författarna Burke och Logsdons 

ramverk (publicerad 1996) och undersökte 110 av Spaniens största bolag. De gjorde 

regressionsanalyser där beroende variabeln var värdeskapande och oberoende variabeln var 

synlighet för att sedan skifta till specifikhet och frivillighet. Resultatet visade positiv korrelation för 

synlighet och värdeskapande där också specifikhet visade samband med värdeskapande (Husted & 

Allen, 2007). Vidare hade Burke & Logsdon (1996) förutspått att större grad av frivillighet skulle 

vara viktig i värdeskapandet. Husted & Allen (2007) såg att frivillighet var en viktig del av 

värdeskapandet och bidrar till en positiv korrelation, men att det finns många olika begränsningar 

såsom lagar, branschpraxis och skatteincitament.  

 

Saied et al. (2015) har funnit ett positivt samband mellan CSP och CFP där de pådrivande 

faktorerna har varit konkurrensfördelar och företagsrykte. Genom integrerande av flera intressenter 

går det att ta över fler marknadsandelar, skapa konkurrensfördelar, och utveckla immateriella 

tillgångar så som innovationsrikedom, företagskultur och humankapital(Wang, Dou & Jia, 2016). 

Detta gör att CSP får en positiv effekt på CFP, enligt Saied et al. (2015) och Wang et al. (2016).  

 

Margolis & Walsh (2003) har gjort en studie som ser över resultat från tidigare forskning gällande 

ett eventuellt samband mellan CSP och CFP. Av 127 studier är det 107 studier som använder CSP 

som oberoende variabel där 54 av dessa kan påvisa ett positivt samband mellan CSP och CFP. Det 

är endast sju studier som visar på ett negativt samband, 28 studier som visar på ett icke signifikant 

samband, medan 20 studier inte uppvisar ett entydigt samband. (Margolis & Walsh, 2003)  

 

Även Margolis, Elfenbein & Walsh (2009) genomförde en metaanalys genom att använda 167 

tidigare studier över en 35-årsperiod. I likhet med studien (Margolis & Walsh, 2003) fann de ett 

svagt positivt samband mellan CSP och CFP. 
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2.2.2 Riktning 2 – CFP har positiv effekt på CSP 

Riktning två menar att CFP har en positiv påverkan på CSP där utgångspunkt tas i slack resources 

teorin (Waddock & Graves, 1997). Slack resources teorin menar att företag som har ett överskott av 

resurser också kan investera i t.ex. humankapital och sociala problem (McGuire, Sundgren & 

Schneeweis, 1988). Yang, Fonseka, Tian, & Rajapakse (2014) definierar slack resources som 

överskottet av resurser utöver det som krävs för en bestämd produktionsmängd och att detta 

möjliggör investeringar i hållbarhetsaktiviteter.  

 

Wang, Choi, Wan & Dong (2016) menar på att behålla kompetent personal som hjälper till i 

skapandet av FoU kräver vidareutbildningar och olika belöningssystem, vilket är kostsamt. Vidare 

tar Wang et al. (2016) upp att för att hålla personalen motiverad måste ersättningen vara tillräckligt 

attraktiv och för att finansiera detta måste företaget ha en stark finansiell position. Utifrån detta 

resonemang krävs det en hög nivå av CFP för att skapa CSP. 

 

Andra förespråkare för att CFP ger effekt på CSP är Preston & O’Bannon (1997) som också 

anammar Slack resources teorin och menar att detta skapar möjligheter att investera i frågor rörande 

hållbarhet. Margolis & Walsh (2003) har gjort en metaanalys av 127 studier och där är CFP endast 

beroende variabel i 22 studier och 16 av dessa studier påvisar ett positivt samband. Vidare hävdar 

Margolis & Walsh (2003) att det finns ett forskningsgap inom området och att fler studier bör göras. 

 

McGuire et al. (1988) har i sin studie funnit att tio redovisningsbaserade lönsamhetsmått och 

marknadsbaserad avkastning hade positiv effekt på CSP. Dessa operationaliserades via Fortune 

ryktesindex. Vidare har Fischer & Sawezyn (2013) gjort en studie baserat på stora bolag i Tyskland 

och påvisat att ett års fördröjning av ROA hade positiv signifikans på CSP. Även Brower och 

Mahajan (2013) fann stöd i sin studie att fördröjd påverkan på både ROA och Tobins Q gav positiv 

signifikans på CSP. 

 

En del forskare (Melo, 2012) kritiserar studierna som finner ett positivt samband och menar att detta 

beror på brister i operationaliseringen av CSP. Likväl är antagandet att det finns ett samband där de 

flesta studier som behandlat CFP som beroende variabel får ett positivt utslag (Margolis & Walsh, 

2003).  
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2.2.3 Riktning 3 – Dubbelriktat samband mellan CSP och CFP 

Riktning 1 och riktning 2 har förenats (Waddock & Graves, 1997) där CSP och CFP bildar en form 

av synergi i ett dubbelriktat samband. Vidare menar Waddock & Graves (1997) att företag med hög 

CFP har råd att lägga resurser på CSP och att med en hög CSP förblir de framgångsrika. CSP blir 

både en prediktor och en konsekvens av CFP och bidrar till en positiv spiral. Orlitzky, Schmidt och 

Rynes (2003) metaanalys främjar denna dubbelriktade effekt vilket ger bevis för att intressentteorin 

och slack resoruces teorin har relevans (Orlitzky et al., 2003).  

 

Surroca et al. (2010) har också en tankegång att det finns ett dubbelriktat samband mellan CSP och 

CFP, men inte direkt utan via en medlande effekt från de immateriella tillgångarna. Wang et al. 

(2016) har studerat olika prestationsmått i industriländer jämfört med ekonomier i 

utvecklingsländer. I deras undersökning kom de fram till att högre CSP genererar ett högre CFP 

vilket leder till att om företag satsar på CSP - aktiviteter ökas också den finansiella prestationen. 

Wang et al. (2016) kunde dock inte i sin forskning styrka att en högre nivå av CFP skapar högre 

nivå av CSP vilket de förklarar genom att CSP är ett multidimensionellt mått som är svårt att 

fastställa.  

2.2.4 Övrig tidigare forskning 

De brasilianska forskarna Crisóstomo, De Souza & Cortes de Vasconcellos (2011) har genom sin 

forskning kommit fram till att CSP och CFP har en negativ korrelation. En bidragande orsak till 

detta resultat anses vara att Brasiliens marknad är under stark tillväxt samt att detta samband inte 

tidigare undersökts i Brasilien (Crisóstomo et al., 2011). Flera forskare som kommit fram till en 

negativ korrelation (McWilliams & Siegel, 1997; Jensen, 2001; Barnett & Salomon, 2006) menar 

att CSR-arbete leder till fler kostnader och äventyrar det huvudsakliga syftet vilket är 

vinstmaximering.  

 

Andra studier (McWilliams & Siegel, 2000; Ullman, 1985) saknar helt korrelation, medan 

McWilliams & Siegel (2000) till en början finner en positiv korrelation, men att den försvinner när 

ytterligare en variabel läggs till. McWilliams & Siegel (2000) tar upp att en anledning till att många 

finner ett samband mellan CSR och CFP är p.g.a. brister i den empiriska analysen. Enligt 

McWilliams & Siegel (2000) leder dessa brister till felaktiga slutsatser att det finns en positiv eller 

negativ korrelation och att forskarna inte har kontrollerat för effekten av företagets forskning och 

utveckling vilket påverkar företags resultat och ger missvisande regressionsanalyser. Ullman 
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(1985); McWilliams & Siegel (2000) hävdar att det finns för många mellanliggande variabler att det 

inte finns någon anledning att tro på ett samband mellan CSR och CFP. 

 

 

2.3 CSP och CFP utifrån olika teorier 
 

Nedanför presenteras hur olika teorier förhåller sig till CSP och CFP. De teorier som presenteras är 

resource based view (RBV), intressentteorin och slack resources theory. 

2.3.1 Resource Based View - teori (RBV) 

RBV-teorin är ett ramverk som fokuserar på möjligheterna att nå konkurrensfördelar genom att 

allokera resurser som bidrar till högre CFP (Denicolai et al., 2015). Det är också sökandet efter 

konkurrensfördelar som gör att företag väljer att engagera sig i CSR menar Branco & Rodriguez 

(2006) och tillägger att RBV-teorin kan vara användbar för att förstå hur CSR-aktiviteter bidrar till 

att nå CFP. 

 

Förespråkare för teorin menar att företag bör analysera sina interna styrkor, speciellt de 

immateriella tillgångarna för att skapa framgångsrika strategier istället för att fokusera på externa 

faktorer (Barney, 1991). Genom att investera i hållbarhetsaktiviteter skapas en kultur och 

innovationsfrämjande anda inom företaget menar Branco & Rodriguez (2006). Detta i sin tur menar 

författarna vidare, leder till utveckling av immateriella tillgångar som i sin tur förbättrar företagets 

rykte.  Enligt RBV-teorin beror olikheter i ett företags resultat på olikheter i fördelningen och 

tillgången på resurser, förklarar Denicolai et al. (2015). Även Barney (1991) menar att om företag 

fokuserar på de interna styrkorna skapas immateriella tillgångar och tillägger att om dessa utvecklas 

till hållbara konkurrensfördelar, Sustainable Competitive Advantage (SCA), får det positiv effekt på 

CFP. För att resurser ska vara till fördel måste två villkor uppfyllas, menar Barney (1991) och det är 

att resurserna måste vara olikartade, samt vara förenade med företaget dvs. inte vara mobila. 

 

När det gäller de två typerna av resurser, materiella och immateriella är de senare att föredra menar 

Barney (1991), och även Wernerfelt (1984) då resurser som rykte, varumärken och humankapital 

byggs upp under lång tid och inte kan köpas på marknaden av konkurrenter, och höjer nivån på 

CSP. På så sätt är dessa den huvudsakliga källan till SCA (Barney, 1991). Vidare menar Barney 

(1991) att det finns fyra indikatorer som visar på förmågan att kunna generera SCA och dessa är 

värde, unikhet, imiterbarhet och ersättningsbarhet (VRIO).   
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Enligt RBV-teorin anses en resurs vara värdefull om den hjälper företag antingen att utforska 

möjligheter eller försvara sig mot hot, menar Rothaermel (2013). På så sätt är de immateriella 

tillgångarna en önskvärd resurs då dessa enligt Barney (1991) är svårare för konkurrenterna att 

definiera och värdera, vilket gör att de blir en värdefull konkurrensfördel.  

 

En andra indikator för en SCA, enligt Barney (1991) är unika resurser som bara skapas av några få 

företag. Eftersom de immateriella resurserna ofta uppstår som en produkt av företagsspecifika 

komponenter, såsom rykte, varumärken och humankapital (Wernerfelt, 1984), utgör de en unik 

tillgång för företaget och därmed också en viktig resurs för att öka CFP. Immateriella tillgångar är 

att föredra när det kommer till företagets imiterbarhet (den tredje indikatorn) menar Barney (1991), 

av den anledningen att de är mer kostsamma att kopiera än materiella resurser. Tilläggningsvis bör 

en kombination av dessa användas då det gör att det kausala sambandet mellan tillgången och 

finansiell prestation inte blir så uppenbar för konkurrenterna, fortsätter Barney (1991). 

 

 Den sista indikatorn för en SCA är att produkten inte ska kunna ersättas på ett enkelt sätt (Barney, 

1991). Med detta menas att interna processer och system ska utformas på ett sätt så att det främjar 

finansiella möjligheter, och att dessa resurser ägs och kontrolleras av företaget Rothaermel (2013).  

Exempel på starka resurser är t.ex. mjukvara och patent som tillhör immateriella tillgångar 

(Wernerfelt, 1984). 

 

Genom en VRIO-analys av sina immateriella tillgångar kan företaget kanalisera sina interna 

resurser för att se om företaget har någon SCA mot övriga konkurrenter på marknaden och på så 

sätt öka CFP, enligt Barney (1991). 

 

Sammanfattningsvis kan RBV-teorin användas för att utkristallisera de förmedlande variablerna i 

sambandet mellan CSP och CFP. Teorin utgår ifrån att analysera företagets interna resurser, t.ex. de 

immateriella tillgångarna i grupperna; humankapital, innovation, rykte och kultur. Genom att 

matcha resurserna mot de krav som ställs på de fyra indikatorerna för SCA, där de som uppfyller 

samtliga krav är de hållbara konkurrensfördelar som i sin tur bidrar till högre CFP.   
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Figur 1- Egen figur: RBV-teorin och dess komponenter inspirerad av Barney (1991) 

 

2.3.2 Intressentteorin 

Intressentteorin är baserad på RBV-teorin men har även inslag av marknadsbaserad och 

sociopolitisk teori (Phillips, 2004). Teorin innebär enligt Branco & Rodriguez (2007) att företagen 

ska i sin verksamhet ta hänsyn till samhällets långsiktiga hållbarhet så länge inte företaget tar skada 

av att engagera sig i sådana aktiviteter. Det finns ett egenintresse i teorin menar Freeman (1984) 

som innebär att företag bör bygga relationer med samtliga intressenter som kan påverka eller 

påverkas av de mål organisationen strävar mot, vilket även stöds av Werhane & Freeman (1999). 

Branco & Rodriquez (2007) menar på att företag enbart håller på med hållbarhetsaktiviteter för att 

nå fördelar jämfört med konkurrenter och därför är det viktigt att ha en CSP inställning som stöder 

den uppfattningen. Vidare visar Branco & Rodriquez (2007) att företagens CSP bör baseras ur 

intressentteorins perspektiv för att kunna hantera samtliga aspekter. 
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2.3.2.1 Ägarstrukturen inom intressentteorin 

Även om utgångspunkten i intressentteorin enligt Freeman (1984) var att flytta fokus från 

aktieägare och deras vinstintresse till att innefatta samtliga intressenter som kan påverka eller 

påverkas av företaget, finns det ändå ett ansvar att se till att uppfylla aktieägarnas intressen 

(Friedman, 1970; Jensen, 2002). Ägarstrukturen i ett företag kan definieras utifrån olika perspektiv 

och två av dessa är ägarkoncentrationen och karaktären på ägarna. Om ett ägande är koncentrerat 

innebär detta att finansierat kapital kommer från ett fåtal ägare och detta kan påverka olika 

styrningsmekanismer (Iannotta, Nocera & Sironi, 2007). Om ett företag har många ägare innebär 

detta att ägarkoncentrationen är utspridd och detta beskrivs i teorin att företaget är 

vinstmaximerande och tar höga risker, enligt Markowitz (1952). Teorin är att (Friedman, 1970; 

Jensen, 2002) om det finns färre ägare i styrelsen kommer CSP-aktiviteter att främjas där den 

finansiella prestationen inte alltid kommer i första hand. 

 

Utöver ägarkoncentrationen kan ett företags struktur skiljas åt utifrån ägarnas karaktär och ägartyp i 

förhållande till CSP och CFP (Iannotta et al., 2007). En studie gjord av Demsetz och Lehn (1985) 

som baserades på 511 amerikanska företag tog upp ägarstrukturen i företag och hur detta påverkar 

CFP. De variablerna som testades i denna studie var ägarkoncentrationen, företagsstorlek och 

variationer i resultat där också dummyvariabler inkluderades. Studiens resultat var att det saknades 

signifikanta samband mellan ägarstrukturen och dess finansiella prestation (CFP), enligt Demsetz & 

Lehn (1985). 

 

Nyare studier utförda av bland annat Heugens, Van Essen & Van Oosterhout (2009) samt Dinga, 

Dixon & Stratling (2009) har däremot funnit ett positivt samband mellan ägarkoncentrationen och 

CFP. Studiens slutsats är att ett koncentrerat ägande ger ett bättre finansiellt resultat (CFP). Franks 

& Myers (1997) menar att det finns stora skillnader mellan ägarstrukturen i olika länder. Vidare 

menar författarna Franks & Myers (1997) och även Apostolakou (2010) att USA inte har samma 

koncentration av ägande av företag som man kan se i Europa vilket påverkar både CSP och CFP. 

2.3.3 Slack resources theory 

När det finns ett överskott av resurser i ett företag kallas dessa för slack resources theory och detta 

överskott kan användas till bland annat investeringar enligt (Cyert & March, 1963; Daniel et al., 

2004). Författarna Waddock & Graves (1997) har hittat ett samband mellan CFP:s påverkan på CSP 

och detta är något som Surroca et al. (2010) menar bekräftas genom slack resources theory. 
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Vidare tar Surroca et al. (2010) upp att slack resources bidrar till företags möjligheter att investera i 

miljömässiga och samhällsmässiga aktiviteter som i sin tur kommer leda till högre CFP (Orlitzky et 

al., 2003). Preston & O´Bannon (1997) och McGuire et al. (1988) har analyserat att om ett högt 

CFP medför ett högre CSP i ett senare skede blir det en förskjutning av den positiva effekten.  

 

Om ett företag har slack resources innebär det att företaget tidigare har haft positiv CFP och 

McGuire et al. (1988) tar också upp att en förskjutning i effekten mellan CFP och CSP kan bero på 

att många chefer är försiktiga när de investerar samt att de vill ha ett överskott av kapital. Enligt 

Waddock & Graves (1997) är lönsamma företag mer villiga att investera i CSR och enligt 

författarnas undersökningar är en anledning att vinsten ger dem de resurser som krävs. Vidare tar 

författarna (Waddock & Graves, 1997) upp att CSP-aktiviteter ofta kan ses som betydande 

kostnader och därför är det inte något som mindre framgångsrika företag satsar på. Här går det att 

utifrån Waddock & Graves (1997) resonemang utläsa att högre nivåer av CFP ger högre nivåer av 

CSP och detta skapar en positiv relation. Däremot går det att utläsa från slack resources (Surroca et 

al., 2010) att lägre nivåer av CFP ger lägre nivåer av CSP. 

 

2.4 Immateriella tillgångar 

 

Genom att använda RBV i analysen får vi ett ramverk i förhållandet mellan CSP och CFP. RBV 

fokuserar på CFP som den viktigaste utfallsvariabeln samtidigt som det går att lägga till fler 

variabler i analysen. En analys med denna infallsvinkel sammankopplar dessutom synen mellan 

sociala och miljömässiga utmaningar till företagets resurser. (Surroca et al., 2010) 

 

Skillnader i företagets prestation kan, enligt RBV-teorin, härledas till hur bra företaget tar vara på 

sina resurser där speciellt de immateriella tillgångarna nämns som viktiga, enligt (Barney, 1991; 

Dierickx & Cool, 1989; Wernerfelt, 1984). Vidare tar författarna (Barney, 1991; Dierickx & Cool, 

1989; Wernerfelt, 1984) upp att de immateriella tillgångarna är svåra att replikera och ackumulera 

samtidigt som det är svårt för konkurrenter att kopiera dem. Möjliga immateriella tillgångar som 

kan finnas i ett företag nämns (Barney, 1991; Dierickx & Cool, 1989; Wernerfelt, 1984) innovation, 

humankapital och rykte, medan Barney (1986) och Grant (1991) också tar upp kultur som en viktig 

strategisk resurs. 
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Figur 2- Egen figur: Undersökningsmodell för CSP, CFP och immateriella tillgångar. 

 

2.4.1 Immateriella tillgångar utifrån intressentteorin 

Med intressentteorin och RBV som utgångspunkt menar Orlitzky et al. (2003); Sharma & 

Vredenburg (1998) att en bra relation med intressenter genererar specifika immateriella tillgångar. 

Vidare benämner författarna (Orlitzky et al., 2003; Sharma & Vredenburg, 1998) dessa 

immateriella tillgångar i kategorier som innovation, humankapital, rykte och kultur och att dessa 

leder till hållbara konkurrensfördelar gentemot konkurrenter. 

2.4.2 Innovation 

Forskning och utveckling (FoU) har länge associerats med ett företags innovationsförmåga, enligt 

Lichtenberg & Siegel, 1991: Anagnostopoulou & Levis, 2008). Eftersom ny teknologi eller nya 

produkter är svårt och kostsamt för konkurrenter att kopiera menar Russo & Fouts (1997) och 

Sharma & Vredenburg (1998) att detta ofta leder till hållbara konkurrensfördelar. Thomson & 

Heron (2006) tar upp att ett företags förmåga att skapa ny teknologi är nära förknippat med 

kvaliteten på företagets relationer och kapitalet som byggs upp. Shrivastava (1995) tar upp att en 

miljömässig innovation kan bli en källa för nya produkter med miljövänliga produkter vilket ökar 

CSP och enligt Hart (1995); McWilliams & Siegel (2000, 2001) leder en förbättrad kvalitet och en 

attraktiv produkt till högre CFP. 

2.4.3 Humankapital 

Att skapa ett högt humankapital härrör ofta från företag som tar stort socialt ansvar och detta leder 

till hållbara konkurrensfördelar som i sin tur ökar den finansiella prestationen (Becker & Gerhart, 
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1996; Huselid, 1995; Pfeffer, 1994; Pfeffer & Veiga, 1999). Ett förbättrat CSP ger ett ackumulerat 

humankapital av tre anledningar. Först och främst, attraherar de företag som arbetar mot CSP-mål 

mer kvalificerade medarbetare och fler söker jobb hos dem samtidigt som anställda jobbar kvar 

längre vilket gör att kostnader sjunker, enligt Albinger & Freeman (2000); Turban & Greening 

(1997). För det andra, CSP skapar en bättre attityd till arbetet och högre moral (Peterson, 2004) och 

detta gynnar hela organisationen där nya idéer skapas som t.ex. att utveckla miljömässiga alternativ 

(Ramus & Steger, 2000). För det tredje, med en proaktiv och miljömässig strategi ger detta ett högt 

engagemang som uppmuntrar anställda att bidra till en hållbar miljö (Hart, 1995). 

2.4.4 Rykte 

Ett företag behöver ha ett gott rykte för att kunna nå sina mål, förbättra sin företagsimage och sitt 

varumärke (Brammer & Pavelin, 2006; Rowley & Berman, 2000). Fombrun & Shanley (1990) tar 

upp att ett socialt ansvar kan komma att påverka aktieägarnas omdöme vilket är viktigt för 

företagets rykte. Ett förbättrat rykte (Turban & Greening, 1997) leder ofta till att företag kan 

attrahera mer kvalificerade anställda, förbättrade avtal med leverantörer och bygga upp kundlojalitet 

(Fombrun & Shanley, 1990). Alla dessa komponenter resulterar i ett högre CFP (Fombrun & 

Shanley, 1990; Roberts & Dowling, 2002). Att bygga ett bra rykte försäkrar företaget att 

aktieägarna fortsätter att vara aktiva (Brammer & Pavelin, 2006) och detta är grunden för att företag 

skall kunna vara lönsamma även i framtiden (Clarkson, 1995).  

2.4.5 Kultur 

CSP genererar ett gemensamt språk i organisationer där människor försöker kommunicera om olika 

sociala problem eller implementera innovativa lösningar, enligt Howard-Grenville & Hoffman 

(2003).  Genom att integrera sociala överväganden i företagsaktiviteter så kan organisationen 

utveckla en gemensam kultur med innovation, samarbete och förtroende gentemot aktieägare 

(Russo & Fouts, 1997; Sharma & Vredenburg, 1998). 

 

När ett socialt- och miljömässigt tänkande integreras och utvecklas i företags kultur kommer detta 

leda till förbättrat CFP (Howard-Grenville & Hoffman, 2003). Enligt Russo & Fouts (1997) 

förklaras sådana förbättringar genom en social och ansvarsfull atmosfär som förespråkar 

organisationellt engagemang och lärande, integrering och förhöjt humankapital. 

 

Hypotes 1a: Immateriella tillgångar förmedlar effekten av CSP på CFP.  
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2.5 Immateriella tillgångars roll utifrån slack resources teorin 

 

Slack resources teorin föreslår att ett högre CFP kommer leda till mer tillgång till resurser och i 

förlängningen immateriella tillgångar (Waddock & Graves, 1997). 

2.5.1 Innovation 

Helfat (1997) tar upp problematiken med att värdera forskning och utveckling (FoU) utan att 

avslöja för många företagshemligheter. Företag förväntar sig att få externa medel för att finansiera 

FoU och detta förväntas underlätta och fortskrida processen (Nohria & Gulati, 1996) och det är 

genom innovation som företag förbättrar sin finansiella prestation (McWilliams & Siegel, 2001; 

Klassen & Whybark, 1999) 

 

Vidare tar Nohria & Gulati (1996) upp att det kan vara svårt att erhålla externt kapital och att de då 

underlättar om företaget utvecklas internt och använda det på satsningar i forskning och utveckling 

Även Klassen & Whybark (1999) menar att företag kan förbättra CSP genom att satsa på intern 

förbättring av företaget. Produktutveckling och ett större ansvar för sina varor och tjänster kan 

medföra att miljövänliga alternativ utvecklas (McWilliams & Siegel, 2001; Klassen & Whybark, 

1999). 

2.5.2 Humankapital 

Enligt slack resource teorin kan högpresterande företag dela med sig av vinsten till anställda i form 

av olika prestationsbaserade bonusar, vidareutbildning och teambuilding (Wright, Gardner, 

Moynihan & Allen (2005). Även Hart (1995) tar upp liknande argument där möjligheterna för 

medarbetarna att påverka är centralt och bonussystem är motiverande för att främja CSP- utveckling 

i arbetssättet.  

 

Bortsett från slack resource teorin så finns det ytterligare två argument som legitimerar en positiv 

influens på CFP genom ökat humankapital, enligt Wright et al. (2005). För det första, ett starkt 

humankapital är en viktig mekanism för att säkerställa företagets fortsatta växt och vinst. För det 

andra, ett stort engagemang från anställda minskar risken för missnöjda anställda och stämningar. 

2.5.3 Rykte 

När det gäller information krävs en symmetri mellan ett företags rykte och intressenternas 

förväntan, menar Brammer & Pavelin (2006), och detta skapas baserat på de signaler dessa får om 
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företagets agerande. Ett sådant informationsutbyte är bland annat ett företags finansiella 

prestationer, vilket i sin tur påverkar olika intressenters beslut (Fombrun & Shanley, 1990). Alltså, 

om ett företag visar en god finansiell prestation, signalerar det också en effektiv strategi, bra ledning 

och god resursallokering (Roberts & Dowling, 2002), vilket i sin tur ger fördelar för företagets 

intressenter. Om det positiva ryktet utvecklats över tid innebär detta ofta också att det skapats en 

symmetri mellan aktieägarnas förväntningar och företagets beteende (Brammer & Pavelin, 2006). 

 

För anställda är det viktigt att jobba i ett företag som följer landets lagar där arbetsplatsen också 

utvecklas till det bättre, enligt (Roberts & Dowling, 2002). Ett positivt rykte (Brammer & Pavelin, 

2006) bidrar till att skapa högre CFP och detta skapar möjligheter för företaget att investera i 

verksamheten och bevara en god arbetsplats och ett bra rykte. 

2.5.4 Kultur 

En organisationskultur är något dynamiskt (Denison, 1990) och byggs upp och byggs om utifrån 

tidigare framgångar eller misslyckanden. En humanistisk kultur i ett ekonomiskt skede med god 

finansiell prestation (hög CFP) kan generera ett högre CSP och detta genererar bra arbetsmiljö, 

harmoni, förtroende och engagemang till alla inom organisationen (Frey & Denison, 2003; 

Maignan, Ferrell & Hult, 1999) vilket i sin tur förbättrar relationen till aktieägarna. 

 

Att en humanistisk kultur bidrar till ett bättre arbetsklimat, tillit och engagemang kan tydliggöras 

genom Medtronics fall på 1960-talet. Företaget hade en god lönsamhet och fokuserade på att skapa 

värden inom företaget som bidrog till en bra företagskultur. Genom ledningens fokus på de interna 

processerna skapades en anda av harmoni och tillit vilket bidrog till en positiv spiral och detta var 

något som intressenter runt omkring företaget visste om. Under 1970-talet kom en period med lägre 

lönsamhet vilket fick ledningen att skapa en ny kultur i företaget. Den nya kulturen medförde ett 

mer byråkratiskt system och istället för att få tillbaka lönsamheten skapades färre möjligheter och 

intressenter runt företaget kunde inte längre identifiera sig med verksamheten. (Denison & Mishra, 

1995) 

 

Hypotes 1b: Immateriella tillgångar förmedlar effekten av CFP på CSP. 

 

Vid tillämpandet av en kombination av hypotes 1a och hypotes 1b kommer vi fram till att: 
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Figur 3 - Egen figur: Hypotes 1c 

 

Hypotes 1c: Det saknas ett direkt samband mellan CSP och CFP. Det är snarare de immateriella 

tillgångarna som är en förmedlande funktion i båda riktningar gällande CSP och CFP. 

 

2.6 Immateriella tillgångars roll i tillväxtbranscher 

 

De allra flesta studier som har gjorts inom traditionen som följer RBV har kommit fram till att 

hållbara konkurrensfördelar finns rotade internt i företagen, i form av de immateriella tillgångar, 

och är på så vis värdefulla och svåra att kopiera, och en extern påverkan har ofta ignorerats (Barney, 

2001). Det går att förlänga resonemanget i RBV genom att tillämpa natural RBV (Russo & Fouts, 

1997) där den finansiella prestationen (CFP) blir bättre genom en proaktiv miljöstrategi i industrier 

med hög tillväxttakt kontra låg tillväxttakt. 

 

Det finns samtidigt många studier som påvisar förståelse för hur externa faktorer påverkar företag, 

men att de inte specifikt tar upp immateriella tillgångar, enligt Surroca et al. (2010). Ett undantag 

för detta är ett arbete utfört av Aragón-Correa & Sharma (2003) vilka förklarade hur externa 

faktorer som t.ex. tillväxttakt i industrier påverkar sambandet mellan interna faktorer såsom 

immateriella tillgångar, CSP och CFP. Därför tar Surroca et al. (2010) upp argumentet att företag i 

branscher som har hög tillväxt har lättare för att skapa ett dubbelriktat samband mellan CSP och 

CFP, än företag i branscher med låg tillväxt. 

2.6.1 Det dubbelriktade sambandet genom FoU i branscher med tillväxt 

2.6.1.1 Intressentteorin och innovation 
Beroende på i vilken mognadsfas i sin livscykel ett företag befinner sig i har det olika 

förutsättningar. Enligt Shrivastava (1995) har företag som nått en mognad i sin livscykel svårare för 

att utvecklas genom CSP än de i tillväxt. Dessa företag har en tröghet i organisationen som fungerar 

som ett hinder för innovation och strategiutveckling (Shrivastava, 1995). Företag som befinner sig i 

hög tillväxt har ofta en mer decentraliserad struktur och blir därför mindre påverkade av den tröghet 

som mer mogna företag drabbas av (Russo & Fouts, 1997). Dessa har även mindre byråkrati och en 
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mer informell struktur, vilket gör att CSP kan användas som en inspiration till nya idéer som i sin 

tur ger högre avkastning (Russo & Fouts, 1997). 

2.6.1.2 Slack resources teorin och innovation 
Vissa teorier, t.ex. agentteorin menar på att om ett företag har en god tillgång till resurser kan detta 

leda till att företagsledaren inte gör de mest effektiva besluten kring investeringar som t.ex. 

forskning och utveckling (Jensen, 1986). Problemet är större i stora företag som nått ett moget 

stadium i sin livscykel, då dessa har en god likviditet men med begränsade möjligheter till tillväxt, 

menar Jensen (1986). När det gäller företag som befinner sig i hög tillväxt, handlar deras 

överlevnad om att kunna ta tillvara på sina resurser och vara innovativa. Det gäller att utnyttja 

resurserna effektivt för att kunna experimentera och är tillgången till resurser knapp, är det svårt att 

finansiera forskning och utveckling (Nohria & Gulati, 1996). Om ett företag befinner sig i tillväxt 

får det också en starkare koppling från FoU till CSP, menar Aragon-Correa & Sharma (2003). En 

decentraliserad och organisk struktur suddar ut gränserna mellan de formella relationerna vilket gör 

att kunskap, innovationer och informationer får möjlighet att flöda fritt och växa (Aragon- Correa & 

Sharma, 2003). 

 

2.6.2 Det dubbelriktade sambandet genom humankapital i branscher med 
tillväxt 

 

2.6.2.1 Intressentteorin och humankapital 
Genom en högre CSP kan företag locka människor med hög kompetens till företaget och på så sätt 

stärka lojaliteten samt medarbetarnöjdheten, menar Pfeffer & Veiga (1999). Det kräver däremot ett 

omfattande HR-arbete för att utveckla humankapitalet t.ex. genom motivationsprogram, utbildning, 

samarbete mellan avdelningar och utökning av rätt till medbestämmande (Pfeffer & Veiga, 1999). 

De företag som lyckats vara flexibla i detta arbete har en struktur som ger medarbetarna möjlighet 

att engagera sig och förbättra sin arbetssituation, menar Sekhar, Patwardhan & Vyas (2016). 

Företag som befinner sig i tillväxt har oftare den typen av organisationsstruktur vilket gör att de 

lättare kan öka sitt humankapital (Russo & Fouts, 1997). Författarna får medhåll av Sekhar et al. 

(2016) som också tillägger att HR-flexibilitet som strategi ger företag möjlighet att hålla kvar och 

utveckla sina konkurrensfördelar. Dessutom krävs det samarbetsvilja för att stå eniga när 

omgivningen kring ett företag är i förändring, t.ex. när det utsätts för konkurrens (Sekhar et al., 

2016). Har man även en HR-struktur som bygger på engagemang och utbyte av kunskap har 

medarbetarna lättare att söka efter lösningar (Chatman & Jehn, 1994). Flexibla, 
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engagemangbaserade HR-strukturer hittas lättare i företag som befinner sig i hög tillväxt, menar 

Datta, Guthrie & Wright (2005). 

2.6.2.2 Slack resources teorin och humankapital 
Företag som verkar i en stabil och mogen omgivning har en tendens att fokusera på byråkratiska 

arbetsrutiner menar Chatman & Jehn (1994). Företag som befinner sig i hög tillväxt däremot, har 

behov av specialister som kan samarbeta för att lösa problem som plötsligt uppstår och som inte 

tillhör rutinerna, för att kunna överleva. Därför blir resultatet av en flexibel HR-struktur högre i 

företag med hög tillväxt (Chatman & Jehn, 1994). Samtidigt kräver det också investering av 

humankapital som innebär kompetens och motivation menar Sekhar et al. (2016). 

 

Om företag har en hög tillgång till resurser investerar de mer i HR- aktiviteter (Wright et al., 2005) 

vilket medför att HR-strukturen påverkar CSP och denna påverkan ökar med tillväxten (Aragon-

Correa & Sharma, 2003). Om ett företag arbetar proaktivt med miljöpåverkan och får resultat, 

kommer flera att följa efter menar Hart (1995) och därför förväntas anställda i organisationer att 

arbeta för miljöförbättrande åtgärder. För att kunna underlätta detta arbete krävs förändring av 

arbetet inom företaget för att underlätta för medarbetaren att utföra sin uppgift, enligt Shrivastava 

(1995). Den typen av reform är lättare att uppnå i företag med hög tillväxt, tack vare dess flexibilitet 

och decentraliserade struktur (Shrivastava, 1995; Russo & Fouts, 1997). 

 

2.6.3 Det dubbelriktade sambandet genom rykte i branscher med tillväxt 

 

2.6.3.1 Intressentteorin och rykte 
Ett företag som nått ett moget stadium i sin livscykel har ofta ett gott rykte, även inom flera olika 

verksamheter (Russo & Fouts, 1997), vilket generellt uppfattas som något positivt. Om företag 

skapar resurser inom ett område som inte har någon anknytning till den huvudsakliga verksamheten, 

kan det få uppfattningen att de inte utnyttjar resurserna på ett effektivt sätt, vilket försämrar ryktet 

(Brammer & Pavelin, 2006; Goll & Rasheed, 2004). Ett sådant exempel kan vara att utan koppling 

till ordinarie verksamhetsområde utveckla CSP-resurser, enligt Russo & Fouts (1997). 

 

Däremot om företaget och ryktet är under uppbyggnad och det inte finns en vedertagen uppfattning 

om företaget, kan investeringar i CSP hjälpa företaget att visa social legitimitet (Goll & Rasheed, 

2004) och på så sätt förväntas tillväxt stärka relationen mellan rykte och CSP. Ryktets funktion 

handlar om att vägleda företaget i sitt handlande i de fall när den allmänna uppfattningen är den 

samma som företaget utstrålar (Fombrun & Shanley, 1990). När företag är under tillväxt, har 
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allmänheten inte tillräcklig kunskap om dess verksamhet, och har inte hunnit placera det i ett fack, 

menar Russo & Fouts (1997). Det innebär att företag i hög tillväxt får konkurrensmässiga fördelar, 

förklarar Russo & Fouts (1997) vidare, och kan förbättra sitt rykte vid investering i CSP på ett annat 

sätt än företag i moget stadium. 

2.6.3.2 Slack resources teorin och rykte 
Företag som funnits länge har ofta diversifierat sin verksamhet (Chatterjee & Wernerfelt, 1991) och 

det kan hindra dem från att kunna samarbeta och sprida sina resurser mellan olika områden (Jensen, 

1986). Nyetablerade företag som befinner sig i tillväxt har ofta specialiserat sig inom ett område 

(Chatterjee & Wernerfelt, 1991), då blir resultatet också tydligare kopplat till hur effektivt företaget 

arbetar. På så sätt ger ett gott rykte starkare effekt på resultatet i ett specialiserat företag än ett 

diversifierat (Fombrun & Shanley, 1990), dvs. när företag befinner sig i hög tillväxt. 

 

Företag med flera verksamhetsgrenar kan ofta ha olika rykten i de olika områdena vilket innebär att 

ett gott renomée i en sektor endast påverkar intressenterna i just den sektorn (Mahon, 2002). I ett 

specialiserat företag med hög tillväxt är sannolikheten större att ett förbättrat rykte påverkar 

omdömet om hela företaget och på så sätt genererar CSP-aktiviteter ett starkare gensvar (Mahon, 

2002). 

 

2.6.4 Det dubbelriktade sambandet genom kultur i branscher med tillväxt 

 

2.6.4.1 Intressentteorin och kultur 
CSP kan användas som instrument för att skapa en företagskultur kring FoU och risktagande, menar 

Sharma & Vredenburg (1998) och tillägger att tillväxt gynnar möjligheterna för det. När 

omgivningen är föränderlig och företaget arbetar i tillväxt är inte arbetsuppgifterna skrivna i sten 

utan medarbetarna måste vara beredda på att fördelningen förändras (Chatman & Jehn, 1994). För 

ett bra resultat krävs en kultur med CSP-aktiviteter som tillåter risktagande och innovationsvilja, i 

kombination med personlig stolthet, samarbete och lojalitet (Chatman & Jehn, 1994). 

 

Företag som befinner sig i ett moget stadium är mer byråkratiskt inriktade och har en plan för att 

leda anställda i verksamheten (Russo & Fouts, 1997). I företag med liten tillväxt är detaljstyrning 

och stabilitet tydligare och antalet kulturella dimensioner är färre menar Chatman & Jehn (1994). 

Dessutom har Christensen & Gordon (1999) argumenterat för att branschtillhörigheten har 

betydelse för kopplingen mellan kultur och CFP. Bara för att en viss företagskultur är framgångsrik 

i en bransch, betyder det inte att samma företagskultur fungerar i en annan bransch, menar 



 

27 

 

Christensen & Gordon (1999). Därför är kultur som främjar risktagande och innovation viktig för 

företag i hög tillväxt för att bli framgångsrika menar Gordon (1991). 

2.6.4.2 Slack resources teorin och kultur 
Beroende på vilket stadium i livscykeln ett företag befinner sig i påverkas kopplingen mellan kultur 

och CFP menar Denison & Mishra (1995). I ett tidigt skede, med hög tillväxt utvecklas en 

humanistisk kultur men när företaget når sin mognadsfas byts flexibiliteten och centraliseringen ut 

mot en mer kontrollerad och byråkratisk struktur som minskar medarbetarnas möjligheter till 

medbestämmande (Denison & Mishra, 1995). Vid tillväxt är det mer troligt att kulturer som 

anspelar på humanistiskt tankesätt och som stimulerar forskning och utveckling utvecklar 

miljöfrämjande metoder och på så sätt förbättrar CSP (Russo & Fouts, 1997). Det krävs en 

innovativ kultur för att arbeta effektivt med hållbarhetsaktiviteter, men viktigast är en 

organisationsstruktur som låter de anställda utveckla miljöarbetet utan byråkrati, menar Kitazawa & 

Sarkis (2000). Enligt Chatman & Jehn (1994) återfinns denna typ av organisationer oftast i företag 

med hög tillväxt.  

 

Hypotes 2: I företag med hög tillväxt förmedlas sambandet mellan CSP och CFP fullständigt av 

immateriella tillgångar.  
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3. Metod 

 

I studiens tredje kapitel kommer studiens metod att genomgås där vi utgår från den 

forskningsprocess vi har valt och beskriver vår empiriska metod som ligger till grund för studien. 

Därefter bearbetas studiens operationalisering där vi går igenom valda begrepp och på vilket sätt 

dessa har blivit mätbara i statistikprogrammet SPSS. Som avslutning diskuteras olika 

kvalitetskriterier vilka innefattar bland annat reliabilitet, validitet och replikerbarhet.   

 

3.1 Forskningsprocess 

Studiens första del vilken består av bland annat problemdiskussion, syfte och avgränsning fungerar 

som vårt nav genom hela processen och reflekteras även vid metodvalet. De val som görs i början 

av studien anpassar metodvalet, enligt Ekengren & Hinnfors (2012). 

 

Som forskningsprocess har vi valt att följa och inspireras av Saunders, Lewis & Thornhill (2016) 

vilka delar in denna process i olika delar. Vidare menar författarna (Saunders et al., 2016) att en 

forskning kan beskrivas som en flerstegsprocess och att denna process sällan stämmer överens med 

verkligheten då den oftast är mer komplex vilket även Bryman & Bell (2013) också nämner.  

 

Med utgångspunkt från Saunders et al. (2016) och dess liknelse med en lök (se figur 4) kan vi 

beskriva det yttersta lagret som studiens forskningsfilosofi. Vårt syfte är att undersöka om 

immateriella tillgångar utgör den förmedlande variabeln till det eventuella sambandet mellan CSP 

och CFP där syftet också inkluderar undersökandet om orsakssambandet påverkas av tillväxtfasen 

företaget befinner sig i. Utifrån valt syfte hamnar vi i den kunskapsteoretiska ståndpunkt som 

benämns positivism. Bryman & Bell (2013) tar upp att positivismen förespråkar en 

naturvetenskaplig metod vid undersökningar där teorins syfte är att generera hypoteser som kan 

prövas. Med tanke på att vi vill göra en forskningsstudie som är objektiv stämmer det överens med 

positivismen (Sohlberg & Sohlberg, 2013) där också Bryman & Bell (2013) tar upp inriktningen 

som värderingsfri.  

 

Det andra lagret i Saunders et al. (2016) liknelse med löken kan benämnas som forskningsansatsen. 

Enligt Bryman & Bells (2013) definition av positivismen är syftet att generera hypoteser och 

försöka skapa lagbundenheter. Redan i vårt syfte, som är vårt nav, har vi valt en positivistisk 

inriktning och på så vis antar vi en deduktiv ansats. Enligt Sohlberg & Sohlberg (2013) försöker 
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positivismen kvantifiera fakta för att sedan behandla dem i statistikprogram och därefter kunna dra 

slutsatser vilket stämmer överens med en deduktiv inriktning.  

 

Det tredje lagret i Saunders et al. (2016) liknelse med löken kan ses som val av forskningsstrategi 

och enligt Bryman & Bell (2013) och Sohlberg & Sohlberg (2013) tillhör positivismen den 

kvantitativa forskningen. Författarna (Bryman & Bell, 2013, Sohlberg & Sohlberg, 2013) tar upp att 

den kvantitativa forskningen strävar efter att göra mätningar, kvantifiera begrepp samt söka efter 

samband. Alla dessa punkter som karaktäriserar en kvantitativ forskning återfinns i vårt syfte då vi 

vill undersöka orsakssambandet och en potentiellt förmedlande effekt från olika variabler som först 

måste kvantifieras.  

 

Det fjärde och sista lagret, innan kärnan, i Saunders et al. (2016) liknelse med löken benämns som 

forskningsdesignen och tidsperspektivet. En longitudinell design är en avgränsning inom 

företagsekonomin som avser att mäta förändringar över tid och kartlägga varför dessa förändringar 

uppstår, enligt Bryman & Bell (2013). Det är också möjligt att göra en studie utifrån en 

tvärsnittsdesign (Bryman & Bell, 2013) där man samlar in data från flera fall, men vid en viss 

tidpunkt. Utifrån vårt syfte vill vi finna ett orsakssamband och påverkan och detta underlättas 

genom en longitudinell design där vi tillåts att se hur våra variabler påverkas över en längre tid.  

 

Forskningsprocessens kärna vilket är själva dataanalysen bestäms utifrån de fyra stegen som har 

presenterats. Vi har valt en studie som följer positivismen med en hypotetisk deduktiv ansats. Detta 

följer normerna för en kvantitativ studie där vi valt en longitudinell design. Detta leder oss till 

kärnan i Saunders et al. (2016) lök där vi landat på multipla regressionsanalyser och korrelationer 

samt en datainsamling av sekundär art. 
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Figur 4 - Egen figur: Vår forskningsprocess visad som en lök med inspiration av Saunders et al. (2016) 

 

3.2 Empirisk metod 

 

Efter att i ovanstående del gått igenom forskningsprocessen kommer vi mer i detalj gå igenom vår 

empiriska metod. Här tar vi upp delar som metod för vår datainsamling, studiens population samt 

vilka urval vi har gjort och bortfall vi har stött på.  

3.2.1 Datainsamlingsmetod 

Datan som använts i vår studie är av kvantitativt slag och baseras enbart på sekundärdata av två 

orsaker. Den ena är begränsningen av tid att utföra arbetet på och att våra resurser är begränsade, 

vilket stämmer överens med de fördelar Bryman & Bell (2013) tar upp som talar för insamling av 

sekundärdata. Nackdelen med sekundärdata menar Cowton (1998) kan vara att underlaget måste 

anpassas till de metoder som valts för analys av data, för att kunna besvara frågeställningen. Då vi 

genomgående valt Thomson Reuters databas för datainsamling och dess termer för analys, ser vi 

inte att denna begränsning är ett bekymmer i vår studie.   
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Vår utgångspunkt har varit att söka information i olika databaser efter vetenskapliga tidskrifter och 

böcker som behandlar ämnet. De databaser vi använt är främst Academic Search Elite, Discover, 

Google Scholar, Emerald och Scopus. För att säkerställa att vi har hittat studier med bra kvalitet har 

vi i första hand använt oss av artiklar publicerade i journaler och magasiner rankade av Association 

of Business Schools (ABS) med betyg tre och högre (Association of Business Schools, 2015). 

 

De sökord vi börjat med är Corporate Social Responsibility (CSR) och Corporate Financial 

Performance (CFP), för att utveckla till Corporate Social Performance (CSP) och sedan skala ner 

det till intangible resources, growth, stakeholder. Under vår process återkom uttryck som “Slack 

Resources Theory”, “Stakeholder Theory” och “Resource Based ViewTheory” som vi valde att 

undersöka närmare.  

 

För att genomföra datainsamlingen använde vi oss av Thomson Reuters Datastream databas med 

sekundärdata. Risken med att använda den här typen av data som bygger på den ursprungliga 

insamlingens variabler och begrepp är att den blir sluten till sitt ursprung menar Eliasson (2010). Vi 

anser däremot inte det vara ett problem i vår studie då vi menar att de passar vår studie vilket 

innebär att vi kan använda dessa fullt ut. Fördelen med Thomson Reuters Datastream är att vi 

kunnat spara informationen i Excel och sedan direkt använda den i det analytiska verktyget 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

3.2.2 Studiens population 

För att kunna applicera resultatet av studien även på andra bolag än de vi använt i studien, det som 

Bryman & Bell (2013) och Saunders et al. (2016) beskriver som generalisering har vi försökt 

använda oss av ett så stort antal företag som möjligt. Detta menar även Vartanian (2011) är en 

styrka i sekundärdata. Om vi gjort denna undersökning med primärdata hade det inte varit möjligt 

att bearbeta ett så stort antal organisationer. Populationen i vår studie består av 7182 publika bolag 

hämtade via Thomson Reuters Datastream ur den databas som kallas ASSET4 och som innehåller 

data för mer än 280 indikatorer vad gäller Social, Miljömässig och Ekonomisk data (Thomson 

Reuters, 2015). För att få så stor population som möjligt använde vi listan Full Universe, vilken är 

den med högst antal bolag.  
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3.2.3 Studiens urval och bortfall 

Med de 7182 bolag som bas har vi hämtat data ur Thomson Reuters Datastream för perioden mellan 

2007-2017 (11 år). Totalt gav det oss 79002 träffar. För att säkerställa kvalitet i vår studie som 

sedan ska kunna leda till en generalisering, genomförde vi en bortfallsanalys, som enligt Djurfeldt 

& Barmark (2009) kan kontrollera en eventuell snedvridning s.k. bias i urvalet. En bortfallsanalys 

innebär enligt Djurfeldt & Barmark (2009) att man gör en kontroll så att det stickprov man får har 

en så likvärdig fördelning som den ursprungliga populationen. I vår bortfallsanalys har vi endast 

rensat bort de företag som saknar värden i samtliga variabler under alla år, vilket gav oss ett urval 

om 78958 observationer. Eftersom de företag vi tagit bort inte innehållit några värden, samt att de är 

så få till antalet skulle de inte bidragit till någon bias i resultatet.  Däremot, eftersom vi valt att 

behålla även de företag som saknar värden i en eller flera variabler har vi även i den beskrivande 

statistiken undersökt så att vi inte får för få observationer som kan snedvrida resultatet, vilket är 

viktigt för att få ett representativt urval menar Fekjær (2016). 

 

3.3 Operationalisering 

Inom den positivistiska forskningsfilosofin med en deduktiv ansats som studien baseras på är 

operationaliseringen en fas som är betydelsefull (Saunders et al., 2016; Sohlberg & Sohlberg, 

2013). Vidare tar Saunders et al. (2016) upp att operationalisering handlar om att förvandla ett 

koncept till mer konkreta begrepp och sedan göra dessa begrepp mätbara. Det är övergången, 

mellan valda begrepp, från teori till empiri som kallas för operationaliseringsproceduren och där 

begreppen blir kvantifierbara (Sohlberg & Sohlberg, 2013). I denna process handlar det inte bara 

om att definiera kvantifieringen av variablerna en och en, utan Sohlberg & Sohlberg (2013) menar 

att det även är viktigt att redogöra för hur denna process gått till, vilket vi ämnar göra nedan.  

 

Syftet med vår studie är att undersöka om immateriella tillgångar förmedlar eventuella samband 

mellan CSP och CFP samt om företagets tillväxtfast påverkar styrkan i sambandet. I vår 

operationaliseringsprocess har det varit enkelt att hitta mätvärden vad gäller CSP, CFP, ägarstruktur 

och tillväxt via Thomson Reuters Datastream. Däremot har det varit betydligt svårare och mer 

tidskrävande att kategorisera de variabler som innefattar immateriella tillgångar. Dessutom behövs 

även variabler som kontroll för resultatet s.k. kontrollvariabler, menar Martínez-Ferrero & Frías-

Aceituno (2015), vilka vi också först behövde definiera och därefter kvantifiera.   
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3.3.1 Variabeln CFP 

Finansiell prestation delas enligt Peloza (2009) upp i tre kategorier - förmedlande variabler, 

mellanliggande mått och måttets slutresultat, där de förmedlande variablerna skapar värde i 

företaget genom de två andra måtten. Måttets slutresultat används nästintill uteslutande i forskning, 

menar Peloza (2009), vilket också passar vår studie. Även måttets slutresultat delas in i tre 

kategorier beroende på ur vilket intresseperspektiv den finansiella prestationen bedöms. De 

marknadsmässiga måtten, där aktiepriset eller marknadsvärde oftast används, utgår från företagets 

externa intressenter menar Cochran & Wood (1984) medan de redovisningsmässiga mått, t.ex. ROA 

(Return On Assets) utgår från den interna verksamheten (Peloza, 2009). De perceptuella måtten 

som också är kvalitativa kan utgå från både interna och externa perspektiv (Cochran & Wood, 

1984). 

 

Att använda sig av redovisningsmässiga mått har risker där Hillman & Keim (2001) menar att 

resultatet beror på företagets redovisningsmässiga praxis vilket gör det svårare att jämföra. 

Dessutom går de att manipulera menar McGuire et al. (1988) vilket gör att måtten inte blir 

objektiva. I motsats till de redovisningsmässiga måtten, menar Peloza (2009) att de 

marknadsmässiga måtten är jämförbara bolag, branscher, länder emellan och de finns 

lättillgängliga. Dessutom är de framåtriktade till skillnad från de redovisningsmässiga som baseras 

på historiska värden, menar McGuire et al. (1988). Framför allt, och det som gör detta mått 

intressant för vår studie är att de marknadsmässiga måtten, enligt Hillman & Keim (2001) tar 

hänsyn till de immateriella tillgångarna på ett mer omfattande sätt. Precis som med 

redovisningsmått finns det nackdelar där McGuire et al. (1988) menar att aktiepriset fluktuerar över 

tid, Cochran & Wood (1984) att det finns mer i återspeglingen av det finansiella och Aupperle et al. 

(1985) anser att det på så vis inte återspeglar företagets prestation objektivt.  

 

Oavsett mått finns det nackdelar som vi beaktat och valt att använda företagets marknadsvärde, det 

som i Thomson Reuters Datastream kallas konsoliderat marknadsvärde (MVC). En av 

anledningarna som vi nämnt ovan är att det är det mått som fungerar bäst på lång sikt (Marom, 

2006) och därför återspeglar de immateriella tillgångarna bäst. Marknadens värdering är svårare att 

manipulera, vilket vi menar ger ett mer rättvist värde. Dessutom finns det en tidsskillnad mellan 

investering i CSR och CFP och därför vill vi ha ett framåtriktat mål, snarare än ett som visar 

historik. Det konsoliderade marknadsvärdet uttrycks i miljoner Euro och i de fall ett företag har mer 

än en noterad eller onoterad aktie så är dessa sammanslagna enligt följande:  
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Marknadsvärde Aktie A + Marknadsvärde Aktie B + Marknadsvärde Aktie C 

För att få mer hanterbar data har vi valt att logaritmera marknadsvärdet: 

ln (Market Value Consolidated) 

3.3.2 Variabeln CSP 

I databasen Thomson Reuters Datastream samlas offentlig data från 7500 företag, vilket även 

innefattar information om CSR-prestationer. I denna databas kallas CSP för ESG (Environmental, 

Social, Governance research data) och innehåller information om mer än 400 olika mätvärden 

inom de tre olika kategorierna miljö, social och företagsstyrning. (Thomson Reuters, 2017) 

 

Figur 5 - Översikt av ESG kategorier och teman (Thomson Reuters, 2017) 

 

Bolaget (Thomson Reuters) startade år 2002 med värden för ca 1000 företag och har utvecklats till 

ett av världens största inom det aktuella området, med ett mål om att erbjuda ESG-data som är både 

objektiv, transparent och jämförbar. Ur de 400 mätvärdena har 178 jämförbara värden plockats ut 

och kategoriserats under tio teman i de tre kategorierna ovan. Utöver dessa erbjuds även en 

kombinerad ESG-score där man tagit hänsyn till betydande kontroverser som berört företagen i 

databasen, för att ge en omfattande utvärdering av företagets hållbarhetseffekter och beteende.  

 

Den totala ESG-rankingen utgörs av en skala antingen uttryckt som procent med poäng mellan 0-

100, eller som en gradering från A till F. För att räkna ut rankingen görs en beräkning inom varje 

tema baserat på tre faktorer: antalet företag med värde, antalet företag med samma värde och antal 

företag med sämre värde. Detta gör att varje tema ger olika vikt till den totala ESG, vilket framgår 
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av figur 6 nedan.  

 

 

Figur 6 - Viktad ESG Score (Thomson Reuters, 2017)  

I vår studie har vi valt att använda oss av Thomson Reuters Datastream av flera orsaker. Först och 

främst är det en källa till sekundärdata som vi beskrivit tidigare och en stor sådan, med hög kvalitet 

som dessutom har jämförbara värden. Dessutom är det offentlig data som sammanställts av tredje 

part vilket ger högre tillförlitlighet än om företagen tagit fram den själva. Vidare har vi i vår studie 

valt att utgå från den totala ESG, benämnd som TRESGS i Thomson Reuters, utan påverkan av 

kontroverser, för att vi vill ha en så opåverkad variabel som möjligt. Eventuella kontroverser 

kommer återspeglas i de variabler som vi valt ut i kategorin “rykte”.  

 

3.3.3 Kontrollvariabler 

För att undvika snedvridna resultat och företagsspecifika faktorer som kan påverka sambandet 

mellan CSP och CFP, förutom de immateriella tillgångarna, väljer vi att lägga in olika 

kontrollvariabler, vilket är vanligt i kvantitativa studier (Martínez-Ferrero, Banerjee & García-

Sánchez, 2016). Tidigare studier har påvisat att variabler som risk och bransch påverkar både CSP 

och CFP (Ullman, 1985; McWilliams, & Siegel, 2000), så vi väljer att använda dessa, samt land, 

rörelsekapital och skuldsättningsgrad i vår studie.  
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3.3.3.1 Risk 
Företagets risk hänger ihop med dess finansiella prestation på så sätt att det är mindre sannolikt att 

det investerar i hållbarhetsaktiviteter om det upplever risk (Waddock & Graves, 1997). 

Företagsledare är försiktiga när det kommer till CSP-aktiviteter, de blir påverkade av den risk 

företaget befinner sig i menar McGuire et al. (1988). Dessutom menar McGuire et al. (1988) att det 

visar sig i de beslut som tas i ledningen, samtidigt som Martínez-Ferrero & Frías-Aceituno (2015) 

menar att man kan ta medvetna beslut om CSR för att minska uppfattningen om risk.  

 

Ett sätt att mäta risk är beta, vilket Hillman & Keim (2001) använt i sin studie. Vi ämnar utgå ifrån 

detsamma i vår studie och i Thomson Reuters Datastream heter variabeln BETAC. Beta visar hur 

variationer i en specifik tillgång följer förändringar på marknaden som helhet (Cochran & Wood, 

1984). Hypotesen som beta baseras på (Capital Asset Pricing Model) menar att priset på en viss 

säkerhet består av två delar; dels som svar på nivån på marknaden som helhet, dels beroende på 

faktorer som beror på säkerheten själv. Den relativa signifikansen visas i korrelationen där värdet 1 

visar att tillgången följer marknaden, medan ett värde nära 0 visar på att värdet istället beror på 

faktorer inom företaget (Thomson Reuters, 2017). 

 

3.3.3.2 Rörelsekapital 
Rörelsekapitalet visar företagets förmåga att betala sina skulder och driva verksamheten på kort sikt 

(Martínez-Ferrero et al., 2016). Detta påverkar också tillgängligheten till resurser och incitamentet 

att investera i CSR-aktiviteter (Col & Patel, 2016) varför vi väljer att ta med denna som 

kontrollvariabel i vår studie. Rörelsekapital mäter vi som differensen mellan totala tillgångar och 

totala skulder, i Thomson Reuters benämnt som Working Capital med kod WC03151. Även denna 

variabel har vi valt att logaritmera för att få hanterbar data: ln (Working Capital) 

3.3.3.3 Skuldsättningsgrad 
Företag med högre skuldsättningsgrad kan uppfattas som trögrörliga och har svårare att ta fasta på 

möjligheter till affärer som skulle kunna bidra till en högre lönsamhet (Barnett & Salomon, 2012). 

Tidigare studier visar också att företag med högre skuldsättningsgrad är mindre benägna att 

investera i CSR-aktiviteter än de med lägre skuldsättningsgrad (Nelling & Webb, 2008). 

Skuldsättningsgraden visar också hur stor chans företaget har att överleva på kort sikt, vilket gör att 

vi ser det som en fördel att inkludera denna variabel i vår studie. Vi beräknar denna som skulder 

dividerat med totala tillgångar. I Thomson Reuters heter variabeln WC08236, och vi väljer även att 

logaritmera denna: ln (total liabilities/total assets) 
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3.3.3.4 Land 
Tidigare studier har visat att det finns signifikanta effekter i data gällande företagets prestation och 

land (Aguilera and Jackson, 2003), t.ex. menade Cheng et al., 2014; Daske, Hail, Leuz & Verdi, 

2008 att olika länder har olika krav på vad CSR-aktiviteter innebär, där vissa länder gjort 

rapporteringen obligatorisk. Av den anledningen väljer vi att även inkludera landstillhörighet i vår 

studie. Då landstillhörighet är en kvalitativ variabel, väljer vi att göra om dessa till dikotoma 

variabler, s.k. dummyvariabler (Bryman & Bell, 2013), en kolumn för varje land, för att sedan 

kunna ta med dessa i regressionsanalysen. Vi har utgått från ISO Country Code, som är 

internationellt erkänt att beteckna länder genom en kombination av två bokstäver. (Nations online, 

2018), i Thomson Reuters heter den GGISO. Eftersom vi har flera dummyvariabler som betecknar 

ett land, krävs det referenskategori, dvs. en kategori som utesluts ur studien, för att utföra 

regressionsanalyser, enligt Djurfeldt & Barmark (2009). 

3.3.3.5 Bransch 
Tidigare forskning har visat att bolagens specifika bransch har påverkat både företagets prestation 

och CSP (Waddock & Graves, 1997). Därför har vi valt att använda denna variabel som kontroll i 

vår studie, närmare bestämt har vi utgått från variabeln ICBIN i Thomson Reuters Datastream, som 

består av tio olika branscher: Oil & Gas, Basic Materials, Industrials, Consumer Goods, Health 

Care, Consumer Services, Telecommunications, Utilities, Financials, Technology. Eftersom dessa 

variabler är kvalitativa har vi valt att koda dem med värdena 0 och 1 för vart och en av branscherna 

för att kvantifiera dem, vilket föreslagits av Djurfeldt & Barmark (2009) och använts i forskning av 

bland annat Mahoney & Roberts (2007) och Makni, Francoeur, & Bellavance (2009). Eftersom vi 

har flera dummyvariabler som betecknar en bransch, krävs det referenskategori, dvs. en kategori 

som utesluts ur studien, för att utföra regressionsanalyser, menar Djurfeldt & Barmark (2009).  

3.3.4 Variabeln tillväxt 

De två vanligaste sätten företag når tillväxt är antingen organiskt eller genom uppköp av andra 

företag (Karlöf, 2007). Den organiska tillväxten sker genom ökning inom den befintliga 

organisationen, t.ex. via ökad försäljning, men är å andra sidan ett långsamt tillväxtalternativ, till 

skillnad från att förvärva andra företag, menar Karlöf (2007) vidare. I vår studie följer vi tidigare 

forskning där fokus ligger på försäljningen (Russo & Fouts, 1997), då den återspeglar den tillväxt 

som är den naturliga för företaget. För att avgöra huruvida ett företag är i tillväxt utgår vi från Long 

Term Growth Mean i Thomson Reuters som visar tillväxten som en procentsats, utifrån en 

uppskattning av intäkternas förändring på årsbasis. I vår studie utgår vi från antaganden att positiva 
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värden innebär tillväxt medan negativa värden innebär att företaget inte är i tillväxt. I Thomson 

Reuters heter variabeln LTMN.  

3.3.5 Variabeln ägarstruktur 

För att få fram data om ägarstruktur utgår vi från tidigare studier som baserats på den procentuella 

andelen ägare som även finns i styrelsen (Dam & Scholtens, 2013). Datan som återfås via Thomson 

Reuters och som vi baserar vår studie på, är procentuell andel av oberoende styrelsemedlemmar, 

dvs. medlemmar utan ägarskap i företaget. Variabeln heter CGBSO07V.  

3.3.6 Variabler inom innovation 

I tidigare studier har forskare såsom Prior, Surroca, & Tribó (2009) och Gallego‐Álvarez, Prado‐

Lorenzo & García‐Sánchez (2011) utgått från utgifter för forskning & utveckling dividerat med 

totala intäkter för att representera kategorin innovation. Denna variabel finns i Thomson Reuters 

och heter ECCLO05V. Dessutom menar Hitt, Hoskisson & Kim (1997) att ett företags varumärken, 

patent och egenutvecklade dataprogram kan vara betydande delar inom innovation. Därför har vi 

även valt att i vår studie inkludera patent & rättigheter, kod WC02509 samt mjukvara, kod 

WC05216.   

3.3.7 Variabler inom humankapital 

Genom att företaget arbetar med CSR-aktiviteter menar Albinger & Freeman (2000) att det visar på 

ett gott inflytande vilket gör att det lockar kompetenta medarbetare som gärna stannar i företaget. På 

så sätt är måttet personalomsättning en bra variabel för att visa på ett företags humankapital. I vår 

studie har vi valt procentuell beräkning av ett företags omsättning av personal, kod SOEQO09S. 

Denna har vi dessutom inverterat vilket innebär att ju högre procent, desto fler väljer att stanna kvar 

på företaget.  

 

Förutom en låg personalomsättning som variabel för humankapital, utgår vi även från Hart & 

Milsteins (2003) forskning kring skapandet av långsiktigt värde. Forskarna menar på att det behövs 

engagerad personal som arbetar effektivt med frågor som rör hållbarhet och miljö. Teamarbete och 

gemensamma mål är viktiga element och där kan individuella belöningar och gruppbonusar 

fungerar som en morot. Även Coff (1997) menar att humankapital byggs upp genom att erbjuda 

bland annat utbildnings- och vinstutdelningsprogram.  Därför väljer vi i vår studie att även 

inbegripa variabeln bonusplan med kod SOEQO03S från Thomson Reuters. Variabeln fungerar som 

en skala från 0-100 beroende på om företaget har ett belöningssystem och om det betalas ut på 

individuell eller gruppbasis.  
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3.3.8 Variabler inom kultur 

Ett företags kultur definieras enligt Denison & Mishra (1995) i fyra kategorier: medbestämmande, 

stabilitet, förändringsbenägenhet och mål. Vi har utgått från dessa och i vår studie valt tre variabler 

som representerar kultur: Medarbetarpolicy, produktansvar och CSR-integration.  

 

Medarbetarpolicy mäter huruvida företaget har en konkurrensmässig policy för förmåner och policy 

för att främja relationer inom företaget. Det innefattar även om företaget har en policy för att främja 

lång anställningstid för att få stabilitet i utvecklingen. Variabeln i Thomson Reuters heter 

SOEQD01S. 

 

Variabeln produktansvar mäter företagsledningens engagemang och effektivitet för att skapa 

värdehöjande produkter och service för kundernas säkerhet. Det återspeglar även företagets 

ambitioner att integrera kunders säkerhet med den interna integriteten genom korrekt information 

och märkning. Koden för variabeln är SOPR.  

 

Variabeln CSR integration som heter CGVS i Thomson Reuters, mäter företagsledningens 

engagemang och effektivitet för att skapa en övergripande vision och strategi som integrerar både 

finansiella och mjuka värden. Detta värde återspeglar företagets kapacitet att övertygande visa och 

förmedla hur de arbetar med de tre dimensionerna inom CSR i de dagliga beslutsprocesserna.  

3.3.9 Variabler inom rykte 

Enligt Brammer & Pavelin (2006) beskrivs ett företags rykte som ett mått på vad intressenterna 

anser om ett företags ageranden, vilket visar sig i kundlojalitet, varumärke och omsättning. Vi har i 

denna studie valt att inkludera tre värden.  

 

Kundlojalitet avseende varumärke mäter kundernas benägenhet att vara ett varumärke troget, koden 

benämns i Thomson Reuters som ECCLO07S och är ett värde mellan 0-100. Varumärkesvärde 

(ECCLO07V) är det sammanlagda värdet för varumärke i EURO. Omsättning baserat på 

kundlojalitet är den tredje variabeln och har koden ECCL i Thomson Reuters. Detta mått mäter 

företagsledningens engagemang och effektivitet för att generera hållbar och långvarig 

intäktsökning. Det reflekterar ett företags kapacitet att växa samtidigt som det behåller en lojal 

kundbas genom nöjdhetsprogram och genom att undvika oärlig konkurrens och priskrig.  
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3.4 Studiens analysmetoder 

 

För att undersöka hur och om de immateriella tillgångarna har en effekt på sambandet mellan CSP 

och CFP samt påverkan utifrån vilken tillväxtfas företaget befinner sig i så har vi valt att börja med 

en univariat analys där vi får fram den beskrivande statistiken. Denna består av medelvärde, 

standardavvikelse, minimum- och maximumvärde.  

 

Därefter har vi valt att göra Pearsons korrelationstest för att se om variablerna är korrelerade med 

varandra. För att analysera och avgöra om variablerna har en medlande effekt tillämpar vi Baron & 

Kennys Mediation Analysis (Baron & Kenny, 1986). För att undvika felkällor har vi använt oss av 

tester gällande multikollinearitet och heteroskedasticitet.  

3.4.1 Beskrivande statistik 

Studien börjar med en s.k. univariat analys vilket innebär (Bryman & Bell, 2013) att endast en 

variabel finns med. Syftet med denna analys är att få fram medelvärde, standardavvikelse, 

minimum-och maximumvärde och på så vis kunna analysera och jämföra potentiella samband 

(Bryman & Bell, 2013).  

 

För att få fram studiens genomsnitt använder vi oss av medelvärdet (De Veaux, Velleman & Bock, 

2016) vilket är ett vanligt sätt att beräkna genomsnitt i en kvantitativ studie (Bryman & Bell, 2013).  

 

 

Formel för medelvärde 

 

 

Vidare beräknas standardavvikelsen vilket är ett vanligt mått för att beräkna spridningen.  
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Formel för standardavvikelse 

 

Till sist kontrolleras minimum- och maximumvärden för att kunna analysera eller utesluta 

extremvärden så att studien inte blir missvisande, enligt De Veaux et al., (2016).  

3.4.2 Pearsons Korrelationstest 

Efter den beskrivande statistiken (univariat analys) har vi gått över till att göra en bivariat analys där 

vi har testat sambandet och i vilken grad vi kan förutspå CSP utifrån immateriella tillgångar. När 

man söker ett samband mellan två variabler åt gången kallas detta bivariat analys och är en enkel 

regression med ett varianstest (Bryman & Bell, 2013). I en bivariat analys tar man endast med en 

oberoende variabel, enligt Andersson, Jorner & Ågren (2007). Vidare tar Bryman & Bell (2013) 

upp att när man söker ett samband mellan kvotvariabler är det vanligt att använda sig av Pearsons r. 

 

Det som kännetecknas av Pearsons r, vilket är en metod för intervall- och kvotvariabler, är att 

koefficienten kommer att ligga mellan 0 (inget samband) och 1 (perfekt samband). Desto närmare 1 

koefficienten är desto starkare är sambandet. Koefficienten kan vara både positiv och negativ. 

(Bryman & Bell, 2013).  

 

Vid beräkningen av Pearsons r tar man kovariansen mellan variablerna och dividerar dessa med 

variablernas standardavvikelse.  

 

 

Formel för Pearsons r 

 

Genom att kvadrera korrelationskoefficienten (vid linjär regression) kan man också utläsa 

determinationskoefficienten (=r2=r^2=R2). Detta är ett mått som ofta kallas förklaringsgrad (De 

Veaux et al., 2016) och anger hur stor del av variationerna i beroende variabeln (y) som kan 

förklara oberoende variabeln (x).  
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Pearsons r Variablernas samband 

0 Inget samband 

< ± 0.2 Svagt samband 

± 0.2 - ± 0.3 Visst samband 

± 0.3 - ± 0.4 Relativt starkt 

samband 

> ± 0.5 Starkt samband 

± 1 Perfekt samband 

Tabell 1 - Egen tabell med inspiration från De Veaux et al. (2016) 

 

3.4.3 Multipel regressionsanalys 

En multipel regressionsanalys är en statistisk undersökning av tre eller flera variabler på samma 

gång, enligt Bryman & Bell (2013). Eftersom vi i denna undersökning kunnat inkludera mer än en 

oberoende variabel samt kontrollvariabler ger det mer tyngd, enligt (Djurfeldt & Barmark, 2009). 

Eftersom flera författare, t.ex. Waddock & Graves (1997) & Surroca et al. (2010) funnit ett 

samband och statistisk relevans genom att göra regressionsanalyser ger detta också tyngd för oss att 

genomföra en studie med liknande metoder.  

 

Djurfeldt & Barmark (2009) tar upp att i en multipel regressionsanalys går det att inkludera alla sina 

variabler där konstanten (α eller intercept) tillsammans med minst två eller flera oberoende 

variabler (x1, x2 etc.) ger en funktion för beroende variabeln (y).  

 

Enligt Andersson et al. (2007) skrivs den multipla regressionsanalysen som följer: 
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3.4.3.1 Baron & Kenny´s Mediation analysis 

Baron & Kenny (1986) har i sin forskning föreslagit tre olika steg för att analysera om en variabel 

medför en medlande effekt. En medlande variabel är en variabel som förklarar förhållandet mellan 

en oberoende och en beroende variabel (De Veaux et al., 2016). 

 

Dessa tre steg presenteras mer i detalj nedan: 

 

Steg 1 

 

Y=b0+b1X+e 

 

Det första steget blir att undersöka om det finns ett samband mellan X och Y och då gäller det att se 

om b1.är signifikant. Om det saknas ett samband mellan dessa variabler så finns det heller inte 

något som kan medla. Däremot om det finns ett samband går undersökningen vidare till steg 2 

(Baron & Kenny, 1986)  

 

 

 

Figur 7 - Egen figur: Översikt steg 1 
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Steg 2 

M=b0+b2X+e 

 

I steg 2 undersöks om det finns ett samband mellan X och M och då gäller det att se om b2 är 

signifikant. Om det saknas ett samband är det sannolikt att M bara är en tredje variabel som kanske 

eller kanske inte kan associeras med Y. Det blir således endast rimligt att fortsätta analysen om en 

medlande effekt om det går att påvisa ett samband. Om testet visar sig vara signifikant dvs. det 

finns ett samband mellan X och M går undersökningen vidare till steg tre (Baron & Kenny, 1986). 

 

 

 

Figur 8 - Egen figur: Översikt steg 2 

 

Steg 3 

Y=b0+b4X+b3M+e 

 

I steg 3 gäller det att se om b4 har tappat sin signifikans eller att den blivit mindre. Målet är att M 

skall ha effekt på Y, men att X skall sakna effekt på Y. Om X effekt är mindre än tidigare kan det 

också finnas en medlande effekt även om den inte är noll. Detta förklaras genom att när M 

inkluderas i regressionen, som en medlare, försvagas/minskas effekten av X på Y och innebär att M 

ger en medlande effekt. (Baron & Kenny, 1986) 

 

 

 

Figur 9 - Egen figur: Översikt steg 3 

 



 

45 

 

Om medling kan påvisas i samtliga tre steg återstår frågan om det är partiell eller full medling och 

här argumenterar James & Brett (1984) att det endast är aktuellt med kontrollvariabler om det 

påvisas partiell medling. 

 

3.4.4 Felkällor 

I en statistisk undersökning och regressionsanalyser finns det en risk för felkällor och snedvridna 

resultat och därför behöver resultaten kontrolleras, enligt Djurfeldt & Barmark (2009). Den 

statistiska undersökningens resultat påverkar resterande del av studien och den måste ha hög 

pålitlighet (Saunders et al., 2016) och därför har vi i vår studie valt att testa två felkällor vilka är 

multikollinearitet och heteroskedasticitet. 

 

3.4.4.1 Multikollinearitet 

Eftersom vi har valt att göra en studie bestående av flera variabler (beroende och en eller flera 

oberoende) som testas mot varandra där en univariat och bivariat analys avslutas med en multipel 

regressionsanalys blir det (Greene, 2003) väsentligt att testa problemet multikollinearitet. Enligt 

Wahlgren (2012) är det centralt inom en regressionsanalys att fastställa så de oberoende variablerna 

inte är beroende. I de undersökningar där det fastställs hög korrelation mellan oberoende variabler 

föreligger det multikollinearitet, enligt Djurfeldt & Barmark (2009) & Greene (2003). Det råder 

delade meningar kring gränsvärdet för multikollinearitet men rekommendationen är värdet inte ska 

överstiga 0,8 (Djurfeldt & Barmark, 2009).  

 

Multikollinearitet kan även testas via SPSS och då är det två värden man ser på och dessa är 

toleransvärdet och VIF- värdet (Greene, 2003). Det finns inte några exakta värden på vad som 

innebär multikollinearitet och inte, men Djurfeldt & Barmark (2009) menar att toleransvärdet ej 

skall understiga 0,5 och VIF-värdet ej skall överstiga 2.5. Däremot menar flera andra författare på 

att andra gränser gäller där VIF-värdet kan vara upp emot åtta (Greene, 2003) eller tio (Thompson, 

Kim, Aloe & Becker, 2017). 

 

3.4.4.2 Heteroskedasticitet 
Ett vanligt fel som uppstår vid en regressionsanalys är heteroskedasticitet och det innebär att 

variansen i feltermerna inte är konstant och det kan liknas med en ojämn spridning av residualerna 

(Hill, Griffith & Lim, 2012).  I vår studie har vi kontrollerat detta genom att via SPSS studera om 

residualerna är snedvridna vilket är en kontrollmetod (Djurfeldt & Barmark, 2009). 

 



 

46 

 

3.5 Kvalitetskriterier 

 

I en kvantitativ forskning liksom all forskning är det viktigt att ta hänsyn till olika kvalitetskriterier 

och tre av de viktigaste inom företagsekonomisk forskning är validitet, reliabilitet och 

replikerbarhet, enligt Bryman & Bell (2013). Dessa begrepp kommer att behandlas mer i detalj i 

detta avsnitt. 

3.5.1 Validitet 

Validitet innebär enligt Bryman & Bell (2013) huruvida indikatorerna som utformats i syftet 

faktiskt mäter de begreppen som de syftar till. Saunders et al. (2016) menar vidare att validitet 

handlar om att välja lämpliga åtgärder för sin studie och för att nå en generalisering och precision 

av sitt resultat. Konkret kan man säga att validiteten handlar om att bedöma hur vi lyckats mäta de 

begrepp vi valt (Bryman & Bell, 2013, Sohlberg & Sohlberg, 2013) och att den teoretiska 

definitionen stämmer överens med den empiriska mätningen (Djurfeldt & Barmark, 2009). 

Vid en bedömning av validiteten bör man koppla samman den med operationaliseringen (Yin, 

2007). Begreppsvaliditet är något man bör sträva efter (Bryman & Bell, 2013) och då bör forskaren 

från en teori deducera hypoteser som skall vara relevanta för begreppet. I vår operationalisering 

beskriver och motiverar vi de mått vi valt ut var för sig, samt väger in både fördelar och nackdelar, 

och kopplar begreppen till tidigare forskning.  

Bryman & Bell (2013) specificerar två ytterligare begrepp - intern och extern validitet, där Saunders 

et al. (2016) förklarar att intern validitet innebär ett orsakssamband mellan oberoende och beroende 

variabel. Vår studie syftar till att förklara huruvida de immateriella tillgångarna har en medlande 

effekt i sambandet mellan CSP och CFP. I studien kommer dessa tillgångar att vara både beroende 

och oberoende variabel, där Bryman & Bell (2013) menar att den interna validiteten kommer ur hur 

säkert det är den oberoende variabeln som orsakar påverkan på beroende variabeln. För att påvisa 

att vår studie har en intern validitet använder vi oss av fem kontrollvariabler, samt att vi gör en 

medlande analys som påvisar samband med och utan den medlande variabeln (Baron & Kenny, 

1986). En annan aspekt som bör bidra till säkerheten i kausaliteten är långsiktighet (Hassmén & 

Koivula, 1996) vilket vi visar genom att vi utför studien under en period om elva år.   

Förutom den interna validiteten bör även hänsyn tas till den externa validiteten, som enligt Bryman 

& Bell (2013) innebär möjligheten att kunna generalisera resultatet till andra sammanhang än de 

som studerats. Ett sätt att bevisa detta är genom ett representativt urval, där ett slumpmässigt urval 

vore att föredra menar Bryman & Bell (2013). Eftersom vi hämtat datan från Thomson Reuters har 
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detta inte varit möjligt, då denna databas endast innehåller data från offentliga bolag. Däremot har 

vi istället ett omfattande urval då studien baseras på 7182 företag från hela världen.  

3.5.2 Reliabilitet 

Medan validitet ser till om ett mått faktiskt mäter det valda begreppet så är reliabilitet mätningarnas 

pålitlighet och om undersökningarna kan replikeras (Bryman & Bell, 2013). Om studien har hög 

reliabilitet skall vår studie genomföras på samma sätt och få fram ett liknande resultat, enligt 

Saunders et al. (2016), alternativt ska samma forskare kunna göra denna vid olika tidpunkter och få 

överensstämmande resultat (Djurfeldt & Barmark, 2009). Av den anledningen har vi beskrivit vårt 

tillvägagångssätt så detaljrikt som möjligt i metodkapitlet. För att undvika fel och skevheter i 

studien, vilket enligt Yin (2007) är syftet med reliabilitet, har vi i största möjliga mån använt oss av 

statistiska program såsom Excel och SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) istället för 

manuella beräkningar. Vi har gjort testerna vid ett flertal tillfällen för att säkra att vi inte gjort några 

felberäkningar, vilket vi menar ökar studiens reliabilitet. Varje variabel har diskuterats och valts ut 

med största omsorg för att de ska vara både tillförlitliga och följdriktiga, vilket är centralt för 

reliabiliteten (Bryman & Bell, 2013). 

Två andra begrepp som bekräftar reliabiliteten enligt Bryman & Bell (2013) är intern reliabilitet och 

stabilitet. Den interna reliabiliteten innebär att säkerställa hur pålitlig och följdriktig skalan som 

begreppen mäts i är. Eftersom vi utgått från Thomson Reuters och dess ESG-Scores använder vi 

samma terminologi genom hela vår studie, vilket bör underlätta och skapa en hög intern reliabilitet. 

Dessutom finns även aktuell forskning inom ämnet som baseras på samma begrepp, bl.a. Gabriel, 

Lenain, Mehrez, Reynaud & Sonejas (2017). För att säkerställa stabiliteten som enligt Bryman & 

Bell (2013) syftar till att ge ett resultat som inte varierar över tiden, har vi inhämtat data för åren 

2007 till 2017, vilket ger studien en god stabilitet.  

3.5.3 Replikerbarhet 

Det tredje och sista kvalitetskriteriet rör replikerbarhet. För att vår studie skall anses vara 

replikerbar innebär det att andra forskare i framtiden skall kunna göra om vår studie eller göra en 

snarlik studie och erhålla ett likadant eller snarlikt resultat menar Bryman & Bell (2013). För att 

uppnå replikerbarhet är vi noga med att beskriva vårt tillvägagångssätt i detalj i studiens 

metodavsnitt. Eftersom vi har noggrann källhänvisning till litteratur samt att vår statistik av 

sekundär art är hämtad från en databas (Thomson Reuters, 2018) som är tillgänglig för allmänheten, 

samt att vi även angett relevanta koder för att kunna återskapa datan, medför detta möjligheter och 

bra förutsättningar för replikerbarhet av studien.  
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4. Resultat 

 

I studiens fjärde kapitel kommer resultatet att redogöras. Vi börjar med att presentera den 

beskrivande statistiken för att sedan gå vidare till Pearsons r och avslutningsvis följa Baron & 

Kennys trestegsanalys. Uppställda hypoteser testas.  

 

4.1 Beskrivande statistik 

 

Innan vi börjar med den beskrivande statistiken görs histogram över CSP, CFP och 

kontrollvariablerna för att se fördelningen och för att få mer hanterbar data logaritmerar vi 

variablerna CFP, rörelsekapital och skuldsättningsgrad. (se bilaga 1) 

4.1.1 Kvantitativa variabler och kontrollvariabler 

I tabell 2 nedan redovisas den beskrivande statistiken för samtliga kvantitativa variabler som finns 

med i vår studie och gäller för åren 2007-2017. Våra två dummyvariabler, bransch och land, 

beskrivs i nästa del, samt i bilaga 1 respektive bilaga 3. Detta är ett första steg då den beskrivande 

statistiken visar observationernas minimum- och maximum värden, medelvärde och 

standardavvikelse vilket enligt McWilliams & Siegel (2000) bör granskas innan man gör en 

kvantitativ undersökning. För att upptäcka och kunna utesluta extremvärden är det en fördel att 

beräkna både medelvärde och standardavvikelse, enligt Cardinal (2015). Utifrån totalen om 78952 

observationer varierar antalet från 7821 värden i variabeln tillväxt till 74525 värden i 

kontrollvariabeln risk. Antal företag som har värden i samtliga variabler är 1828 stycken. Det 

genomsnittliga värdet för den logaritmerade CFP som mäts som konsoliderat marknadsvärde 

uppgår till 7,50687 med en standardavvikelse om 1,673116. Medelpoängen för CSP är 50,06164 på 

en skala från 0-100 med en standardavvikelse om 17,985002. Värt att notera är att av de 

immateriella tillgångarna som mäts på samma skala ger kundnöjdhet det högsta genomsnittet om 

49,47, medan kundlojaliteten till varumärket får det lägsta om 45,90. Det kan tolkas som att företag 

lägger fokus på kundnöjdhet, samtidigt som det inte i lika hög grad återspeglas i kundens lojalitet 

mot varumärket. 
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Beskrivande statistik 

 Variabel N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

CSP 42142 0,000 98,000 50,06164 17,985002 

CFP 58289 -3,912 13,434 7,50687 1,673116 

FoU 17218 0 441,14 0,46 7,58 

Produktansvar 42250 2 98 49,40 30,721 

% Styrelse utan ägarskap 40517 0 100 55,98 27,733 

Kundnöjdhet 42253 1 98 49,47 29,945 

Kundlojalitet varumärke 42253 40 100 45,90 12,758 

Värde varumärke 42337 0 87304000000 750216595,41 3786010076,288 

Bonus plan för anställda 42337 14 94 48,36 32,645 

Risk 74525 0 1 0,44 0,186 

CSR Integration 42337 8 96 49,18 32,110 

Medarbetarpolicy 42337 9 98 48,97 30,107 

Patent & Rättigheter 20191 0 85390468 415964,15 2241729,432 

Mjukvara 15915 0 52892322 306051,93 1469734,726 

Rörelsekapital 43203 1,609 19,903 12,32719 1,768516 

Skuldsättningsgrad 59719 -4,605 14,188 3,91322 1,678283 

Inverterad personalomsättning 9605 8,50 100,00 46,56 24,88 

Tillväxt 7821 -951,00 4810,00 13,10 32,94 

Valid N 1828     

 

Tabell 2 - Beskrivande statistik över samtliga variabler exklusive dummyvariabler 

Kolumner 

N visar antal observationer för varje variabel. 

Minimum- och maximumvärde återspeglar det lägsta respektive högsta värdet som registrerats för varje variabel.  

Medelvärde anger det genomsnittliga värdet för varje variabel och standardavvikelse variabelns spridning. 

Rader 

CSP visar den totala genomsnittliga ESG poängen och CFP är logaritmen av det konsoliderade marknadsvärdet. 

 

FoU beräknas som totala utgifter för forskning och utveckling dividerat med företagets totala intäkter.  

 

Produktansvar, kundnöjdhet, kundlojalitet varumärke, bonusplan, CSR-integration och medarbetarpolicy är en 

stigande skala mellan 0-100 beroende på hur engagerat och effektivt man arbetar med ovanstående delar i företaget. 

 

Varumärkets värde är det redovisade värdet i Euro. 

 

% styrelse utan ägarskap anger hur många procent av styrelsen som inte har ägande i företaget. Medelvärdet för 

varumärkes värde är genomsnittliga redovisade värde i Euro. 

 

Risk har beräknats genom medelvärde för beta. 

 

Det genomsnittliga värdet för patent & rättigheter, samt mjukvara, har beräknats som medelvärdet av totala 

kostnader i Euro för respektive variabel.  

 

Rörelsekapital och skuldsättningsgrad har logaritmerats. Rörelsekapital genom differensen mellan totala tillgångar 

och totala skulder och skuldsättningsgrad som totala skulder dividerat med totala tillgångar. 

 

Personalomsättning är den inverterade procentuella omsättningen, dvs. hur många som väljer att stanna på 

arbetsplatsen.  
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Tillväxt beräknas som den förväntade genomsnittliga tillväxten där ett positivt tal innebär tillväxt och ett negativt 

innebär inte någon tillväxt.  

Valid N visar antal företag som inte saknar några observationer i någon variabel. 

 

4.1.2 Beskrivande statistik - bransch 

Vi har i studien valt att beskriva de branscher urvalet baseras på, vilka framgår i bilaga 2. Förutom 

fördelningen av hur många företag som ingår i var och en av de tio branscherna, visas även 

medelvärdet och standardavvikelse för studiens samtliga variabler. Den bransch som hade flest 

observationer var finansbranschen med 21,5% av urvalet. På andra plats kom industribranschen 

med 18 % och därefter följde konsumenttjänster med 13,2%. Tillsammans utgjorde dessa tre 52,7 

%, dvs. mer än hälften av observationerna i de tio branscherna. Det högsta värdet för CSP erhöll 

Telekombranschen med 52,82 poäng mot det lägsta som återfanns i konsumenttjänstbranschen på 

48,58. Överlag är det inte mycket som skiljer det högsta och lägsta medelvärdet baserat på bransch. 

Telekombranschen hade även högsta värde i CFP, kundnöjdhet, kundlojalitet, värde på varumärke, 

bonusplan, medarbetarpolicy, patent & rättigheter och mjukvara, samtidigt som det är den bransch 

som satsar minst på forskning och utveckling och är den bransch som har flest ägare i styrelsen. De 

lägsta värdena är mer spridda över branscherna, men där hälso - och sjukvård utmärker sig med 

flest lägsta värden, i variablerna varumärke värde, bonusplan och är den bransch som är minst 

riskbenägen. Det finns också en viss trend som visar att de variabler som har lägst medelvärde i en 

bransch också har lägst standardavvikelse. Som ett exempel har hälso- och sjukvård lägst poäng i 

bonusplan och risk och samtidigt lägst standardavvikelse. Samma mönster återfinns däremot inte 

när det gäller de högsta värdena inom branscherna, utan där är det en jämnare fördelning.  

4.1.3 Beskrivande statistik - länder 

I bilaga 3 framgår den beskrivande statistiken för studiens 64 länder. Tabellen visar hur många 

observationer som ingår i varje land, men visar också medelvärdet och standardavvikelse för varje 

land och samtliga variabler i studien. Det land som hade överlägset flest observationer var USA 

med hela 39,86 % av urvalet. Till nästa två länder, Australien och Storbritannien var det ett stort 

hopp då dessa två endast hade 7,36 % var av urvalet. Tillsammans hade dessa tre länder totalt 

54,57% av urvalet vilket ger en överlägsen majoritet. Åtta länder delar sista platsen med endast elva 

observationer vilka var Sri Lanka, Jordanien, Caymanöarna, Zimbabwe, Nigeria, Kazakhstan, 

Bermuda och Isle of Man. Det högsta CSP värdet hade Frankrike med 64,6551572 poäng mot det 

lägsta på 35,3212500 som innehas av Jersey. Kina hade det högsta värdet på CFP med 8,86756 mot 

Sri Lanka som hade det lägsta om 5,13429. Det land som hade flest variabler med högst värden var 
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Island som toppade rankingen i både kundnöjdhet, bonusplan samt högst antal ägare i styrelsen. Det 

finns ett visst mönster där de länder som hade högst värde i en variabel också hade den högsta 

standardavvikelsen. Likaså återfinns ett svagt mönster för det motsatta dvs. det land som hade det 

lägsta värdet också hade den lägsta standardavvikelsen. Exempelvis Belgien som hade det högsta 

värdet på patent & rättigheter med 2562864,93 hade även det högsta värdet på standardavvikelsen 

om 7013579,477, eller Bahrain som hade det lägsta värdet på CSR Integration om 17,53 och lägsta 

standardavvikelsen om 4,367.  

 

4.2 Pearsons korrelationstest 

I tabellen nedan presenteras en korrelationsmatris över studiens samtliga variabler, undantaget 

dummyvariabler, och i en sådan översikt är det enkelt att utläsa samband mellan variabler (Djurfeldt 

& Barmark, 2009). Med utgångspunkt från De Veaux et al. (2016) tolkning av 

korrelationskoefficienten, tabell 1, kan vi utläsa sambanden i matrisen på ett överskådligt sätt.  

Korrelationen mellan CSP och CFP är 0,467 vilket indikerar på ett relativt starkt samband, se tabell 

1. I relationen till CFP finns även ett relativt starkt samband för variablerna, kundnöjdhet, 

kundlojalitet varumärke, varumärke värde, CSR Integration, medarbetarpolicy, patent & rättigheter 

samt mjukvara. Dessa relationer är dessutom signifikanta på 0,01 nivå vilket innebär att CFP är 

signifikant korrelerad med CSP och var och en av ovan nämnda variabler.  

 

För relationen produktansvar och CFP samt bonusplan och CFP finns ett svagt samband, medan för 

antal oberoende ägare i styrelsen och tillväxten inte visar på något samband. Relationen mellan FoU 

och inverterad personalomsättning pekar snarare åt ett negativt samband även om det är mycket 

svagt.  
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Tabell 3 - Egen tabell: Pearsons korrelationsmatris 
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Tabellen visar korrelationen mellan variablerna som koefficienter.  

CSP visar den totala genomsnittliga ESG poängen och CFP är logaritmen av det konsoliderade marknadsvärdet.  

FoU beräknas som totala utgifter för forskning och utveckling dividerat med företagets totala intäkter.  

Produktansvar, kundnöjdhet, kundlojalitet varumärke, bonusplan, CSR-integration och medarbetarpolicy är en 

stigande skala mellan 0-100 beroende på hur engagerat och effektivt man arbetar med ovanstående delar i företaget.  

% styrelse utan ägarskap anger hur många procent av styrelsen som inte har ägande i företaget.  

Medelvärdet för varumärkets värde är genomsnittliga redovisade värde i Euro.  

Risk har beräknats genom medelvärde för beta.  

Det genomsnittliga värdet för patent & rättigheter, samt mjukvara, har beräknats som medelvärdet av totala 

kostnader i Euro för respektive variabel.  

Rörelsekapital och skuldsättningsgrad har alla logaritmerats. Rörelsekapital har beräknats genom differensen mellan 

totala tillgångar och totala skulder och skuldsättningsgrad som totala skulder dividerat med totala tillgångar.  

Personalomsättning är den inverterade procentuella omsättningen, dvs. hur många som väljer att stanna på 

arbetsplatsen.  

Tillväxt beräknas som den förväntade genomsnittliga tillväxten där ett positivt tal innebär tillväxt och ett negativt 

innebär inte någon tillväxt.  

4.2.1 Felkällor 

 

Multikollinearitet 

För att ge ytterligare trovärdighet och pålitlighet till vår studie valde vi att kontrollera för felkällor. 

Genom att analysera korrelationsmatrisen kunde vi utifrån Djurfeldt & Barmarks (2016) 

rekommendationer om ett gränsvärde på 0,8 säkerställa att multikollinearitet inte råder eftersom 

våra variabler inte når upp till detta värde. Eftersom kontrollvariabeln skuldsättningsgrad har en 

korrelationskoefficient om 0,751 ville vi ändå vidare undersöka om multikollinearitet finns genom 

att använda verktygen VIF och toleransfaktorer i SPSS. 

 

Gränsvärdena för multikollinearitet sträcker sig upp till 10 enligt Thompson et al. (2017) där den 

variabel med högst VIF-värde är kundlojalitet på 4,318 vilket alltså ligger långt från gränsvärdet. 

Toleransvärdet som enligt Djurfeldt & Barmark (2009) bör vara minst 0,5 uppfylls inte för 

variablerna kundlojalitet och varumärke värde då de ligger på 0,232 respektive 0,243. Eftersom VIF 

värdet ändå understiger gränsvärdet samt att korrelationsmatrisen inte visar på multikollinearitet 

känner vi oss trygga med att gå vidare i vår studie.   
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Variabel Tolerans VIF 

CSP 0,597 1,675 

FoU 0,617 1,622 

Produktansvar 0,840 1,190 

% Styrelse utan ägarskap 0,893 1,120 

Kundnöjdhet 0,779 1,284 

Kundlojalitet varumärke 0,232 4,318 

Varumärke värde 0,243 4,111 

Bonusplan 0,815 1,227 

Risk 0,694 1,440 

Medarbetarpolicy 0,745 1,342 

Tillväxt 0,809 1,236 

Varumärken patent kostnad 0,780 1,282 

Mjukvara 0,931 1,074 

Rörelsekapital 0,542 1,845 

Skuldsättningsgrad 0,708 1,413 

Inverterad personalomsättning 0,913 1,096 

a. Beroende variabel: CFP    

 

Tabell 4 - Egen tabell: Kontroll av felkällor 

 

Heteroskedasticitet 

Genom att göra en regressionsanalys för samtliga variabler och ta fram scatterplots för dessa, kunde 

vi göra en analys för att kontrollera heteroskedasticiteten. Denna utgår från fördelningen av 

residualer, menar Djurfeldt & Barmark (2009), där det föreligger risk för heteroskedasticitet om 

formen liknar en solfjäder. Vår analys visar däremot på en normalfördelning av residualerna och vi 

kan därför dra slutsatsen att det inte finns någon risk för heteroskedasticitet. 

 

4.3 Mediation analysis 

 

Nedan presenteras studiens regressionsanalyser som i huvudsak används för att besvara vårt syfte 

och våra uppställda hypoteser. Hypotes 1a + hypotes 1b testas i tre olika regressioner för att kunna 

fastställa om det finns en medlande effekt från de immateriella tillgångarna till CSP och CFP. 

Hypotes 1c uppfylls då de två tidigare hypoteserna (1a+1b) är uppfyllda. Då vi testar hypotes 2 

använder vi oss av en uppdelning där företag i tillväxt testas gentemot de immateriella tillgångar för 

att sedan testa de som ej är i tillväxt. 
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För att testa om immateriella tillgångar tillför en medlande effekt i sambandet mellan CSP och CFP 

följer vi Baron & Kennys (1986) trestegsmetod vilka består av tre olika regressionsmodeller. Det är 

ett antal kriterier som måste fastställas för att det skall föreligga en medlande effekt. 

 

1. X måste vara korrelerad med Y. 

2. X måste vara korrelerad med M. 

3. M måste vara korrelerad med Y. 

4. Bevis att M ger effekt på Y:        X har ingen korrelation med Y = Full medling 

X korrelation med Y har minskat = partiell medling 

(Baron & Kenny, 1986). 

4.3.1 Test av hypotes 1a 

 

Hypotes 1a: Immateriella tillgångar förmedlar effekten av CSP på CFP. 

 

För att kunna bevisa hypotes 1a måste det finnas ett samband mellan CSP och CFP. Vi måste kunna 

fastställa att ett högre värde av CSP medför en högre finansiell prestation, CFP. CSP måste sedan 

påverka de immateriella tillgångar för att slutligen effekten från CSP skall sjunka då de 

immateriella tillgångarna inkluderas. 

 

Steg 1: 

I tabell 5 gör vi en regression där CFP (beroende) ställs mot CSP och våra kontrollvariabler 

(oberoende). Vi har med andra ord beräknat CSP:s effekt på CFP. I tabell 5 kan vi se att 

korrelationen mellan CSP och CFP är 0,269 vilket betyder att det finns ett visst samband (se tabell 

1). Signifikansnivån är på 0,01 vilket innebär en hög signifikans för att resultatet stämmer och att 

det sannolikt inte bara är en tillfällighet. För att säkerställa att sambandet egentligen inte finns på 

annat håll har vi använt oss av fem kontrollvariabler vilka är risk, rörelsekapital, skuldsättningsgrad, 

bransch och länder. Förklaringsgraden (R2) för hela regressionsanalysen är 0,602 vilket innebär att 

60,2 % av variationen i CFP kan förklaras genom CSP och våra kontrollvariabler. När det gäller 

länder var det inte något specifikt land som hade högre/lägre resultat än något annat och vi väljer 

därför, för att ge en mer överskådlig bild över övriga variabler, att inte ta med länder i våra tabeller. 
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Med denna tabell som utgångspunkt bevisar vi att det finns ett samband mellan CSP och CFP som 

gör att vi går vidare till steg två för att bevisa hypotes 1a. 

 

 

Tabell 5 - Egen tabell: Regressionsanalys (CFP=CSP + kontrollvariabler) 

 

Steg 2: 

I tabell 6 gör vi en regression där CFP (beroende) ställs mot CSP, våra immateriella tillgångar samt 

våra kontrollvariabler (oberoende). Vi har med andra ord beräknat hur CSP påverkar CFP när också 

de immateriella tillgångarna läggs till i regressionsanalysen i tillägg till våra kontrollvariabler. 

 

När de immateriella tillgångarna inkluderas förväntar vi oss att den delen av effekten från CSP på 

CFP skall komma från de immateriella tillgångarna. Detta innebär att koefficienten för CSP skall gå 

mot noll för full medling och sjunka för partiell medling, enligt Baron & Kenny (1986).  Utan de 

immateriella tillgångarna var koefficienten (se tabell 5) 0,269 med en signifikans på 0,01 och när de 

immateriella tillgångarna inkluderas sjunker koefficienten till 0,177 med en signifikans på 0,01. Här 

kan vi utläsa att medlande effekt (koefficient > 0) kommer från produktansvar, kundlojalitet 

varumärke, bonusplan, CSR integration, medarbetarpolicy, patent & rättigheter och mjukvara. 

Förklaringsgraden (R2) för hela regressionsanalysen är 0,789 vilket innebär att 78,9 % av 

variationen i CFP kan förklaras genom CSP, immateriella tillgångar och våra kontrollvariabler. 

 

Oberoende variabler

Koefficient SE Signifikans

CSP 0,269 0,000 0,000

Kontrollvariabler

Risk 0,199 0,041 0,000

Rörelsekapital 0,478 0,005 0,000

Skuldsättningsgrad -0,017 0,004 0,000

Bransch

Konsumenttjänster 0,104 0,021 0,000

Råvaror 0,013 0,021 0,011

Finans 0,000 0,033 0,921

Teknologi 0,022 0,025 0,000

Hälso- och sjukvård 0,073 0,026 0,000

Telekommunikation 0,105 0,051 0,000

Försörjning 0,091 0,034 0,000

Olja & Gas 0,077 0,027 0,000

Dagligvaror 0,066 0,020 0,000

R
2 0,602

Antal observationer 21012

Beroende variabel CFP
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Eftersom vi har inkluderat samtliga immateriella tillgångarna i denna regression medför detta att 

urvalet sjunker. När ett urval sjunker medför det ofta att signifikansnivån för de olika variablerna 

kan gå upp och det behöver inte betyda att sambandet är utan signifikans (De Veaux et al., 2016). 

Detta är däremot något vi tar i beaktning när vi går vidare till steg 3. 

 

Oberoende variabler Beroende variabel CFP 

  Koefficient SE Signifikans 

CSP 0,177 0,004 0,000 

        

Immateriella tillgångar       

Forskning o Utveckling -0,060 0,366 0,042 

Produktansvar 0,023 0,002 0,400 

% styrelse utan ägarskap -0,074 0,002 0,019 

Kundnöjdhet -0,067 0,002 0,020 

Kundlojalitet varumärke 0,197 0,004 0,000 

Värde varumärke -0,025 0,000 0,615 

Bonusplan 0,024 0,001 0,409 

CSR Integration 0,021 0,003 0,534 

Medarbetarpolicy 0,076 0,002 0,016 

Patent & Rättigheter 0,145 0,000 0,000 

Mjukvara 0,058 0,000 0,050 

Invert personalomsättning -0,045 0,002 0,131 

        

Kontrollvariabler       

Risk 0,379 0,300 0,000 

Rörelsekapital 0,411 0,035 0,000 

Skuldsättningsgrad -0,108 0,027 0,001 

Bransch       

Konsumenttjänster 0,090 0,683 0,000 

Råvaror 0,048 0,122 0,150 

Teknologi 0,069 0,151 0,048 

Hälso- och sjukvård 0,214 0,132 0,000 

Telekommunikation 0,146 0,298 0,000 

Försörjning 0,097 0,293 0,000 

Olja & Gas 0,007 0,230 0,841 

Dagligvaror 0,189 0,108 0,000 

        

R
2
 0,789     

Antal observationer 482     

 

Tabell 6 - Egen tabell: Regressionsanalys (CFP= CSP+IM+kontrollvariabler) 

*IM=Immateriell tillgång 
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Steg 3: 

I tabell 7 gör vi en regression där IM (beroende) ställs mot CSP samt våra kontrollvariabler 

(oberoende). Vi har med andra ord beräknat om det är CSP som orsakar den immateriella 

tillgången. Detta är en förutsättning för att medling skall kunna bevisas.  

 

Från tabell 7 kan vi utläsa att samtliga immateriella tillgångar har en koefficient > 0 och en 

signifikans på 0,01 med undantaget av forskning och utveckling. De som har störst koefficient och 

således de immateriella tillgångar som påverkas mest av CSP är: CSR integration (0,666), 

kundnöjdhet (0,452) medarbetarpolicy (0,448) och produktansvar (0,433). Förklaringsgraden (R2) 

för dessa variabler är följande: 64,2 %, 35,5 %, 36,4 % och 33,1 %. Eftersom samtliga tolv variabler 

som påverkas av CSP också har testats gentemot kontrollvariablerna kan vi fastställa att CSP har en 

påverkan på dem.  

 

Tabell 7- Egen tabell: Regressionsanalys (IM= CSP + kontrollvariabler) 

*FoU = CSP + kontrollvariabler 

*Produktansvar = CSP + kontrollvariabler 

*% styrelse utan ägarskap = CSP + kontrollvariabler 

*Kundnöjdhet = CSP + kontrollvariabler 

Oberoende variabler

FOU

Produkt

ansvar

% styrelse 

utan ägarskap

Kund

nöjdhet

Kund

lojalitet

Värde 

varumärke

Bonus

plan

CSR 

Integration

Medarbetar

policy

Patent & 

Rättigheter Mjukvara

Inverterad 

personal

omsättning

Koefficient -0,006 0,433 0,173 0,452 0,227 0,166 0,332 0,666 0,448 0,048 0,072 0,072

SE 0,021 0,011 0,007 0,010 0,005 1529925,759 0,012 0,008 0,010 1588,667 1316,469 1316,469

Signifikans 0,573 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Koefficient -0,026 0,044 0,023 0,048 0,071 0,053 0,019 0,033 0,049 0,102 0,001 0,001

SE 2,200 1,099 0,729 1,021 0,504 159464114,880 1,228 0,832 1,053 162840,027 137691,540 137691,540

Signifikans 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,937 0,937

Koefficient -0,010 -0,003 -0,018 0,096 0,227 0,176 0,058 0,064 0,108 0,191 0,124 0,124

SE 0,269 0,128 0,085 0,119 0,059 18599661,874 0,143 0,097 0,123 19381,150 15613,616 15613,616

Signifikans 0,385 0,633 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Koefficient -0,024 0,025 0,005 0,044 0,008 0,002 -0,006 0,030 0,021 0,039 0,035 0,035

SE 0,207 0,103 0,069 0,096 0,047 14933912,023 0,115 0,078 0,099 16521,158 12733,772 12733,772

Signifikans 0,012 0,000 0,225 0,000 0,209 0,812 0,272 0,000 0,000 0,000 0,002 0,002

Koefficient 0,050 -0,172 -0,029 -0,004 0,063 0,028 0,012 -0,083 -0,027 0,048 0,027 0,027

SE 3,149 0,581 0,385 0,540 0,266 84327402,442 0,648 0,440 0,557 81519,605 68989,830 68989,830

Signifikans 0,000 0,000 0,000 0,551 0,000 0,000 0,071 0,000 0,000 0,000 0,037 0,037

Koefficient -0,006 -0,069 -0,027 -0,051 -0,038 -0,038 0,042 0,045 0,013 -0,027 -0,008 -0,008

SE 1,047 0,568 0,378 0,527 0,260 82401138,376 0,633 0,430 0,544 91948,018 75424,389 75424,389

Signifikans 0,591 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,038 0,015 0,552 0,552

Koefficient 0,001 -0,130 -0,014 -0,032 -0,016 -0,016 0,013 -0,061 -0,064 0,030 0,012 0,012

SE 7,389 0,923 0,608 0,857 0,423 133912041,857 1,028 0,699 0,884 156585,531 104569,308 104569,308

Signifikans 0,951 0,000 0,001 0,000 0,012 0,016 0,031 0,000 0,000 0,003 0,327 0,327

Koefficient -0,007 -0,010 0,002 0,011 0,025 0,046 0,039 -0,048 -0,005 0,007 0,021 0,021

SE 1,132 0,678 0,450 0,630 0,311 98477948,342 0,758 0,514 0,650 93445,925 76341,345 76341,345

Signifikans 0,532 0,107 0,708 0,057 0,000 0,000 0,000 0,000 0,402 0,553 0,093 0,093

Koefficient 0,031 -0,009 0,020 -0,041 -0,033 -0,035 0,003 -0,068 -0,039 0,151 0,010 0,010

SE 1,192 0,697 0,463 0,647 0,319 101122888,776 0,779 0,527 0,668 87921,310 82148,203 82148,203

Signifikans 0,003 0,139 0,000 0,000 0,000 0,000 0,601 0,000 0,000 0,000 0,414 0,414

Koefficient 0,000 -0,029 -0,011 0,043 0,056 0,038 0,053 0,001 0,023 0,070 0,376 0,376

SE 3,599 1,334 0,892 1,239 0,612 193576692,240 1,486 1,010 1,278 209195,409 140228,392 140228,392

Signifikans 0,991 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,833 0,000 0,000 0,000 0,000

Koefficient 0,002 -0,034 -0,014 0,046 0,017 0,001 0,038 0,068 0,020 0,018 0,027 0,027

SE 2,256 0,926 0,612 0,861 0,425 134472927,416 1,038 0,701 0,888 229612,796 116095,016 116095,016

Signifikans 0,858 0,000 0,001 0,000 0,009 0,842 0,000 0,000 0,000 0,082 0,027 0,027

Koefficient 0,004 -0,141 -0,010 -0,067 -0,003 -0,013 0,075 -0,021 -0,015 -0,002 0,006 0,006

SE 1,408 0,706 0,466 0,656 0,324 102448759,484 0,789 0,534 0,676 137893,564 98223,847 98223,847

Signifikans 0,721 0,000 0,019 0,000 0,681 0,071 0,000 0,000 0,011 0,843 0,607 0,607

Koefficient -0,003 -0,003 -0,040 -0,015 0,049 0,024 0,016 0,018 0,021 0,104 -0,002 -0,002

SE 0,995 0,539 0,360 0,501 0,247 78189914,067 0,601 0,408 0,516 74679,475 64987,632 64987,632

Signifikans 0,773 0,613 0,000 0,017 0,000 0,001 0,020 0,000 0,001 0,000 0,860 0,860

R
2

0,006 0,331 0,674 0,355 0,197 0,125 0,266 0,646 0,364 0,135 0,222 0,272

Antal observationer 12967 23451 22415 23451 23451 23450 23306 23450 23450 8982 6622 5318

Konsumenttjänster

Beroende variabler

CSP

Risk

Rörelsekapital

Skuldsättningsgrad

Olja & Gas

Dagligvaror

Råvaror

Finans

Teknologi

Hälso- och sjukvård

Telekommunikation

Försörjning
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*Kundlojalitet = CSP + kontrollvariabler 

*Värde varumärke = CSP + kontrollvariabler 

*Bonusplan = CSP + kontrollvariabler 

*ESG integration = CSP + kontrollvariabler 

*Medarbetarpolicy = CSP + kontrollvariabler 

*Patent & rättigheter = CSP + kontrollvariabler 

*Mjukvara = CSP + kontrollvariabler 

*Inverterad personalomsättning = CSP + kontrollvariabler 

Genom att ha utfört Baron & Kennys (1986) trestegsmodell kan vi fastställa att det finns ett 

samband mellan CSP och CFP vilket är grunden för hela hypotesen. Vidare har vi bevisat att CSP 

har effekt på de immateriella tillgångarna samtidigt som dessa agerar som en medlande funktion i 

effekten på CFP. Hypotes 1a har verifierats.  

4.3.2 Test av hypotes 1b 

 

Hypotes 1b: Immateriella tillgångar förmedlar effekten av CFP på CSP. 

 

För att bevisa hypotes 1b måste det finnas ett samband mellan CFP och CSP dvs. vi måste kunna 

fastställa att ett högre värde av CFP medför en högre nivå av CSP. CFP måste sedan påverka de 

immateriella tillgångar för att slutligen effekten från CFP skall sjunka då de immateriella 

tillgångarna inkluderas. I denna hypotes byter CSP och CFP plats för att testa det motsatta 

sambandet. 

 

Steg 1: 

I tabell 8 gör vi en regression där CSP (beroende) ställs mot CFP och våra kontrollvariabler 

(oberoende). Vi har med andra ord beräknat CFP:s effekt på CSP. I tabell 8 kan vi se att 

korrelationen mellan CFP och CSP är 0,442 vilket betyder att det finns ett relativt starkt samband 

(se tabell 1). Signifikansnivån är på 0,01 vilket är innebär en hög signifikans för att resultatet 

stämmer och att få avvik finns. För att säkerställa att sambandet egentligen inte finns på annat håll 

har vi använt oss av fem kontrollvariabler vilka är risk, rörelsekapital, skuldsättningsgrad, bransch 

och länder. Förklaringsgraden (R2) för hela regressionsanalysen är 0,345 vilket innebär att 34,5 % 

av variationen i CFP kan förklaras genom CSP och våra kontrollvariabler. När det gäller länder var 

det inte något specifikt land som hade högre/lägre resultat än något annat. 

 

Med denna tabell som utgångspunkt bevisar vi att det finns ett samband mellan CFP och CSP som 

gör att vi går vidare till steg två för att bevisa hypotes 1b. 
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Tabell 8- Egen tabell: Regressionsanalys (CSP= CFP+kontrollvariabler) 

 

Steg 2: 

I tabell 9 gör vi en regression där CSP (beroende) ställs mot CFP, våra immateriella tillgångar samt 

våra kontrollvariabler (oberoende). Vi har med andra ord beräknat hur CFP påverkar CSP när också 

de immateriella tillgångarna läggs till i regressionsanalysen i tillägg till våra kontrollvariabler. 

 

När de immateriella tillgångarna inkluderas förväntar vi oss att den delen av effekten från CFP på 

CSP skall komma från de immateriella tillgångarna. Detta innebär att koefficienten för CFP skall gå 

mot noll för full medling och sjunka för partiell medling, enligt Baron & Kenny (1986).  Utan de 

immateriella tillgångarna var koefficienten (se tabell 8) 0,442 med en signifikans på 0,01 och när de 

immateriella tillgångarna inkluderas sjunker koefficienten till 0,109 med en signifikans som ligger 

precis över 0,05, men eftersom urvalet har sjunkit (jämfört med tabell 8) är det vanligt att 

signifikansnivån går upp vilket inte hindrar studien (De Veaux et al., 2016).  

 

Ur tabellen kan vi utläsa att det finns en medlande effekt (koefficient > 0) kommer från  

forskning och utveckling, produktansvar, % styrelse utan ägarskap, kundnöjdhet, värde varumärke, 

CSR integration, medarbetarpolicy, patent & rättigheter och mjukvara. Förklaringsgraden (R2) för 

hela regressionsanalysen är 0,638 vilket innebär att 63,8 % av variationen i CSP kan förklaras 

genom CFP, immateriella tillgångar och våra kontrollvariabler. 

Oberoende variabler

Koefficient SE Signifikans

CFP 0,442 0,108 0,000

Kontrollvariabler

Risk 0,011 0,712 0,111

Rörelsekapital 0,111 0,092 0,000

Skuldsättningsgrad 0,091 0,063 0,000

Bransch

Konsumenttjänster -0,042 0,362 0,000

Råvaror 0,052 0,348 0,000

Finans -0,040 0,556 0,000

Teknologi 0,050 0,423 0,000

Hälso- och sjukvård 0,006 0,437 0,353

Telekommunikation -0,023 0,858 0,000

Försörjning -0,008 0,573 0,203

Olja & Gas 0,023 0,447 0,000

Dagligvaror -0,017 0,329 0,010

R
2 0,345

Antal observationer 21012

Beroende variabel CSP
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Tabell 9- Egen tabell: Regressionsanalys (CSP= CFP + IM + kontrollvariabler) 

 

Steg 3: 

I tabell 10 gör vi en regression där IM (beroende) ställs mot CFP samt våra kontrollvariabler 

(oberoende). Vi har med andra ord beräknat om det är CFP som orsakar den immateriella 

tillgången. Detta är en förutsättning för att medling skall kunna bevisas.  

 

Från tabell 10 kan vi utläsa att samtliga immateriella tillgångar har en koefficient > 0 samt en 

signifikans på 0,01 nivå med undantaget av forskning och utveckling och inverterad 

Oberoende variabel

Koefficient SE Signifikans

CFP 0,109 0,619 0,066

Immateriella tillgångar

Forskning o Utveckling 0,253 5,943 0,000

Produktansvar 0,109 0,023 0,006

% Styrelse utan ägarskap 0,170 0,026 0,000

Kundnöjdhet 0,108 0,023 0,008

Kundlojalitet varumärke -0,066 0,061 0,387

Värde varumärke 0,018 0,000 0,802

Bonusplan -0,009 0,019 0,825

CSR Integration 0,484 0,025 0,000

Medarbetarpolicy 0,136 0,018 0,000

Patent & Rättigheter 0,026 0,000 0,441

Mjukvara 0,006 0,000 0,865

Invert personalomsättning -0,153 0,018 0,000

Kontrollvariabler

Risk 0,005 3,016 0,902

Rörelsekapital 0,086 0,484 0,074

Skuldsättningsgrad 0,007 0,318 0,838

Bransch

Konsumenttjänster 0,104 1,620 0,004

Råvaror -0,115 1,344 0,001

Finans 0,009 2,679 0,785

Teknologi 0,081 2,050 0,032

Hälso- och sjukvård 0,080 1,614 0,032

Telekommunikation -0,004 3,093 0,925

Försörjning -0,102 2,347 0,002

Olja & Gas -0,016 2,122 0,646

Dagligvaror -0,089 1,263 0,023

R
2 0,638

Antal observationer 693

Beroende variabel CSP
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personalomsättning. De som har störst koefficient och således de immateriella tillgångar som 

påverkas mest av CFP är: Kundlojalitet (0,376), CSR integration (0,353), kundnöjdhet (0,332) och 

värde varumärke (0,304). Förklaringsgraden (R2) för dessa variabler är följande: 22,9 %, 37,2 %, 

25,6 % och 15,2 %. 

 

Eftersom dessa elva variabler som påverkas av CFP också har testats gentemot kontrollvariablerna 

kan vi fastställa att CFP har en påverkan på dem.  

 

 

Tabell 10- Egen tabell: Regressionsanalys (IM= CFP + kontrollvariabler) 

*FoU = CFP + kontrollvariabler 

*Produktansvar = CFP + kontrollvariabler 

*% styrelse utan ägarskap = CFP + kontrollvariabler 

*Kundnöjdhet = CFP + kontrollvariabler 

*Kundlojalitet = CFP + kontrollvariabler 

*Värde varumärke = CFP + kontrollvariabler 

*Bonusplan = CFP + kontrollvariabler 

*ESG integration = CFP + kontrollvariabler 

*Medarbetarpolicy = CFP + kontrollvariabler 

*Patent & rättigheter = CFP + kontrollvariabler 

Oberoende variabler Beroende variabler

FoU

Produkt

ansvar

% styrelse 

utan 

ägarskap

Kund

nöjdhet

Kund

lojalitet

Värde 

varumärke Bonusplan

CSR 

Integration

Medarbetar

policy

Patent & 

Rättigheter Mjukvara

Invert 

Personal

omsättning

Koefficient -0,044 0,106 0,061 0,332 0,376 0,304 0,225 0,353 0,276 0,230 0,161 -0,080

SE 0,392 0,203 0,126 0,186 0,086 27680763,207 0,213 0,187 0,194 20487,566 18682,804 0,342

Signifikans 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Koefficient -0,018 0,079 0,033 0,021 0,015 0,006 0,009 0,028 0,032 0,049 -0,027 -0,033

SE 2,473 1,331 0,833 1,220 0,567 181711032,968 1,404 1,230 1,270 139522,642 133087,835 2,137

Signifikans 0,131 0,000 0,000 0,006 0,061 0,449 0,257 0,000 0,000 0,000 0,046 0,038

Koefficient 0,017 0,089 0,012 0,071 0,098 0,066 0,047 0,101 0,116 0,052 0,055 0,047

SE 0,354 0,172 0,108 0,158 0,073 23490033,424 0,182 0,159 0,164 19285,322 16243,971 0,284

Signifikans 0,236 0,000 0,043 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006

Koefficient -0,024 0,066 0,016 0,088 0,027 0,015 0,024 0,092 0,061 0,018 0,042 0,059

SE 0,222 0,118 0,074 0,108 0,050 16108089,701 0,125 0,109 0,113 12436,760 11128,825 0,219

Signifikans 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,022 0,000 0,000 0,000 0,043 0,000 0,000

Koefficient 0,056 -0,180 -0,030 -0,037 0,026 -0,001 -0,012 -0,120 -0,048 0,008 0,013 0,125

SE 3,374 0,678 0,423 0,621 0,289 92431411,284 0,715 0,626 0,646 68584,252 64973,031 1,400

Signifikans 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,870 0,089 0,000 0,000 0,407 0,275 0,000

Koefficient -0,003 -0,034 -0,012 -0,028 -0,035 -0,034 0,054 0,076 0,038 -0,023 -0,004 -0,177

SE 1,118 0,652 0,409 0,598 0,278 88993781,608 0,687 0,603 0,622 75935,056 69623,734 0,982

Signifikans 0,774 0,000 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,018 0,739 0,000

Koefficient 0,000 -0,151 -0,017 -0,046 -0,026 -0,022 0,008 -0,089 -0,077 0,016 0,012 0,049

SE 7,564 1,035 0,642 0,949 0,441 141040869,767 1,088 0,955 0,986 132867,323 92951,449 2,056

Signifikans 0,964 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,203 0,000 0,000 0,068 0,277 0,000

Koefficient -0,004 0,010 0,009 0,029 0,022 0,048 0,047 -0,013 0,011 -0,007 0,023 -0,004

SE 1,226 0,790 0,494 0,724 0,337 107970549,351 0,837 0,731 0,755 74561,518 66929,892 1,374

Signifikans 0,719 0,144 0,066 0,000 0,001 0,000 0,000 0,044 0,093 0,495 0,050 0,775

Koefficient 0,035 -0,002 0,027 -0,051 -0,056 -0,055 -0,005 -0,066 -0,039 0,126 0,005 -0,003

SE 1,302 0,816 0,510 0,748 0,347 111367298,667 0,859 0,754 0,779 70103,067 73576,143 1,468

Signifikans 0,001 0,747 0,000 0,000 0,000 0,000 0,456 0,000 0,000 0,000 0,653 0,842

Koefficient 0,005 -0,022 -0,018 0,021 0,021 0,012 0,034 -0,018 0,015 0,051 0,339 -0,044

SE 3,794 1,603 1,005 1,470 0,683 219061347,151 1,673 1,483 1,531 190230,111 129753,226 2,291

Signifikans 0,625 0,001 0,000 0,001 0,001 0,086 0,000 0,002 0,015 0,000 0,000 0,001

Koefficient 0,005 -0,022 -0,013 0,029 -0,014 -0,023 0,024 0,055 0,012 0,002 0,013 -0,175

SE 2,413 1,070 0,667 0,981 0,456 146247140,839 1,138 0,990 1,022 195494,118 105445,043 1,387

Signifikans 0,614 0,001 0,005 0,000 0,034 0,001 0,000 0,000 0,076 0,853 0,241 0,000

Koefficient 0,002 -0,112 -0,002 -0,065 -0,020 -0,028 0,085 -0,011 -0,006 -0,007 0,004 -0,172

SE 1,589 0,836 0,519 0,766 0,356 114166751,337 0,885 0,773 0,798 117418,721 94914,380 1,323

Signifikans 0,833 0,000 0,729 0,000 0,004 0,000 0,000 0,078 0,357 0,468 0,693 0,000

Koefficient 0,001 -0,004 -0,042 -0,029 0,024 0,005 0,005 0,000 0,006 0,062 -0,010 0,003

SE 1,061 0,616 0,388 0,564 0,262 84030900,941 0,650 0,569 0,587 61215,461 58790,796 1,081

Signifikans 0,925 0,566 0,000 0,000 0,001 0,486 0,452 0,977 0,417 0,000 0,383 0,822

R
2

0,08 0,198 0,659 0,256 0,229 0,152 0,217 0,372 0,255 0,148 0,212 0,271

Antal observationer 11715 21043 20172 21043 21043 21090 21055 21090 21090 11703 7894 4937

Dagligvaror

Finans

Teknologi

Hälso- och sjukvård

Telekommunikation

Försörjning

Olja & Gas

Råvaror

CFP

Risk

Rörelsekapital

Skuldsättningsgrad

Konsumenttjänster
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*Mjukvara = CFP + kontrollvariabler 

*Inverterad personalomsättning = CFP + kontrollvariabler 

 

Genom att ha utfört Baron & Kennys (1986) trestegsmodell kan vi fastställa att det finns ett 

samband mellan CFP och CSP vilket är grunden för hela hypotesen. Vidare har vi bevisat att CFP 

har effekt på de immateriella tillgångarna samtidigt som dessa agerar som en medlande funktion i 

effekten på CFP. Hypotes 1b har verifierats.  

4.3.3 Test av hypotes 1c 

 

Hypotes 1c: Det saknas ett direkt samband mellan CSP och CFP. Det är snarare de immateriella 

tillgångarna som är en förmedlande funktion i båda riktningar gällande CSP och CFP. 

 

Denna hypotes bygger på att det saknas ett direkt samband mellan CSP och CFP och att det istället 

är de immateriella tillgångarna som fungerar som en medlande funktion i båda riktningar. 

I det fall då hypotes 1a och hypotes 1b kan bevisas medför detta i förlängningen att kombinationen 

av dessa hypoteser bevisar de immateriella tillgångarnas medlande effekt och gäller som bevis för 

hypotes c. 

 

Villkoren som skall uppfyllas är och vilka testas i hypotes 1a och hypotes 1b är: 

 

 

Figur 10 - Egen figur över hypotes 1a 

 

1. CSP → Immateriella resurser 

2. CSP → CFP 

3. Immateriella resurser → CFP 
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Figur 11- Egen figur över hypotes 1b 

 

1. CFP → Immateriella resurser 

2. CFP → CSP 

3. Immateriella resurser → CSP 

 

Det förväntas att den direkta kopplingen mellan CSP och CFP skall försvinna när de immateriella 

tillgångarna inkluderas. Detta kan se ut som följande: 

 

 

Figur 12 - Egen figur över medlingseffekten 

 

CSP → Immateriella resurser→ CFP→ Immateriella resurser→ CSP 

 

Under våra tester av hypotes 1a och hypotes 1b (se 4.3.1 och 4.3.2) har vi inte kunnat påvisa full 

medling från de immateriella tillgångarna, men däremot har vi sett en positiv partiell medling. 

Eftersom vi har verifierat dessa två hypoteser medför detta att också hypotes 1c verifieras.  

4.3.2 Test av hypotes 2 (del 1) 

Hypotes 2: I företag med hög tillväxt förmedlas sambandet mellan CSP och CFP fullständigt av 

immateriella tillgångar.  

 

För att kunna testa hypotes 2 har vi delat in studiens företag i två grupper där den ena gruppen 

företag ej är i tillväxt medan den andra gruppens företag är i tillväxt. Vi testar hypotes 1a och 
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hypotes 1b genom att lägga till tillväxten och se hur det påverkar. Om vår hypotes skall hålla bör 

resultatet visa att företag i tillväxt stärker den medlande effekten från immateriella tillgångar.  

 

Steg 1: 

I tabell 11 gör vi en regression där CFP (beroende) ställs mot CSP och våra kontrollvariabler 

(oberoende). I vänstra kolumnen testar vi företag som befinner sig i tillväxt för att sedan i högra 

kolumnen jämföra med företag som ej befinner sig i tillväxt. Vi beräknar med andra ord om företag 

som befinner sig i tillväxt har högre effekt på CFP. När variabeln tillväxt används som en option i 

SPSS innebär detta att urvalet blir färre och att en del företag faller bort.  

 

Tabell 5 som visar sambandet mellan CSP och CFP har en koefficient på 0,269 medan företag i 

tillväxt (tabell 11) har 0,297 och företag som ej är i tillväxt har 0,281 (tabell 11). Samtliga har en 

signifikansnivå på 0,01. Förklaringsgraden (R2) för företag i tillväxt är 56,9 % och för företag utan 

tillväxt är den 62,2 %. 

 

Vi hade förväntat oss ett starkare samband när endast företag som befinner sig i tillväxt inkluderas 

och ett svagare samband när endast företag i ej tillväxt inkluderas. Eftersom variabeln tillväxt, som 

heter LTMN i Thomson Reuters, antar att positiva värden innebär tillväxt och negativa värden 

innebär att företaget ej befinner sig i tillväxt kan det skapas ett mellanting. Företag kan ligga på noll 

och det kan förklara att urvalet går ner och att resultatet inte blir som förväntat. 

 

Med denna tabell som utgångspunkt kan vi påvisa att företag som befinner sig i tillväxt stärker 

sambandet mellan CSP och CFP, men med tanke på att också sambandet för företag som ej befinner 

sig i tillväxt blev något starkare måste vi vara extra noggranna i vidare resultatundersökningar. 
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Tabell 11- Egen tabell: Regressionsanalys (CFP=CSP+ kontrollvariabler) 

*Vänstra kolumnen inkluderar endast företag med tillväxt 

* Högra kolumnen inkluderar endast företag som ej är i tillväxt 

 

Steg 2: 

I tabell 12 gör vi en regression där CFP (beroende) ställs mot CSP, våra immateriella tillgångar, 

våra kontrollvariabler (oberoende) samt uppdelning mellan företag i tillväxt och företag som ej 

befinner sig i tillväxt. Vi har med andra ord beräknat hur CSP påverkar CFP när också de 

immateriella tillgångarna läggs till i regressionsanalysen i tillägg till våra kontrollvariabler där 

företagen delas upp i tillväxt och ej i tillväxt. 

 

Tabell 6 som visar motsvarande samband fast utan uppdelningen av företag i tillväxt och ej i tillväxt 

har ett samband på 0,177 och vårt resultat för företag i tillväxt (tabell 12) visar ett samband på 0,164 

med en signifikansnivå på 0,01. Förklaringsgraden (R2) för företag i tillväxt är 77,9 % och för 

företag utan tillväxt är den 100,00 %. 

 

Eftersom vi har inkluderat samtliga immateriella tillgångarna i denna regression medför detta att 

urvalet sjunker. När ett urval sjunker medför det ofta att signifikansnivån för de olika variablerna 

kan gå upp De Veaux et al. (2016). Detta kan vi se på flertalet av immateriella tillgångar där de 

testas för företag i tillväxt (kolumn höger). De företag som ej befinner sig i tillväxt inkluderar 

Oberoende variabler

Koefficient SE Signifikans Koefficient SE Signifikans

CSP 0,297 0,000 0,000 0,281 0,001 0,000

Kontrollvariabler

Risk 0,192 0,047 0,000 0,222 0,162 0,000

Rörelsekapital 0,465 0,006 0,000 0,463 0,017 0,000

Skuldsättningsgrad -0,025 0,005 0,000 -0,016 0,014 0,351

Bransch

Konsumenttjänster 0,053 0,026 0,000 0,070 0,089 0,000

Råvaror -0,047 0,027 0,000 0,073 0,071 0,000

Finans -0,041 0,040 0,000 -0,021 0,132 0,221

Teknologi -0,021 0,030 0,001 -0,030 0,104 0,087

Hälso- och sjukvård 0,036 0,030 0,000 0,136 0,172 0,000

Telekommunikation 0,097 0,059 0,000 0,153 0,101 0,000

Försörjning 0,061 0,043 0,000 0,132 0,081 0,000

Olja & Gas 0,048 0,034 0,000 0,042 0,080 0,021

Dagligvaror -0,087 0,022 0,000 0,092 0,107 0,000

R
2 0,569 0,622

Antal observationer 14283 1593

Beroende variabel CFP

Tillväxt Ej tillväxt
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endast 40 observationer och signifikansen (0,635) får anses väldigt låg.  

 

 

Tabell 12- Egen tabell: Regressionsanalys (CFP = CSP +IM+ kontrollvariabler) 

*Vänstra kolumnen inkluderar endast företag med tillväxt 

* Högra kolumnen inkluderar endast företag som ej är i tillväxt 

 

Steg 3 (del 1): 

 

I tabell 13 gör vi en regression där IM (beroende) ställs mot CSP samt våra kontrollvariabler 

(oberoende) där endast företag i tillväxt inkluderas. Vi har med andra ord beräknat om det är CSP 

som orsakar den immateriella tillgången när företag befinner sig i tillväxt. Detta är en förutsättning 

för att medlingen skall kunna påvisas starkare när undersökningen endast gäller företag i tillväxt.   

 

Oberoende variabler
Tillväxt Ej tillväxt

Koefficient SE Signifikans Koefficient SE Signifikans

CSP 0,164 0,004 0,000 -0,268 0,054 0,635

Immateriella tillgångar

Forskning o Utveckling -0,019 0,457 0,632 -0,210 0,006 0,272

Produktansvar 0,038 0,002 0,256 -0,161 0,006 0,389

% Styrelse utan ägarskap -0,031 0,002 0,390 0,025 0,005 0,819

Kundnöjdhet -0,035 0,002 0,295 -2,419 0,043 0,133

Kundlojalitet varumärke 0,227 0,005 0,000 1,493 0,020 0,191

Värde varumärke -0,034 0,000 0,564 -0,781 0,029 0,202

Bonusplan 0,034 0,002 0,317 0,666 0,023 0,321

CSR Integration 0,115 0,003 0,002 0,014 0,017 0,924

Medarbetarpolicy 0,083 0,002 0,024 -0,034 0,000 0,853

Patent & Rättigheter 0,017 0,003 0,639 0,507 0,000 0,199

Mjukvara 0,156 0,000 0,000 -0,458 0,011 0,277

Invert personalomsättning 0,090 0,000 0,017 1,655 3,984 0,161

Kontrollvariabler

Risk 0,398 0,345 0,000 -0,387 0,188 0,210

Rörelsekapital 0,434 0,041 0,000 -0,089 0,857 0,551

Skuldsättningsgrad -0,128 0,031 0,001 0,519 0,888 0,180

Bransch

Konsumenttjänster 0,101 0,701 0,000

Råvaror -0,006 0,142 0,887 -0,803 1,070 0,269

Finans 0,082 0,187 0,047 0,207 1,460 0,615

Teknologi 0,202 0,152 0,000 -0,255 0,838 0,417

Hälso- och sjukvård 0,125 0,346 0,003 -0,125 2,010 0,699

Telekommunikation 0,086 0,351 0,003 1,615 1,410 0,094

Försörjning 0,007 0,265 0,864 -1,231 1,259 0,132

Olja & Gas 0,199 0,121 0,000 -0,804 0,906 0,121

Dagligvaror

R
2 0,779 1,000

Antal observationer 386 40

Beroende variabel CFP
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Från tabell 13 kan vi utläsa att samtliga immateriella tillgångar har en koefficient > 0 och en 

signifikans på 0,01 med undantaget av forskning och utveckling och inverterad personalomsättning. 

De som hade störst koefficienter utan tillväxtvariabeln var: CSR integration (0,666), kundnöjdhet 

(0,452) medarbetarpolicy (0,448) och produktansvar (0,433). Dessa har nu sjunkit i tur och ordning 

till: 0,363: 0,319: 0,280: 0,091. Förklaringsgraden (R2) för dessa variabler är följande: 39,2 %, 23,9 

%, 25,8 % och 19,8 %. 

 

Eftersom sambandet (koefficienten sjunker) när enbart företag i tillväxt inkluderas har vi inte någon 

grund för att påvisa en starkare effekt.  

 

 

Tabell 13- Egen tabell: Regressionsanalys med företag i tillväxt (IM = CSP+kontrollvariabler) 

*FoU = CSP + kontrollvariabler 

*Produktansvar = CSP + kontrollvariabler 

*% styrelse utan ägarskap = CSP + kontrollvariabler 

*Kundnöjdhet = CSP + kontrollvariabler 

*Kundlojalitet = CSP + kontrollvariabler 

Oberoende variabler Beroende variabler

FoU

Produkt

ansvar

% styrelse 

utan 

ägarskap

Kund

nöjdhet

Kund

lojalitet

Värde 

varumärke Bonusplan

CSR

Integration

Medarbetar

policy

Patent & 

Rättigheter Mjukvara

Invert 

personal

omsättning

Koefficient -0,041 0,091 0,050 0,319 0,414 0,347 0,232 0,363 0,280 0,251 0,152 -0,084

SE 0,004 0,253 0,157 0,235 0,117 38868359,776 0,274 0,236 0,239 28111,251 25916,814 0,420

Signifikans 0,014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Koefficient -0,029 0,088 0,028 0,014 0,005 -0,007 0,000 0,019 0,035 0,045 -0,035 -0,063

SE 0,023 1,564 0,975 1,453 0,726 240382990,500 1,704 1,460 1,476 184129,887 176424,975 2,459

Signifikans 0,029 0,000 0,000 0,133 0,577 0,441 0,979 0,018 0,000 0,000 0,027 0,000

Koefficient 0,016 0,095 0,009 0,063 0,092 0,061 0,043 0,094 0,118 0,044 0,067 0,063

SE 0,003 0,208 0,130 0,193 0,097 31943106,109 0,227 0,194 0,196 25849,579 22271,109 0,334

Signifikans 0,318 0,000 0,179 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,001

Koefficient -0,077 0,048 0,012 0,076 0,036 0,026 0,029 0,086 0,053 0,012 0,035 0,066

SE 0,002 0,146 0,091 0,136 0,068 22458195,338 0,159 0,136 0,138 16910,026 14763,353 0,252

Signifikans 0,000 0,000 0,020 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,251 0,005 0,000

Koefficient -0,004 -0,178 -0,042 -0,028 0,029 -0,002 -0,012 -0,116 -0,052 0,001 0,015 0,148

SE 0,032 0,789 0,490 0,733 0,366 121196865,429 0,859 0,736 0,744 91903,105 87772,436 1,566

Signifikans 0,745 0,000 0,000 0,001 0,001 0,780 0,188 0,000 0,000 0,930 0,276 0,000

Koefficient -0,019 -0,018 -0,001 -0,012 -0,055 -0,049 0,061 0,078 0,050 -0,027 -0,011 -0,185

SE 0,011 0,816 0,510 0,758 0,378 125369519,626 0,888 0,762 0,770 103164,345 97154,363 1,132

Signifikans 0,144 0,040 0,894 0,152 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 0,403 0,000

Koefficient 0,006 -0,142 -0,018 -0,039 -0,025 -0,021 0,018 -0,082 -0,072 0,013 0,008 0,074

SE 0,094 1,241 0,768 1,153 0,576 190578172,149 1,350 1,158 1,170 180000,423 126314,463 2,451

Signifikans 0,587 0,000 0,001 0,000 0,001 0,010 0,026 0,000 0,000 0,223 0,542 0,000

Koefficient 0,089 0,003 -0,001 0,020 0,013 0,052 0,044 -0,025 -0,006 -0,013 0,010 -0,015

SE 0,011 0,903 0,562 0,839 0,419 138938532,568 0,986 0,844 0,853 95449,410 85549,217 1,558

Signifikans 0,000 0,731 0,930 0,014 0,114 0,000 0,000 0,001 0,483 0,239 0,481 0,367

Koefficient 0,110 0,005 0,021 -0,057 -0,082 -0,075 -0,005 -0,077 -0,047 0,128 0,002 -0,004

SE 0,012 0,923 0,576 0,857 0,428 141794362,016 1,002 0,861 0,870 91029,059 92183,248 1,610

Signifikans 0,000 0,596 0,000 0,000 0,000 0,000 0,547 0,000 0,000 0,000 0,880 0,819

Koefficient 0,000 -0,016 -0,018 0,028 0,016 0,009 0,029 -0,018 0,013 0,061 0,370 -0,037

SE 0,035 1,909 1,199 1,774 0,886 293801456,969 2,075 1,785 1,803 263198,205 176471,658 2,614

Signifikans 0,985 0,047 0,001 0,000 0,040 0,282 0,000 0,009 0,102 0,000 0,000 0,017

Koefficient -0,012 -0,003 -0,011 0,040 -0,021 -0,030 0,030 0,052 0,023 0,008 0,011 -0,168

SE 0,023 1,345 0,838 1,250 0,624 206961033,973 1,479 1,257 1,270 274939,052 153522,486 1,694

Signifikans 0,317 0,706 0,052 0,000 0,008 0,000 0,000 0,000 0,003 0,470 0,389 0,000

Koefficient 0,064 -0,122 -0,008 -0,068 -0,044 -0,041 0,073 -0,022 -0,020 -0,009 0,005 -0,161

SE 0,016 1,039 0,645 0,966 0,482 159883724,288 1,137 0,971 0,981 174982,629 131743,981 1,562

Signifikans 0,000 0,000 0,173 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,013 0,384 0,725 0,000

Koefficient -0,006 -0,015 -0,052 -0,044 0,021 0,001 0,007 0,000 0,012 0,060 -0,011 0,007

SE 0,010 0,726 0,455 0,675 0,337 111615460,482 0,791 0,678 0,685 82138,915 77643,979 1,221

Signifikans 0,633 0,107 0,000 0,000 0,015 0,869 0,413 0,989 0,156 0,000 0,420 0,684

R
2

0,043 0,198 0,656 0,239 0,268 0,186 0,212 0,392 0,258 0,16 0,249 0,296

Antal observationer 8172 14309 13797 14309 14309 14344 14344 14344 14344 8496 5352 3591

Dagligvaror

Finans

Teknologi

Hälso- och sjukvård

Telekommunikation

Försörjning

Olja & Gas

Råvaror

CSP

Risk

Rörelsekapital

Skuldsättningsgrad

Konsumenttjänster
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*Värde varumärke = CSP + kontrollvariabler 

*Bonusplan = CSP + kontrollvariabler 

*ESG integration = CSP + kontrollvariabler 

*Medarbetarpolicy = CSP + kontrollvariabler 

*Patent & rättigheter = CSP + kontrollvariabler 

*Mjukvara = CSP + kontrollvariabler 

*Inverterad personalomsättning = CSP + kontrollvariabler 

 

Steg 3 (del 2): 

I tabell 14 gör vi en regression där IM (beroende) ställs mot CSP samt våra kontrollvariabler 

(oberoende) där endast företag som ej är i tillväxt inkluderas. Vi har med andra ord beräknat om det 

är CSP som orsakar den immateriella tillgången när företag ej befinner sig i tillväxt. För att det skall 

finnas en effekt som går via tillväxt skall denna undersökning påvisa ett svagare samband.  

 

Från tabell 14 kan vi utläsa att samtliga immateriella tillgångar (bortsett från FoU och inverterad 

personalomsättning) har en koefficient > 0. Signifikansnivån skiljer sig lite åt och är inte lika 

entydig som i tabell 13. Noterbart är att variabeln % styrelse utan ägarskap har en signifikansnivå 

på 0,201, medan de andra ligger under 0,10.  

 

De variabler som hade lägst koefficienter utan tillväxtvariabeln var: CSR integration (0,666), 

kundnöjdhet (0,452) medarbetarpolicy (0,448) och produktansvar (0,433). Dessa har nu sjunkit i tur 

och ordning till: 0,355: 0,272: 0,260: 0,062. Förklaringsgraden (R2) för dessa variabler är följande: 

36,5 %, 31,2 %, 31,4 % och 21,5 %. 

 

Vi hade dock förväntat oss att koefficienten skulle bli ännu lägre och potentiellt negativ för att se en 

stor effekt från tillväxtvariabeln.  
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Tabell 14- Egen tabell: Regressionsanalys med företag ej i tillväxt (IM= CSP + kontrollvariabler) 

*FoU = CSP + kontrollvariabler 

*Produktansvar = CSP + kontrollvariabler 

*% styrelse utan ägarskap = CSP + kontrollvariabler 

*Kundnöjdhet = CSP + kontrollvariabler 

*Kundlojalitet = CSP + kontrollvariabler 

*Värde varumärke = CSP + kontrollvariabler 

*Bonusplan = CSP + kontrollvariabler 

*ESG integration = CSP + kontrollvariabler 

*Medarbetarpolicy = CSP + kontrollvariabler 

*Patent & rättigheter = CSP + kontrollvariabler 

*Mjukvara = CSP + kontrollvariabler 

*Inverterad personalomsättning = CSP + kontrollvariabler 

 

Oberoende variabler Beroende variabler

FoU

Produkt

ansvar

% styrelse 

utan 

ägarskap

Kund

nöjdhet

Kund

lojalitet

Värde 

varumärke Bonusplan

CSR

Integration

Medarbetar

policy

Patent & 

Rättigheter Mjukvara

Invert 

personal

omsättning

Koefficient -0,103 0,062 0,031 0,272 0,364 0,240 0,192 0,355 0,260 0,411 0,160 -0,126

SE 0,923 0,773 0,498 0,711 0,337 103486450,115 0,784 0,689 0,749 105568,967 90441,681 1,128

Signifikans 0,081 0,069 0,201 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,019 0,035

Koefficient 0,081 0,026 0,036 0,003 0,102 0,107 0,015 -0,011 0,002 0,124 -0,030 0,072

SE 6,008 5,429 3,553 4,995 2,368 726850007,669 5,499 4,842 5,262 743039,092 707741,052 8,190

Signifikans 0,088 0,408 0,107 0,909 0,000 0,001 0,607 0,709 0,957 0,053 0,667 0,224

Koefficient 0,007 0,024 0,020 0,077 0,130 0,079 -0,003 0,057 0,095 -0,066 0,052 0,055

SE 0,800 0,636 0,419 0,585 0,277 85055044,889 0,646 0,567 0,616 97999,222 71225,056 0,920

Signifikans 0,902 0,464 0,379 0,011 0,000 0,015 0,922 0,052 0,002 0,381 0,429 0,336

Koefficient -0,089 0,129 0,044 0,108 0,067 0,019 0,012 0,104 0,077 0,052 0,068 0,037

SE 0,488 0,453 0,298 0,417 0,198 60597434,553 0,461 0,404 0,439 65342,770 53327,736 0,715

Signifikans 0,015 0,000 0,009 0,000 0,003 0,429 0,585 0,000 0,001 0,268 0,138 0,408

Koefficient 0,002 -0,171 -0,013 -0,104 0,000 -0,035 -0,039 -0,132 -0,081 0,037 0,005 -0,003

SE 10,435 2,912 1,887 2,679 1,270 387939750,863 2,934 2,585 2,809 347938,495 328275,631 5,312

Signifikans 0,966 0,000 0,490 0,000 0,996 0,180 0,122 0,000 0,001 0,507 0,927 0,949

Koefficient 0,012 -0,019 0,034 -0,074 -0,082 -0,089 0,014 0,043 0,056 -0,120 -0,008 -0,159

SE 2,376 2,299 1,495 2,115 1,003 307473125,146 2,327 2,048 2,226 340433,637 305187,376 3,597

Signifikans 0,782 0,498 0,087 0,006 0,002 0,002 0,593 0,099 0,037 0,033 0,882 0,010

Koefficient -0,141 -0,010 -0,033 -0,028 -0,040 -0,004 -0,060 -0,065 -0,040 0,003 0,033

SE 4,280 2,684 3,937 1,867 573087983,379 4,332 3,818 4,149 685523,682 620658,925 6,405

Signifikans 0,000 0,576 0,157 0,225 0,110 0,877 0,008 0,005 0,410 0,952 0,479

Koefficient -0,014 0,093 0,055 0,070 0,003 -0,030 0,086 0,075 0,050 0,004 0,093 0,003

SE 2,963 3,347 2,207 3,079 1,460 448186380,578 3,387 2,986 3,245 436163,857 338953,658 5,168

Signifikans 0,727 0,000 0,002 0,003 0,899 0,241 0,000 0,001 0,036 0,945 0,067 0,951

Koefficient 0,130 0,045 0,101 -0,045 -0,048 -0,045 -0,009 -0,042 0,011 0,275 -0,048 -0,040

SE 3,200 3,499 2,289 3,219 1,526 468495710,341 3,605 3,121 3,392 387157,201 446700,034 6,045

Signifikans 0,001 0,081 0,000 0,068 0,044 0,081 0,725 0,071 0,664 0,000 0,358 0,398

Koefficient 0,024 0,004 0,022 0,018 0,012 -0,019 0,095 0,003 0,058 -0,010 0,402 -0,093

SE 6,745 5,661 3,745 5,208 2,469 758035440,862 5,730 5,050 5,488 896300,507 541191,570 7,721

Signifikans 0,503 0,872 0,268 0,495 0,637 0,504 0,000 0,903 0,027 0,841 0,000 0,076

Koefficient 0,031 -0,067 -0,027 0,057 0,002 -0,024 0,041 0,078 0,012 -0,090 0,052 -0,199

SE 4,316 3,337 2,115 3,070 1,456 446823507,244 3,395 2,977 3,235 831137,939 391016,608 4,399

Signifikans 0,440 0,018 0,176 0,030 0,928 0,383 0,118 0,002 0,649 0,072 0,385 0,001

Koefficient -0,015 -0,092 0,010 -0,087 -0,010 -0,040 0,081 -0,003 -0,019 0,014 0,011 -0,205

SE 3,080 2,676 1,700 2,462 1,167 358293653,175 2,729 2,387 2,594 352072,765 328229,168 4,215

Signifikans 0,747 0,002 0,637 0,002 0,710 0,170 0,003 0,918 0,499 0,793 0,836 0,001

Koefficient 0,020 0,007 0,008 0,032 0,072 0,039 0,016 0,014 0,019 0,110 -0,004 -0,005

SE 2,560 2,589 1,744 2,382 1,129 346649319,468 2,626 2,309 2,510 341699,373 342138,053 4,687

Signifikans 0,617 0,787 0,660 0,193 0,003 0,142 0,527 0,547 0,446 0,047 0,928 0,921

R
2

0,041 0,215 0,649 0,312 0,339 0,221 0,316 0,365 0,314 0,249 0,224 0,304

Antal observationer 911 1594 1488 1594 1594 1597 1585 1597 1597 452 502 490

Dagligvaror

Finans

Teknologi

Hälso- och sjukvård

Telekommunikation

Försörjning

Olja & Gas

Råvaror

CSP

Risk

Rörelsekapital

Skuldsättningsgrad

Konsumenttjänster
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4.3.2 Test av hypotes 2 (del 2) 

Steg 1 

I tabell 15 gör vi en regression där CSP (beroende) ställs mot CFP och våra kontrollvariabler 

(oberoende). I vänstra kolumnen testar vi företag som befinner sig i tillväxt för att sedan i högra 

kolumnen jämföra med företag som ej befinner sig i tillväxt. Vi beräknad med andra ord om företag 

som befinner sig i tillväxt har högre effekt på CSP. När variabeln tillväxt används som en option i 

SPSS innebär detta att urvalet blir färre och att en del företag faller bort.  

 

Tabell 8 som visar sambandet mellan CSP och CFP har en koefficient på 0,442 medan företag i 

tillväxt (tabell 15) har 0,441 och företag som ej är i tillväxt har 0,452 (tabell 15). Samtliga har en 

signifikansnivå på 0,01. Förklaringsgraden (R2) för företag i tillväxt är 36,1 % och för företag utan 

tillväxt är den 39,1 %. 

 

Vi hade förväntat oss ett starkare samband när endast företag som befinner sig i tillväxt inkluderas 

och ett svagare samband när endast företag i ej tillväxt inkluderas. Eftersom variabeln tillväxt, som 

heter LTMN i Thomson Reuters, antar att positiva värden innebär tillväxt och negativa värden 

innebär att företaget ej befinner sig i tillväxt kan det skapas ett mellanting. Företag kan ligga på noll 

och det kan förklara att urvalet går ner och att resultatet inte blir som förväntat. 

 

Med denna tabell som utgångspunkt kan vi inte påvisa att företag som befinner sig i tillväxt stärker 

sambandet mellan CFP och CSP. Vi ser snarare i vår tabell (15) att de företag som ej befinner sig i 

tillväxt får en starkare effekt på CSP. 
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Tabell 15 - Egen tabell: Regressionsanalys (CSP= CFP + kontrollvariabler) 

*Vänstra kolumnen inkluderar endast företag med tillväxt 

* Högra kolumnen inkluderar endast företag som ej är i tillväxt 

Steg 2 

I tabell 16 gör vi en regression där CSP (beroende) ställs mot CFP, våra immateriella tillgångar, 

våra kontrollvariabler (oberoende) samt uppdelning mellan företag i tillväxt och företag som ej 

befinner sig i tillväxt. Vi har med andra ord beräknat hur CFP påverkar CSP när också de 

immateriella tillgångarna läggs till i regressionsanalysen i tillägg till våra kontrollvariabler där 

företagen delas upp i tillväxt och ej i tillväxt. 

 

Tabell 9 som visar motsvarande samband fast utan uppdelningen av företag i tillväxt och ej i tillväxt 

har ett samband på 0,109 och vårt resultat för företag i tillväxt (tabell 16) visar ett samband på 0,274 

med en signifikansnivå på 0,01. Förklaringsgraden (R2) för företag i tillväxt är 63,00 % och för 

företag utan tillväxt är den 100,00 %. 

 

Eftersom vi har inkluderat samtliga immateriella tillgångarna i denna regression medför detta att 

urvalet sjunker. När ett urval sjunker medför det ofta att signifikansnivån för de olika variablerna 

kan gå upp De Veaux et al. (2016). Detta kan vi se på flertalet av immateriella tillgångar där de 

Oberoende variabler

Tillväxt Ej tillväxt

Koefficient SE Signifikans Koefficient SE Signifikans

CFP 0,441 0,136 0,000 0,452 0,392 0,000

Kontrollvariabler

Risk 0,009 0,843 0,281 -0,021 2,747 0,454

Rörelsekapital 0,112 0,112 0,000 0,080 0,323 0,005

Skuldsättningsgrad 0,082 0,079 0,000 0,130 0,229 0,000

Bransch -0,080 1,468 0,003

Konsumenttjänster -0,036 0,425 0,000 -0,025 1,474 0,294

Råvaror 0,048 0,440 0,000 0,053 1,163 0,037

Finans -0,026 0,673 0,000 0,000 2,167 0,990

Teknologi 0,043 0,487 0,000 0,088 1,694 0,000

Hälso- och sjukvård -0,003 0,498 0,707 -0,005 1,770 0,812

Telekommunikation -0,023 1,029 0,002 0,015 2,865 0,529

Försörjning 0,003 0,726 0,698 -0,020 1,690 0,416

Olja & Gas 0,017 0,561 0,022 0,020 1,354 0,434

Dagligvaror -0,022 0,392 0,006 0,009 1,310 0,696

R
2

0,361 0,391

Antal observationer 14283 1593

Beroende variabel CSP
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testas för företag i tillväxt (kolumn höger). De företag som ej befinner sig i tillväxt inkluderar 

endast 40 observationer och signifikansen (0,625) får anses väldigt låg.  

 

Som tidigare nämnt stiger koefficienten på hur CFP påverkar CSP från 0,109 till 0,274 samtidigt 

som vi ser en ökning i sambandet för de immateriella tillgångarna. FoU stiger från 0,253 till 0,291, 

produktansvar stiger från 0,109 till 0,124 medan sambandet för CSR integration sjunker från 0,484 

till 0,419. Med tanke på att de företag som ej befinner sig i tillväxt också får ett starkare samband 

innebär detta att vi får vara extra försiktiga. Här ser vi närmare på urvalet som har sjunkit från 693 

(tabell 10 där alla observationer inkluderades) till 386 för observationer som befinner sig i tillväxt 

och endast 40 observationer som ej befinner sig i tillväxt.  

 

 

Tabell 16- Egen tabell: Regressionsanalys (CSP= CFP +IM+ kontrollvariabler) 

Oberoende variabler
Tillväxt Ej tillväxt

Koefficient SE Signifikans Koefficient SE Signifikans

CFP 0,274 0,729 0,000 0,259 3,900 0,625

Immateriella tillgångar

Forskning o Utveckling 0,291 6,096 0,000

Produktansvar 0,124 0,024 0,004 0,009 0,089 0,957

% Styrelse utan ägarskap 0,156 0,027 0,001 0,267 0,121 0,433

Kundnöjdhet 0,113 0,024 0,008 0,157 0,091 0,497

Kundlojalitet varumärke -0,045 0,062 0,571

Värde varumärke 0,014 0,000 0,851 -1,372 0,192 0,199

Bonusplan 0,021 0,020 0,616 1,036 0,320 0,168

CSR Integration 0,419 0,038 0,000 0,020 0,356 0,978

Medarbetarpolicy 0,085 0,026 0,068 0,101 0,314 0,728

Patent & Rättigheter -0,063 0,044 0,169 -0,510 0,000 0,308

Mjukvara -0,039 0,000 0,366 0,901 0,000 0,275

Invert personalomsättning -0,007 0,000 0,891 -0,359 0,152 0,438

-0,088 0,025 0,041

Kontrollvariabler

Risk -1,007 42,082 0,267

Rörelsekapital 0,064 5,059 0,337 0,247 3,396 0,575

Skuldsättningsgrad 0,070 0,634 0,243 -0,328 3,186 0,380

Bransch 0,064 0,415 0,187

Konsumenttjänster

Råvaror -0,001 9,531 0,976

Finans -0,147 1,901 0,003

Teknologi 0,008 2,504 0,873 -1,003 30,132 0,351

Hälso- och sjukvård -0,048 2,090 0,393 -0,024 16,806 0,961

Telekommunikation -0,035 4,683 0,510 0,163 25,008 0,686

Försörjning -0,061 4,750 0,097

Olja & Gas 0,047 3,533 0,366 -0,218 22,363 0,717

Dagligvaror -0,104 1,671 0,061 -0,422 22,034 0,461

R
2 0,630 1,000

Antal observationer 386 40

Beroende variabel CSP
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*Vänstra kolumnen inkluderar endast företag med tillväxt 

* Högra kolumnen inkluderar endast företag som ej är i tillväxt 

 

Steg 3 (del 1) 

I tabell 17 gör vi en regression där IM (beroende) ställs mot CFP samt våra kontrollvariabler 

(oberoende) där endast företag i tillväxt inkluderas. Vi har med andra ord beräknat om det är CFP 

som orsakar den immateriella tillgången när företag befinner sig i tillväxt. Detta är en förutsättning 

för att medlingen skall kunna påvisas starkare när undersökningen endast gäller företag i tillväxt.   

 

Från tabell 17 kan vi utläsa att samtliga immateriella tillgångar har en koefficient > 0 och en 

signifikans på 0,01 med undantaget av forskning och utveckling och inverterad personalomsättning. 

De som hade störst koefficienter utan tillväxtvariabeln var: CSR integration (0,486), forskning och 

utveckling (0,253), % styrelse utan ägarskap (0,170) och medarbetarpolicy (0,136) Dessa har nu i 

tur och ordning: 0,664: 0,-0,017: 0,168: 0,441. Förklaringsgraden (R2) för dessa variabler är 

följande: 65,2 %, 2,9 %, 67,4 % och 35,6 %. 

 

Koefficienterna för CSR integration, och medarbetarpolicy stiger när enbart företag i tillväxt 

inkluderas, medan koefficienterna för FoU och % styrelse utan ägarskap sjunker.  
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Tabell 17- Egen tabell: Regressionsanalys med företag i tillväxt (IM=CFP + kontrollvariabler) 

*FoU = CFP + kontrollvariabler 

*Produktansvar = CFP + kontrollvariabler 

*% styrelse utan ägarskap = CFP + kontrollvariabler 

*Kundnöjdhet = CFP + kontrollvariabler 

*Kundlojalitet = CFP + kontrollvariabler 

*Värde varumärke = CFP + kontrollvariabler 

*Bonusplan = CFP + kontrollvariabler 

*ESG integration = CFP + kontrollvariabler 

*Medarbetarpolicy = CFP + kontrollvariabler 

*Patent & rättigheter = CFP + kontrollvariabler 

*Mjukvara = CFP + kontrollvariabler 

*Inverterad personalomsättning = CFP + kontrollvariabler 

 

 

  

Oberoende variabler Beroende variabler

FoU

Produkt

ansvar

% styrelse 

utan 

ägarskap

Kund

nöjdhet

Kund

lojalitet

Värde 

varumärke Bonusplan

CSR

Integration

Medarbetar

policy

Patent & 

Rättigheter Mjukvara

Invert 

personal

omsättning

Koefficient -0,017 0,412 0,168 0,445 0,243 0,173 0,323 0,664 0,441 0,051 0,060 -0,001

SE 0,000 0,013 0,008 0,012 0,006 2078327,492 0,015 0,010 0,012 2012,456 1710,122 0,028

Signifikans 0,174 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,963

Koefficient -0,032 0,053 0,015 0,041 0,069 0,049 0,010 0,031 0,052 0,103 -0,009 -0,076

SE 0,028 1,316 0,855 1,233 0,659 213895839,377 1,509 1,005 1,242 206110,086 175978,560 2,245

Signifikans 0,010 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 0,216 0,000 0,000 0,000 0,554 0,000

Koefficient -0,017 0,002 -0,026 0,078 0,239 0,196 0,067 0,062 0,112 0,194 0,143 0,009

SE 0,003 0,159 0,103 0,149 0,079 25806189,825 0,182 0,121 0,150 25032,890 20544,465 0,275

Signifikans 0,193 0,770 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,589

Koefficient -0,056 0,011 0,004 0,037 0,015 0,012 -0,003 0,028 0,018 0,040 0,032 0,061

SE 0,003 0,129 0,084 0,121 0,065 21015914,870 0,148 0,099 0,122 21811,556 16460,517 0,243

Signifikans 0,000 0,099 0,432 0,000 0,040 0,133 0,715 0,000 0,007 0,001 0,019 0,000

Koefficient -0,004 -0,163 0,007 0,028 0,025 0,013 -0,010 -0,105 -0,062 0,048 0,031 0,157

SE 0,040 0,750 0,487 0,703 0,375 121921739,209 0,859 0,573 0,708 103838,566 89754,776 1,474

Signifikans 0,741 0,000 0,228 0,001 0,005 0,184 0,269 0,000 0,000 0,000 0,037 0,000

Koefficient -0,021 -0,034 0,029 -0,009 -0,104 -0,073 0,033 0,031 0,000 -0,028 -0,017 -0,187

SE 0,014 0,784 0,512 0,735 0,392 127459567,620 0,897 0,599 0,740 118374,904 100053,262 1,091

Signifikans 0,103 0,000 0,000 0,259 0,000 0,000 0,000 0,000 0,971 0,026 0,232 0,000

Koefficient 0,003 -0,118 0,011 -0,016 -0,045 -0,030 0,008 -0,072 -0,078 0,034 0,009 0,078

SE 0,122 1,176 0,758 1,102 0,588 191129978,662 1,343 0,898 1,110 199708,008 134356,453 2,436

Signifikans 0,756 0,000 0,035 0,028 0,000 0,000 0,313 0,000 0,000 0,004 0,499 0,000

Koefficient 0,071 0,001 0,034 0,030 -0,020 0,035 0,025 -0,071 -0,039 0,006 0,014 -0,018

SE 0,014 0,840 0,545 0,787 0,420 136528993,791 0,962 0,642 0,793 115186,071 94115,231 1,511

Signifikans 0,000 0,880 0,000 0,000 0,020 0,000 0,004 0,000 0,000 0,661 0,365 0,255

Koefficient 0,080 0,022 0,062 0,030 -0,066 -0,032 -0,024 -0,029 -0,034 0,156 0,007 -0,013

SE 0,014 0,644 0,420 0,604 0,322 104713692,009 0,738 0,492 0,608 107957,782 99410,982 1,518

Signifikans 0,000 0,019 0,000 0,001 0,000 0,002 0,013 0,000 0,000 0,000 0,623 0,428

Koefficient -0,003 0,010 0,052 -0,019 -0,090 -0,067 -0,007 -0,088 -0,064 0,084 0,396 -0,051

SE 0,044 0,854 0,556 0,800 0,427 138806715,730 0,978 0,652 0,806 278719,300 178410,329 2,516

Signifikans 0,795 0,209 0,000 0,019 0,000 0,000 0,395 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Koefficient -0,011 -0,019 0,002 0,058 0,042 0,037 0,043 -0,003 0,016 0,027 0,026 -0,181

SE 0,029 1,645 1,081 1,541 0,823 267264833,617 1,881 1,256 1,552 297073,418 155535,714 1,602

Signifikans 0,324 0,005 0,629 0,000 0,000 0,000 0,000 0,539 0,016 0,024 0,063 0,000

Koefficient 0,069 -0,017 0,010 0,064 -0,012 -0,012 0,032 0,050 0,012 0,000 0,008 -0,152

SE 0,019 1,199 0,777 1,124 0,600 194866646,418 1,379 0,916 1,132 192402,770 131038,052 1,463

Signifikans 0,000 0,021 0,044 0,000 0,127 0,146 0,000 0,000 0,098 0,985 0,580 0,000

Koefficient -0,009 -0,134 0,019 -0,043 -0,050 -0,031 0,054 -0,042 -0,042 0,110 0,000 0,013

SE 0,013 0,950 0,615 0,890 0,475 154303001,123 1,088 0,725 0,896 95160,042 81729,256 1,181

Signifikans 0,498 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,980 0,439

R
2

0,029 0,314 0,674 0,331 0,221 0,144 0,255 0,652 0,356 0,139 0,251 0,296

Antal observationer 8983 15887 15283 15887 15887 15887 15778 15877 15887 6823 4655 3865

Dagligvaror

Finans

Teknologi

Hälso- och sjukvård

Telekommunikation

Försörjning

Olja & Gas

Råvaror

CFP

Risk

Rörelsekapital

Skuldsättningsgrad

Konsumenttjänster
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Steg 3 (del 2) 

I tabell 18 gör vi en regression där IM (beroende) ställs mot CFP samt våra kontrollvariabler 

(oberoende) där endast företag som ej är i tillväxt inkluderas. Vi har med andra ord beräknat om det 

är CFP som orsakar den immateriella tillgången när företag befinner sig i tillväxt. Vi förväntar oss 

en negativ effekt när företag ej befinner sig i tillväxt. 

 

Från tabell 18 kan vi utläsa att samtliga immateriella tillgångar har en koefficient > 0 och en 

signifikans på p<0,000 med undantaget av forskning och utveckling. De som hade störst 

koefficienter utan tillväxtvariabeln var: CSR integration (0,486), forskning och utveckling (0,253), 

% styrelse utan ägarskap (0,170) och medarbetarpolicy (0,136) Dessa har nu i tur och ordning: 

0,661: 0,-0,018: 0,185: 0,457. Förklaringsgraden (R2) för dessa variabler är följande: 61,5 %, 3,5 

%, 67,4 % och 42,2 %. 

 

Det är enbart FoU som sjunker när företag som ej befinner sig i tillväxt analyseras. Koefficienterna 

för CSR integration, % styrelse utan ägarskap och medarbetarpolicy ökar.  
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Tabell 18- Egen tabell: Regressionsanalys med företag ej i tillväxt (IM=CFP+kontrollvariabler) 

*FoU = CFP + kontrollvariabler 

*Produktansvar = CFP + kontrollvariabler 

*% styrelse utan ägarskap = CFP + kontrollvariabler 

*Kundnöjdhet = CFP + kontrollvariabler 

*Kundlojalitet = CFP + kontrollvariabler 

*Värde varumärke = CFP + kontrollvariabler 

*Bonusplan = CFP + kontrollvariabler 

*ESG integration = CFP + kontrollvariabler 

*Medarbetarpolicy = CFP + kontrollvariabler 

*Patent & rättigheter = CFP + kontrollvariabler 

*Mjukvara = CFP + kontrollvariabler 

*Inverterad personalomsättning = CFP + kontrollvariabler 

 

Genom att ha utfört Baron & Kennys (1986) trestegsmodell kan vi fastställa att det saknas ett 

entydigt samband i det dubbelriktade sambandet mellan CSP och CFP när företag i tillväxt och ej i 

tillväxt inkluderas. Hypotes 2 falsifieras. 

  

Oberoende variabler Beroende variabler

FoU

Produkt

ansvar

% styrelse 

utan 

ägarskap

Kund

nöjdhet

Kund

lojalitet

Värde 

varumärke Bonusplan

CSR

Integration

Medarbetar

policy

Patent & 

Rättigheter Mjukvara

Invert 

personal

omsättning

Koefficient -0,018 0,454 0,185 0,391 0,183 0,140 0,343 0,661 0,457 0,117 0,065 0,012

SE 0,050 0,041 0,028 0,038 0,020 5851211,204 0,043 0,031 0,040 7153,552 6128,544 0,088

Signifikans 0,660 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,046 0,244 0,812

Koefficient 0,055 -0,004 0,019 0,044 0,166 0,144 0,009 0,018 0,020 0,197 0,016 0,020

SE 5,366 4,525 3,137 4,257 2,161 647322575,065 4,795 3,457 4,376 707803,031 646391,548 7,710

Signifikans 0,203 0,881 0,333 0,083 0,000 0,000 0,723 0,369 0,432 0,002 0,803 0,721

Koefficient -0,051 -0,077 -0,028 0,101 0,277 0,169 -0,003 0,041 0,096 0,127 0,108 -0,018

SE 0,594 0,482 0,334 0,454 0,230 69000123,120 0,511 0,369 0,466 88304,504 64783,172 0,804

Signifikans 0,223 0,002 0,124 0,000 0,000 0,000 0,887 0,030 0,000 0,059 0,069 0,720

Koefficient -0,085 0,076 0,027 0,065 0,045 0,004 -0,014 0,022 0,022 0,070 0,044 0,043

SE 0,464 0,400 0,279 0,376 0,191 57181157,168 0,425 0,305 0,387 69984,341 55572,058 0,720

Signifikans 0,019 0,000 0,089 0,002 0,045 0,879 0,507 0,190 0,275 0,155 0,349 0,335

Koefficient -0,006 -0,153 -0,011 -0,084 0,026 -0,016 -0,004 -0,099 -0,066 -0,135 0,027 0,008

SE 10,083 2,451 1,673 2,307 1,171 350713570,943 2,592 1,873 2,371 395424,668 294827,769 5,222

Signifikans 0,851 0,000 0,508 0,000 0,275 0,545 0,876 0,000 0,003 0,046 0,614 0,869

Koefficient 0,003 -0,069 0,010 -0,079 -0,064 -0,080 0,014 0,024 0,037 -0,067 0,014 -0,171

SE 2,201 2,016 1,394 1,897 0,962 288370650,811 2,133 1,540 1,949 720612,787 297437,657 3,594

Signifikans 0,947 0,006 0,587 0,001 0,014 0,004 0,564 0,210 0,121 0,212 0,789 0,005

Koefficient -0,129 -0,006 -0,032 -0,036 -0,044 0,001 -0,054 -0,067 -0,049 -0,004 0,029

SE 3,831 2,550 3,605 1,829 548068837,054 4,047 2,927 3,705 478975,964 648327,945 6,310

Signifikans 0,000 0,706 0,127 0,116 0,073 0,980 0,002 0,001 0,438 0,937 0,518

Koefficient -0,025 0,060 0,039 0,030 -0,018 -0,044 0,042 0,013 0,030 -0,085 0,085 0,033

SE 2,719 2,866 1,979 2,696 1,368 409966182,103 3,028 2,190 2,771 328068,108 361796,948 5,119

Signifikans 0,517 0,007 0,020 0,168 0,453 0,080 0,058 0,452 0,162 0,218 0,094 0,483

Koefficient 0,116 0,037 0,094 -0,030 -0,018 -0,026 0,006 -0,033 0,020 0,312 -0,023 -0,046

SE 2,977 3,110 2,159 2,926 1,485 444938996,177 3,346 2,376 3,008 496447,676 472962,865 6,002

Signifikans 0,003 0,108 0,000 0,167 0,455 0,300 0,803 0,061 0,350 0,000 0,663 0,316

Koefficient 0,009 -0,033 0,013 0,039 0,058 0,007 0,115 0,002 0,048 -0,008 0,471 -0,110

SE 6,240 4,724 3,278 4,445 2,256 675801669,742 4,990 3,609 4,568 794910,529 562787,881 7,704

Signifikans 0,791 0,169 0,475 0,092 0,019 0,805 0,000 0,929 0,032 0,871 0,000 0,030

Koefficient 0,014 -0,078 -0,033 0,080 0,055 0,009 0,059 0,102 0,030 -0,063 0,078 -0,202

SE 4,072 2,951 1,974 2,777 1,409 422194532,792 3,135 2,255 2,854 899385,656 400544,543 4,283

Signifikans 0,716 0,001 0,067 0,001 0,027 0,727 0,012 0,000 0,191 0,208 0,191 0,000

Koefficient -0,032 -0,129 -0,004 -0,075 0,026 -0,020 0,097 -0,012 -0,025 -0,047 0,017 -0,208

SE 2,703 2,299 1,549 2,163 1,098 328914374,523 2,446 1,757 2,223 419908,317 338271,872 4,234

Signifikans 0,457 0,000 0,836 0,002 0,313 0,482 0,000 0,546 0,292 0,437 0,751 0,001

Koefficient 0,010 -0,011 0,001 0,030 0,078 0,042 0,001 0,014 0,023 0,068 -0,009 0,007

SE 2,404 2,301 1,635 2,165 1,099 329222624,154 2,442 1,758 2,225 395702,006 353718,227 4,671

Signifikans 0,789 0,630 0,972 0,181 0,001 0,102 0,950 0,444 0,298 0,292 0,861 0,899

R
2

0,035 0,349 0,674 0,395 0,298 0,204 0,373 0,615 0,422 0,208 0,228 0,31

Antal observationer 985 1716 1591 1716 1716 1716 1702 1716 1716 445 487 506

Dagligvaror

Finans

Teknologi

Hälso- och sjukvård

Telekommunikation

Försörjning

Olja & Gas

Råvaror

CFP

Risk

Rörelsekapital

Skuldsättningsgrad

Konsumenttjänster
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5. Diskussion 

 

I studiens femte kapitel diskuteras studiens resultat utifrån vårt formulerade syfte och fyra 

hypoteser. Tidigare forsknings slutsatser vägs och diskuteras mot våra egna resultat. Resultaten 

diskuteras utifrån RBV-teorin, Slack resources teorin, intressentteorin och ägarstrukturen. I hypotes 

2 diskuteras också vilken effekt tillväxten har. Avslutningsvis ges en sammanfattande diskussion.  

 

5.1 Hypotes 1a 

 

Hypotes 1a: Immateriella tillgångar förmedlar effekten av CSP på CFP. 

 

 

Figur 13 - Egen figur över undersökningsmodellen 

 

Hypotes 1a är en del av undersökningsmodellen i figur 2 där det påvisas att de immateriella 

tillgångarna medlar effekten mellan CSP och CFP vilket demonstreras med de gröna pilarna i 

figuren ovan. Högre CSP skall ge högre CFP med de immateriella tillgångarna som medlare. 

 

Resultaten visar att det finns en partiell medling mellan innovation, humankapital, rykte och kultur, 

vilka leder till högre nivå på CFP. Det tolkas som att ett företags prestation beror åtminstone delvis 

på hur väl företaget kan ackumulera de immateriella tillgångarna vilket stämmer överens med RBV-

teorin som menar att ett företags prestation (CFP) baseras på hur väl ett företag tar vara på sina 

resurser och speciellt de immateriella tillgångarna (Barney, 1991; Dierickx & Cool, 1989; 

Wernerfelt, 1984). Orlitzky et al. (2003) och Sharma & Vredenburg (1998) tar upp intressentteorin 

med utgångspunkt i RBV-teorin där innovation, humankapital, rykte och kultur kan leda till 
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hållbara konkurrensfördelar kontra konkurrenterna. Som vårt resultat visar finns det en korrelation 

mellan CSP och CFP med en hög förklaringsgrad. Denna effekt kan delvis härledas via partiell 

medling till våra immateriella tillgångar där vi har sett en positiv effekt (signifikans på 0,05-nivå) 

för variabler inom innovation, humankapital, rykte och kultur. 

 

Den grupp av immateriella tillgångar där vi fann flest medlande variabler var under kultur där vi såg 

effekt från produktansvar, CSR integration och medarbetarpolicy. Det kan förklaras utifrån 

Howard-Grenville & Hoffman (2003) som menar att CSP genererar homogenitet gällande sociala 

problem och implementering av innovativa lösningar. Om ett företag har en god kultur och 

företagskultur och detta leder till innovativa lösningar kan detta sammankopplas med en förmåga att 

skapa nya produkter och finna attraktiva marknader. En annan uppfattning av Russo & Fouts (1997) 

och Sharma & Vredenburg (1998), är att en god företagskultur leder till ett bra samarbete och 

förtroende gentemot aktieägarna som i sin tur leder till högre CFP. 

 

En gemensam nämnare för de tillgångarna som gav hög effekt på CFP var att de skapades inom 

företaget, men bedömdes utifrån av andra intressenter. Exempelvis inom gruppen rykte fann vi 

positiv effekt för kundlojalitet för varumärket. Att denna variabel ger en medlande effekt kan 

förklaras genom att lojalitet gentemot varumärket, bättre image och starkare marknadsposition 

genererar högre finansiell prestation (Pavelin, 2006; Rowley & Berman, 2000). Att ett företag med 

ett bra rykte på sikt genererar högre finansiell prestation är grundpelare för RBV-teorin där 

företaget får en grund att bygga vidare på och detta skapar en snöbollseffekt om dessa tillgångar tas 

vara på.  

 

Företag som erbjuder en bonusplan för sina anställda visade också en positiv effekt på CFP vilket 

stämmer överens med flera författares slutsatser (Becker & Gerhart, 1996; Huselid, 1995; Pfeffer, 

1994; Pfeffer & Veiga, 1999). Dessa författare tar också upp att ett stärkt humankapital på sikt ger 

högre finansiell prestation och tar upp tre argument. Dessa är i tur och ordning: företag med CSP-

mål attraherar kvalificerad arbetskraft, fler jobbsökanden och de som arbetar inom organisationen 

stannar kvar längre. Vi menar att om företag erbjuder en bonusplan attraherar det drivna 

medarbetare som också väljer att stanna kvar.  

 

Samtidigt visar inte personalomsättningen, eller rättare sagt avsaknaden av personalomsättning ha 

någon effekt på CFP, vilket går emot samma forskning. Det kan förklaras utifrån RBV-teorins 

antaganden om att det krävs fyra indikatorer för att en tillgång ska anses som en hållbar 
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konkurrensfördel (Barney, 1991). Även om humankapitalet är värdefullt och unikt kan personal 

kopieras genom att de lockas till konkurrerande verksamhet, vilket också gör att dess värde inte går 

att fånga. Det innebär att endast två av de fyra indikatorerna uppfylls och kan förklara avsaknaden 

av effekt på CFP. 

 

En annan grupp av immateriella tillgångar som däremot uppfyller de fyra indikatorerna för en 

hållbar konkurrensfördel är innovation (Barney, 1991). Här blir både intressentteorin och en 

socialpolitisk aspekt intressant (Phillips, 2004) där innovation (FoU), marknaden och 

investeringsmöjligheter måste analyseras. Vi har funnit positiv effekt på patent & rättigheter och på 

mjukvara som finns inom innovation. Det kan förklaras utifrån Thomson & Heron (2006), som 

menar att nyskapande ofta är förknippat med hur väl företagsledningen förespråkar goda interna 

relationer där kunskap eftersöks, skapas och delges. Dessutom stämmer det överens med Becker & 

Gerhart (1996); Huselid (1995); Pfeffer (1994) och Pfeffer & Veiga (1999) att företag som lyckas 

vara innovativa och skapa en ny produkt eller hitta ett nytt och mer effektivt sätt att tillverka varor 

på kommer att, enligt ovanstående argument, vara mer framgångsrika. Dessa företag har också 

möjlighet att ta patent på sina innovationer och säkra den framtida driften av företaget. 

 

Vi har valt att analysera de immateriella tillgångarna var och en för sig, men det är ett rimligt 

antagande att en kombination av dessa bildar den saknade länken i sambandet mellan CSP och CFP. 

Med RBV-teorin som utgångspunkt och de fyra indikatorerna för skapandet av hållbara 

konkurrensfördelar (Barney, 1991) visar vår studie att företag borde ha incitament att på lång sikt 

engagera sig i CSP-aktiviteter och bygga vidare på dessa immateriella tillgångar för att nå en högre 

finansiell prestation. Som exempel kan företag med gott rykte (kundlojalitet för varumärket) också 

stärka humankapitalet där kvalificerad arbetskraft söker sig till ett företag med bra rykte och där 

ekonomin är i balans med möjligheter för ekonomisk utveckling. Om kvalificerad arbetskraft, där 

humankapitalet stärks, bidrar till ekonomisk utveckling och att de immateriella tillgångar tas till 

vara på (RBV-teorin) kan detta leda till högre medarbetarnöjdhet och där företaget har råd att betala 

ut bonusar till de anställda. 

 

Det som däremot förvånade oss, och som går emot intressentteorin (Freeman, 1984) är att 

ägarstrukturen inte har någon påverkan på CFP. Vi förväntade oss att finna ett samband, positivt 

som negativt mellan företag som har ägare i styrelsen eller inte, då aktieägarna med hög andel i 

styrelsen är intressenter som har en påverkan på företagens beslut. Samtidigt stöder det Demsetz & 

Lehns (1985) studie som undersökt sambandet mellan ägarstrukturen och kommit fram till att det i 
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viss mån kan finnas ett samband, men att detta inte är signifikant när kontroll och dummyvariabler 

inkluderas. 

 

Även om det går att påvisa många studier som kommit fram till att bra företagskultur leder till ett 

ökat CFP måste ett par aspekter lyftas fram då det är många faktorer som spelar in. Peloza (2009) 

tar upp att det finns ett mätproblem gällande kultur och att många variabler som utgör CSP och kan 

ligga nära till hands inom kultur. Russo & Fouts (1997) tar upp att ett förhöjt värde inom företaget, 

genom kultur, ger effekter på humankapitalet och värdet på kultur kan vara svårt att fånga upp. 

Andra problem som kan ligga bakom är (Martínez-Ferrero & Frías-Aceituno, 2015) att olika 

forskare mäter CFP på genom olika mått. Vi har mätt CFP genom ett konkluderande marknadsvärde 

(MVC) medan Surroca et al. (2010) använt sig av Tobin´s Q. Vår studie har i likhet med Howard-

Grenville & Hoffman (2003) och Surroca et al. (2010) kommit fram till att utvecklandet av 

företagskultur leder till ett ökat CFP.  

 

Genom vår teoretiska referensram och statistiska undersökningar kan vi påvisa att det finns en 

partiell medling mellan innovation, humankapital, rykte och kultur vilka leder till högre nivå på 

CFP. 

 

5.2 Hypotes 1b 

 

Hypotes 1b: Immateriella tillgångar förmedlar effekten av CFP på CSP. 

 

Figur 14- Egen figur över undersökningsmodellen 
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Hypotes 1b är en del av undersökningsmodellen i figur 2 där det påvisas att de immateriella 

tillgångarna medlar i effekten mellan CFP och CSP vilket demonstreras med de gröna pilarna i 

figuren ovan. Denna hypotes skall bevisa det omvända sambandet för de immateriella tillgångar 

dvs. att medling även sker i det omvända scenariot. Högre CFP skall ge högre CSP med de 

immateriella tillgångarna som medlare. 

 

Resultatet visar att det finns en partiell medling mellan innovation, humankapital, rykte och kultur, 

vilka leder till högre nivå på CSP. Detta kan förklaras utifrån slack resources teorin där resurser 

som blir över kan användas till bland annat investeringar (Cyert & March, 1963; Daniel et al., 

2004). Företag som redan har ett ekonomiskt överskott har enklare att skapa en högre nivå på CSP. 

Som vårt resultat visar finns det en korrelation mellan CFP och CSP med en relativt hög 

förklaringsgrad. Effekten kan delvis härledas via partiell medling till våra immateriella tillgångar 

där vi har sett en positiv effekt (signifikans på 0,05-nivå) för variabler inom innovation, 

humankapital, rykte och kultur. 

 

Till skillnad från hypotes 1a där kultur var den grupp av immateriella tillgångar som hade störst 

effekt på CFP är det istället rykte som har störst påverkan på CSP. Det kan förklaras genom att 

skapandet av ett bra rykte kräver symmetri mellan intressenternas förväntan och företagets rykte 

Brammer & Pavelin (2006) där finansiell prestation ofta är ett informationsutbyte (Fombrun & 

Shanley, 1990). I vår undersökning fann vi positiv effekt för kundnöjdhet, kundlojalitet och 

varumärke i medlingen mellan CFP och CSP. Vi tolkar det som att en hög finansiell prestation 

signalerar att företaget har bra resursallokering, bra ledning och kommer att finnas på marknaden 

under en längre period. Om ett företag har skapat ett bättre rykte än konkurrenterna kan detta 

medföra SCA och ett rykte är svårt att kopiera. 

 

Studien visar även en positiv effekt på CSP genom produktansvar och CSR integration och det kan 

förklaras av Denison (1990) som menar att det finns en symmetri mellan rykte och kultur vilket 

tillsammans ger en högre effekt på CSP. Denison (1990) förklarar att skapandet av företagskultur 

görs utifrån tidigare framgångar eller misslyckanden. Vår tolkning är att om framgång inom CFP 

genererar bättre kultur inom företaget, i vårt fall positiv effekt på produktansvar och CSR 

Integration, kan detta leda till högre CSP. Med dessa två faktorer; hög CFP och god företagskultur, i 

baktanke är det rimligt att detta genererar en bättre arbetsmiljö, harmoni och engagemang. Det leder 

i sin tur till ett bättre rykte som inkluderar variabler såsom kundnöjdhet och värde för varumärket. 
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På så sätt blir det som Denison (1990) förklarar, en symmetri mellan kultur och rykte vilket 

tillsammans ger en högre effekt på CSP. 

 

Vi hade förväntat oss att CFP skulle ha en positiv effekt på skapandet av immateriella tillgången 

som vi benämner innovation. Här är dock inte våra resultat entydigt och strider till viss del mot 

tidigare forskning, t.ex. Surroca et al. (2010) som ser nyskapandet som en stark bidragande orsak 

till de immateriella tillgångarna. I vår studie visar patent & rättigheter en relativt stark effekt på 

CSP, ändå så menar Helfat (1997) att det finns problematik med att värdera innovation då företag 

sällan är villiga att avslöja sina företagshemligheter. Vi tolkar det däremot så att kostnader för att 

ansöka om patent & rättigheter ändå är något som går att värdera och som syns i redovisningen. 

Samtidigt kan vi inte utläsa någon effekt på varken forskning och utveckling eller mjukvara, även 

om dessa också går att utläsa i traditionell redovisning. Det kan förklaras genom Preston & 

O´Bannon (1997) och McGuire et al. (1988) som menar att CFP medför ett högre CSP på sikt, men 

att effekten blir förskjuten. Detta innebär att företag som nyligen investerat i innovation kommer vi 

inte kunna utläsa någon effekt av. En annan orsak till mätsvårigheten är att de indikatorer som gör 

en tillgång till SCA; värdefull, unik, svår att imitera och ersätta (Barney, 1991), vill företagen dock 

inte redovisa offentligt (Helfat, 1997), eller så kan de inte då effekten av detta sker med förskjutning 

(Preston & O´Bannon, 1997 och McGuire et al., 1988). 

 

Något vi reagerade på är att vi inte fann någon positiv effekt på CSP från bonusplan för anställda. 

Vi hade förväntat oss att det skulle generera ett högre CSP precis som i det omvända sambandet, 

men så var inte fallet. Det går emot tidigare forskning inom slack resources teorin som tar upp att 

humankapital kan skapas genom att bland annat dela ut bonusar till anställda (Wright et al., 2005). 

Vi fann bara ett svagt negativt samband, men då signifikansen var väldigt låg kan det föreligga 

mätproblem. Vi kan även tolka det som att om företag har en bra företagskultur och från början har 

en lönenivå som ligger i paritet med kompetens som håller medarbetare nöjda så behöver inte en 

bonus höja CSP ytterligare. Även om det vid första anblick kan verka logiskt att en bonusplan höjer 

CSP-nivån. 

 

En annan intressant aspekt som visade sig genom vår undersökning var att en högre procentuell 

andel av styrelse utan ägarskap hade större effekt på skapande av immateriella tillgångar vilket 

höjer CSP, detta fann vi inte i den omvända relationen. Detta kan förklaras genom McGuire et al. 

(1988) som tar upp att många ägare är restriktiva i sina investeringar och gärna behåller överskottet 

av kapital vilket därmed innebär lägre CSP. Det kan också vara så att ägare p.g.a. privata mål kan 
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överinvestera i CSR som inte ger den önskade effekten utan istället bara är slöseri (Preston & 

O´Bannon, 1997). Även Barnea & Rubin (2010) menar att inflytelserika ägare kan få privata 

fördelar genom att investera i CSR för att framstå som socialt ansvartagande, i synnerhet när de inte 

behöver bära hela kostnaden för det. Dessutom menar Hillman (2001) att företag med en hög andel 

oberoende i styrelsen har större krav på att arbeta transparent med CSR-aktiviteter, vilket leder till 

mer strukturerat hållbarhetsarbete. 

 

Ett annat perspektiv på resultatet att en högre andel oberoende styrelse ger effekt på CSP, kan vara 

som Freeman (1984) skriver att det finns andra fokus än att uppfylla aktieägarnas krav. I slutändan 

handlar det enligt Freeman (1984) ändå om samma mål – vinstmaximering, men författarens 

ståndpunkt är att det gäller att ha en god relation med samtliga intressenter, inte bara aktieägarna, 

för att maximera organisationens möjligheter till högre CFP. Till skillnad från ägare finns det 

incitament för att de som sitter i en styrelse och inte är ägare har ett större intresse av att skapa 

andra värden än enbart finansiella, vilka bidrar till att höja CSP. 

 

Genom vår teoretiska referensram och statistiska undersökningar kan vi påvisa att det finns en 

partiell medling mellan innovation, humankapital, rykte och kultur som i sin tur leder till högre nivå 

på CSP. 

 

5.3 Hypotes 1c 

 

Hypotes 1c: Det saknas ett direkt samband mellan CSP och CFP. Det är snarare de immateriella 

tillgångarna som är en förmedlande funktion i båda riktningar gällande CSP och CFP. 
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Figur 15 - Egen figur över undersökningsmodellen 

 

Hypotes 1c ser undersökningsmodell i figur 2 som helhet. Det innebär att vi undersöker (hypotes 

1a) om de immateriella tillgångarna är en medlande funktion i sambandet mellan CSP och CFP för 

att sedan också se på det motsatta sambandet (hypotes 1b) och se hur de immateriella tillgångarna är 

en medlande funktion mellan CFP och CSP. Denna hypotes (1c) skall bevisa om det existerar ett 

cirkulärt samband mellan CSP och CFP. Utgångspunkten är att tillämpandet av slack resources 

teorin och intressentteorin skall ge ett dubbelriktat samband.  

 

Utifrån hypotes 1a och hypotes 1b har vi fastställt att både CSP och CFP påverkas av de 

immateriella tillgångarna som befinner sig inom innovation, humankapital, rykte och kultur. De 

immateriella tillgångarna som påverkar i båda riktningarna är: patent & rättigheter (innovation), 

mjukvara (innovation), produktansvar (kultur) och CSR integration (kultur). Vi finner alltså inte ett 

entydigt resultat i form av rykte och humankapital. Vi ser en fördel med att ha en positiv effekt i 

båda riktningarna då arbete med rätt tillgångar kan ge en snöbollseffekt som ger skjuts i både CFP 

och CSP. Det blir därför naturligt att diskutera vad det är som gör innovation och kultur speciellt 

och vad som skiljer dessa från humankapital och rykte. 

 

Branco & Rodriguez (2007) tar upp RBV-teorins mekanismer och genom denna teori kan vi tydligt 

se de immateriella tillgångarnas medlande effekt. Ännu en gång återvänder vi till de fyra 

indikatorerna som skapar hållbara konkurrensfördelar; om tillgången är värdefull, unik, svår att 

imitera och ersätta (Barney, 1997). Är detta nyckeln till hur företag ska allokera sina resurser i 

immateriella tillgångar för att skapa en medlande effekt i båda riktningar? 
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Det går inte att bortse från att innovation är resurskrävande samtidigt som det är en förutsättning för 

att bli framgångsrik (Becker & Gerhart, 1996; Huselid, 1995; Pfeffer, 1994; Pfeffer & Veiga, 1999). 

Om ett företag skapar immateriella tillgångar, antingen genom CSP eller CFP, och produkter/varor 

är nyskapande genom innovation kommer detta rimligtvis medföra att den immateriella tillgången 

är svåråtkomlig. Är tillgången sedan också värdefull, unik, svår att imitera och ersätta kommer detta 

att skapa en hållbar konkurrensfördel (Barney, 1997). Dessa hållbara konkurrensfördelar ger i sin 

tur ett högre CFP som ger ett överskott av finansiella resurser som kan användas till ytterligare 

innovation. Orsaken till att vi får en högre effekt av patent & rättigheter och mjukvara, än av FoU 

kan bero på att kostnader av den förstnämnda är resultatet av den sistnämnda. Med det menar vi att 

kostnaderna för FoU täcker både framgångsrika och ej framgångsrika innovationer. De innovationer 

som är framgångsrika leder till ansökningar för patent & rättigheter och värdet av att underhålla 

dessa ger automatiskt högre CFP. Det går alltså inte att utifrån studien föreslå satsningar på patent 

& rättigheter för att nå högre CSP och CFP utan man får helt enkelt ta det goda med det onda. Vi 

föreslår alltså att satsningar på FoU med mål att kunna ta patent eller utveckla mjukvara som ett 

koncept vilket med rätt förutsättningar leder till högre CFP och CSP. 

 

Den andra gruppen av immateriella tillgångar som visade på ett dubbelriktat samband mellan CSP 

och CFP var kultur, närmare bestämt produktansvar och CSR Integration. Enligt Denison (1990) ter 

det sig naturligt att ett företag som tidigare haft framgångar finansiellt, skapar en god företagskultur 

som bidrar till högre CSR på sikt, vilket också är utgångspunkten i slack resources teorin. Det kan 

stämma överens med det samband vi får gällande produktansvar. Ofta är detta ansvar förknippat 

med eftermarknaden, dvs. vilket ansvar tar företaget för eventuella reklamationer och restavfall. Det 

är alltså aktiviteter som sker efter det finansiella utbytet är gjort. Ett högt betyg vad gäller 

produktansvar påverkar CSP och bidrar därefter till en högre försäljning. 

 

Med intressentteorin som bas, förklarar Howard-Grenville & Hoffman (2003) att det är god 

kommunikation och social integration som föder en bra företagskultur och på så sätt bidrar till 

högre CFP och CSP. Det stämmer överens vad gäller CSR Integration då det handlar om hur väl 

företagsledningen kommunicerar och följer de CSR-aktiviteter som bestämts. Genom ett väl 

genomsyrat CSR arbete som kommuniceras både inom och utanför organisationen förmedlas en 

tydlig riktning där intressenternas förväntningar matchas och leder därmed till högre CSP och CFP.  

 

Även om både Denison (1990) och Howard-Grenville & Hoffman (2003) har en god grund för sina 

teorier väljer vi ändå stanna upp ett tag och fundera över vad den gemensamma nämnaren mellan 
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innovation och kultur är - den som bidrar till det dubbelriktade sambandet mellan CSP och CFP. 

Precis som med innovation upplever vi kultur som något odefinierbart och svårt att ta på. Tankarna 

leder oss in på Barneys (1997) teorier kring de fyra indikatorerna som krävs för att skapa hållbara 

konkurrensfördelar. Eftersom en företagskultur är svår att definiera, är den också svår att kopiera 

och ersätta, vilket gör den unik och samtidigt värdefull. Det går att komma långt genom policys, 

arbetsbeskrivningar och coachande utbildningar, men det som kallas ”andan” i företaget kan om det 

är en positiv sådan, definitivt vara en hållbar konkurrensfördel, anser vi. 

 

Om vår teori stämmer att det är SCA som gör innovation och kultur framgångsrika som medlare i 

båda riktningar mellan CSP och CFP, vad är det då som saknas i humankapital och rykte? 

Flera författare (Becker & Gerhart, 1996; Huselid, 1995; Pfeffer, 1994; Pfeffer & Veiga, 1999) tar 

upp att humankapital bidrar positivt till CFP. I hypotes 1a finner vi positiva värden på CFP då 

företag har en bonusplan för de anställda, men detta samband återfinns inte i den motsatta 

riktningen. Humankapital kan vara svårt att mäta och på samma sätt som innovation (Helfat, 1997) 

kan det i allra högsta grad vara unika kompetenser som är värdefulla för företaget.  

Utifrån detta påstår vi att det som gör att kravet för SCA inte uppfylls är att företaget inte har 

humankapitalet i besittning. En medarbetare kan byta arbetsplats om rätt förutsättning ges, vilket 

gör att tillgången inte kan kontrolleras, den kan alltså kopieras/ersättas. Det stämmer också överens 

med att vi inte fann något samband mellan CSP och CFP gällande personalomsättningen. 

 

Den andra gruppen av variabler som saknar dubbelriktat samband på enskilda variabler är rykte.  

När vi förutspår CFP från CSP ger kundlojalitet utslag, medan kundnöjdhet och värde varumärke 

ger utslag när vi förutspår CSP från CFP. Då detta inte ger ett entydigt svar har vi försökt att 

resonera oss fram till varför. En anledning kan vara att företag som har en bra finansiell prestation 

exponeras mer i media och för hög vinst kan innebära en negativ reaktion. T.ex. kundlojalitet för 

varumärke (skapas genom rykte) är positivt när vi förutspår CFP genom CSP, medan det blir 

negativt när vi gör samma undersökning fast omvänt. Turban & Greening (1997) menar på att rykte, 

utifrån intressentteorin, skapar kundlojalitet då ett bra rykte bidrar till att attrahera bättre anställda 

och bättre leverantörsavtal. Utifrån slack resources teorin resonerar Brammer & Pavelin (2006) att 

företags rykte måste ha symmetri med intressenternas förväntan för att vara positiv. Utifrån vår 

studie kan resultatet tyda på att det i viss mån saknas symmetri mellan intressenternas förväntan och 

marknaden. Detta bidrar till ett negativt värde på kundlojaliteten avseende när företag har en bra 

finansiell prestation.  
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Funderar vi därtill också kring kraven på SCA, kan vi vid en första anblick definiera ett gott rykte 

som en värdefull, unik, oersättlig och svåråtkomlig tillgång. Det som däremot skiljer rykte från 

övriga; kultur, innovation och humankapital är att denna är baserad på externa intressenters 

uppfattning och agerande, istället för de interna processerna inom företagen. Kundlojalitet, 

kundnöjdhet och varumärke fungerar istället som ett resultat av de aktiviteter som sker inom kultur, 

innovation och humankapital. Vi påstår alltså att ett gott rykte är målet som nås genom aktiviteter 

inom de tre övriga grupperna.  

 

Genom vår teoretiska referensram och statistiska undersökningar kan vi påvisa att det finns ett 

dubbelriktat samband mellan CSP och CFP med en medlande funktion från de immateriella 

tillgångarna. Resultatet är dock inte helt entydigt och medlande effekt i båda riktningar finner vi 

enbart för innovation och kultur. 

 

5.4 Hypotes 2 

 

Hypotes 2: I företag med hög tillväxt förmedlas sambandet mellan CSP och CFP fullständigt av 

immateriella tillgångar.  

 

 

 

Figur 16- Egen figur över undersökningsmodellen 

 

 

Hypotes 2 ser undersökningsmodell i figur 2 som helhet där tillväxttakten i båda riktningar läggs 

till. Det innebär att vi undersöker (hypotes 1a) om de immateriella tillgångarna är en medlande 
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funktion i sambandet mellan CSP och CFP för att sedan också se på det motsatta sambandet 

(hypotes 1b) och se hur de immateriella tillgångarna är en medlande funktion mellan CFP och CSP. 

När också hypotes 1c är undersökt går vi vidare med att också lägga till tillväxttakten för att se om 

företag som befinner sig i tillväxt har högre effekt från de immateriella tillgångarna. 

 

I våra tidigare hypoteser (1a-1c) har vi tagit upp de immateriella tillgångarnas medlande effekt 

mellan CSP och CFP. Nu har vi undersökt om tillväxttakten stärker detta sambandet vilket Aragón-

Correa & Sharma (2003) har kommit fram till där de hävdar att det finns ett samspel mellan de 

interna faktorerna (immateriella tillgångarna) och de externa faktorerna i form av tillväxttakten. 

Surroca et al. (2010) menar att företag i tillväxt har enklare att skapa ett dubbelriktat samband 

mellan CSP och CFP då det skapar fler immateriella tillgångar.  

 

Resultaten visar inte att företags tillväxtfas påverkar styrkan i sambanden mellan CSP och CFP. 

I vårt resultat där vi har testat effekten tillväxttakten får i förhållande CSP till CFP ser vi att 

sambandet stärks något med en hög förklaringsgrad. Sambandet blir dock starkare i förhållandet 

CSP till CFP då företag som ej befinner sig analyseras även här med en hög förklaringsgrad. Detta 

inledande resultat är aningen förbryllande där vi ifrågasätter om urvalet spelar en stor roll då det 

kraftigt sjunker, speciellt för företag som ej befinner sig i tillväxt.  

 

Ett vanligt argument är att företag utan tillväxt kan ha svagare CSP kontra företag med högre 

tillväxttakt, men att det tar tid att bygga upp immateriella tillgångar som medlar vilket stämmer 

överens med Barney, (2000); Dierickx & Cool, (1989) och Wernerfelt, (1984). Shrivastava (1995) 

tar upp att företag som har nått sitt mognadsstadium har svårare att utveckla CSP jämfört med de 

som är i tillväxt. Vidare tar Shrivastava (1995) upp att dessa företag har en tröghet i sina 

organisationer vilket hindrar innovation och strategiutveckling. I vårt resultat kan vi se att företag 

som befinner sig i tillväxt och ej i tillväxt båda har en negativ koefficient för forskning och 

utveckling. Vi har försökt att analysera detta utifrån endogenitetsproblemet vilket säger att det 

endast är företag som är lönsamma som skickar in uppgifter om lönsamheten. Slack resources 

(Jensen, 1986) menar på att företag som har resurser över efter att de nödvändiga utgifterna är 

inbetalade inte tar de mest effektiva besluten bland annat gällande FoU vilket också agentteorin tar 

upp. 
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Med avseende av våra resultat gällande tillväxtens påverkan (CSP till CFP) kan inte utläsa något 

resultat som styrker detta. Både när företagen är i tillväxt och ej i tillväxt sjunker variabler som: 

CSR integration, kundnöjdhet, medarbetarpolicy och produktansvar.  

 

I det omvända sambandet, dvs. CFP till CSP, ser vi att sambandet stärks för företag som ej befinner 

sig i tillväxt även om förklaringsgraden har sjunkit jämfört det totala urvalet. Då företag befinner 

sig i tillväxt blir sambandet marginellt svagare med en förklaringsgrad går upp något. Här hade vi 

förväntat oss ett starkare samband. Detta motsäger argumentet som togs upp av Barney (2000); 

Dierickx & Cool (1989) ; Wernerfelt (1984) och Wright et al. (2005) att de s.k. slack resources 

skapar möjligheter för att investera i de immateriella tillgångar och att detta då ökar tillväxten 

(Aragón-Correa & Sharma, 2003).  

 

När vi går vidare och inkluderar de immateriella tillgångarna ser vi att effekten från CFP stärks 

jämfört med när samtliga företag varit med i studien. De företag som ej befinner sig i tillväxt får 

också stärkt effekt vilket skapar svårigheter att dra några slutsatser. Medarbetarpolicy är en variabel 

som får stärkt effekt och detta kan förklaras genom bra företagskultur. Vid tillväxt är det (Russo & 

Fouts, 1997) troligt att företagskultur har en mer humanistisk anspelning som stimulerar FoU och 

förbättrar CSP. Kitazawa & Sarkis (2000) menar på att det krävs en innovativ kultur för att utveckla 

CSP. Med dessa argument och tidigare forskning i åtanke borde vi ha sett positiv effekt på FoU då 

företag befinner sig i tillväxt och inte enbart på medarbetarpolicy (kultur).  

 

Då vi i vår studie inte kan utläsa några logiska samband och styrka dessa med argument från 

tidigare forskning har vi valt att förkasta hypotes 2 att tillväxt styrker det dubbelriktade sambandet 

mellan CSP och CFP. 

 

5.5 Sammanfattning av diskussionen 

Genom vår teoretiska referensram där vi tog avstamp från Tangs et al. (2012), Orlitzky et al. (2003) 

samt Margolis & Walsh (2003) idéer att företags framgångar beror på interna aspekter, har vi fått 

fram resultat för samtliga våra fyra hypoteser.  

 

Orlitzky et al. (2003); Sharma & Vredenburg (1998) tar upp intressentteorin med utgångspunkt i 

RBV-teorin där innovation, humankapital, rykte och kultur kan leda till hållbara konkurrensfördelar 

kontra konkurrenterna. Vi har i vårt resultat kunnat styrka att dessa fyra delar har en partiell 

medlande effekt på CFP vilket ledde till att vi verifierade hypotes 1a. 
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I det omvända sambandet, där CFP påverkar CSP, utgår vi ifrån slack resources teorin (Cyert & 

March, 1963; Daniel et al. 2004) som argumenterar att de resurser som blir över efter att 

nödvändiga betalningar har gjort kan användas till investeringar som ökar CSP. Vårt resultat i 

hypotes 1b blir (i likhet med hypotes 1a) att det finns en partiell medling mellan CFP och CSP 

gällande innovation, humankapital, rykte och kultur. 

 

Med RBV-teorin har vi lyckats belysa och tydliggöra hur de immateriella tillgångarna medlar i det 

dubbelriktade sambandet mellan CSP och CFP vilket också Surroca et al. (2010) också kom fram 

till. Genom att verifiera hypotes 1a och hypotes 1b skapas en positiv cirkel där de immateriella 

tillgångarna agerar som en medlande funktion i det dubbelriktade sambandet mellan CSP och CFP. 

Den teoretiska grunden finns att hämta i intressentteorin och slack resources teorin och om dessa 

tillämpas gemensamt tydliggörs det dubbelriktade sambandet.  

 

För att skapa ytterligare förståelse för hur de immateriella tillgångarna fungerar som medlare tog vi 

med en variabel som beaktade ägarstrukturen. Den procentuella andelen företag vars styrelse inte 

äger företaget har ingen betydelse i relationen från CSP till CFP. Däremot i det omvända sambandet 

(från CFP till CSP) fann vi att högre andel oberoende i styrelsen genererar högre CSP. Freeman 

(1984) har tidigare argumenterat att en förklaring kan vara att styrelsen inte bara avser att skapa 

finansiellt värde för aktieägarna utan också skapa mjukare värden för andra intressenter.  

 

När det gäller de immateriella tillgångarnas medlande effekt för företag i tillväxt kontra ej tillväxt 

finner vi till skillnad från Surroca et al. (2010) inte något samband eller indikatorer som styrker 

detta. Som tidigare nämnts kan det vara så att de företag som lagt in sina siffror om 

hållbarhetsarbete och finansiell prestation befinner sig inom samma urvalsgrupp i Thomson Reuters 

Datastream (ekonomisk mognad) och att ett resultat på detta urval inte blir representativt.  

 

Genom vår teoretiska referensram och statistiska undersökningar har vi verifierat hypotes 1a, 

hypotes 1b och hypotes 1c, medan vi har falsifierat hypotes 2. 
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6. Studiens slutsats, bidrag och trovärdighet 

 

I studiens sjätte kapitel avser vi att lyfta fram studiens slutsats där detta återkopplas till vårt syfte 

och uppsatta hypoteser. Sedan går vi vidare till att diskutera det teoretiska och praktiska bidraget 

som studien ger. Avslutningsvis tar vi upp studiens trovärdighet och förslag till vidare forskning.  

 

6.1 Studiens slutsats 

 

Syftet med denna studie var att undersöka om immateriella tillgångar förmedlar eventuella samband 

mellan CSP och CFP. Vår analys visar att immateriella tillgångar förmedlar en positiv effekt i 

skapandet av CFP vilket stämmer överens med tidigare forskning (Orlitzky et al., 2003 och Sharma 

& Vredenburg, 1998). Eftersom det tar tid att skapa immateriella tillgångar förklarar detta andra 

författares undersökningar, som kommit fram till motstridiga resultat, då dessa haft ett kortare 

tidsperspektiv. Utifrån detta bör företagsledare lägga långsiktigt fokus på skapandet av mjukare 

värden som inkluderar innovation, humankapital, rykte och kultur. Eftersom högre CSP ger en 

högre finansiell prestation (CFP) motsäger detta andra forskares argument att skapandet av CSP 

enbart är kostnader. CSP-värden kommer på sikt bidra till en högre finansiell prestation där 

förmedlingen av effekten går via de immateriella tillgångarna. 

 

En vidare analys tar upp det omvända sambandet mellan CSP och CFP (Brammer & Pavelin, 2006) 

där det bevisas att de immateriella tillgångarna också förmedlar effekten av CSP från en hög 

finansiell prestation, CFP. Ett företag med starka ekonomiska resurser har således rätt 

förutsättningar för skapandet av CSP-värden. Eftersom de immateriella tillgångarna förmedlar 

effekt i båda riktningar för CSP och CFP finns en positiv cirkel som åtminstone delvis förutsätter 

immateriella tillgångar vilket stämmer överens med Surroca et al. (2010). Vi ansluter oss till dem 

som menar att RBV-teorin hjälper till att förklara de immateriella tillgångarnas förmedlande effekt 

där Branco & Rodriguez (2007) är en förespråkare. 

 

Syftet var också att undersöka om företag i tillväxt får en starkare förmedlande effekt av de 

immateriella tillgångarna i båda riktningar. Här har vi inte funnit något samband åt något håll och 

vår forskning går inte hand i hand med tidigare forskning så som AragónCorrea & Sharma (2003). 

Detta antyder att immateriella tillgångar har en förmedlande effekt i det dubbelriktade sambandet 

mellan CSP och CFP oberoende av företags tillväxtfas. Skapandet av immateriella tillgångar tar tid 
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och när ett företag uppnått detta och även skapat ett SCA är det svårt för konkurrenter att kopiera 

detta vilket förklarar att tillväxtfasen saknar betydelse. 

 

Immateriella tillgångar fungerar som en förmeldande funktion i sambandet mellan CSP och CFP 

där tillväxttakten saknar betydelse.  

 

6.2 Studiens bidrag 

 

Nedan presenteras studiens bidrag vilket kan delas upp i ett teoretiskt och ett praktiskt bidrag. Det 

teoretiska bidraget avser att fylla det forskningsgap som presenterats i studiens inledning, medan det 

praktiska bidraget ges ur ett företagsperspektiv.  

6.2.1 Teoretiskt bidrag 

Vår studie visar att det finns en förmedlande effekt av de immateriella tillgångarna och 

prestationsmåtten CSP och CFP i båda riktningar och stärker de resultat som Surroca et al. (2010) 

funnit. Detta trots att studierna skiljer sig åt på flera punkter. Förutom att vi även valt att inkludera 

ägarstrukturen, har denna studie ett betydligt större urval av företag som inkluderar fler länder och 

under en längre period. Dessutom har vi valt att fokusera på faktorer som baseras på företagets 

tjänste- eller produktutbud, t.ex. inom rykte där vi använt kundnöjdhet och varumärkes-lojalitet, till 

skillnad från Surroca et al. (2010) som utgått från en enkät om världens högst ansedda företag. Det 

finns också skillnad i sätt att mäta då Surroca et al. (2010) valt att använda Tobin´s Q för CFP, där 

denna studie använder konsoliderat marknadsvärde (MVC). Eftersom vi får snarlika resultat i våra 

studier, tyder det på att det finns en förmedlande effekt, åtminstone delvis, avseende de 

immateriella tillgångarnas roll det dubbelriktade sambandet mellan CSP och CFP.  

 

Det vi fann angående de immateriella tillgångarnas effekt är att en investering i en blandning av 

grupperna humankapital, innovation, kultur och rykte är den mest framgångsrika kombinationen. 

Detta då grupperna påverkar och påverkas av varandra, vilket ger en starkare effekt. Exempelvis 

såsom Denison (1990) påvisar att det finns en symmetri mellan rykte och kultur vilket tillsammans 

ger en högre effekt på CSP. Studiens teoretiska bidrag är att immateriella tillgångar som har alla 

fyra attributen för SCA ger en medlande effekt åt båda håll i sambandet mellan CSP och CSP. 

 

I och med att vi inte får någon effekt i det dubbelriktade sambandet mellan CSP och CFP gällande 

tillväxttakten jämfört med Russo & Fouts (1997) och Surroca et al. (2010) ställer vi oss frågan vad 
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detta beror på? Vi har som tidigare nämnt att vår studie baseras på observationer under 11 års tid, 

medan Surroca et al. (2010) utgått från tre år och Russo & Fouts (1997) två år. Det kan vara så att 

tidigare studier som baserats på en kortare period, har påverkats av yttre omständigheter som t.ex. 

den rådande konjunkturen istället för företagets egen tillväxtcykel. 

 

En annan orsak kan vara att Surroca et al. (2010) baserar urvalet enbart på stora företag, som i sin 

tur har en högre visibilitet och därmed högre krav från sina intressenter att arbeta med CSR 

(McWilliams & Siegel, 2001). Nivån på CSP blir därför högre, på grund av dessa krav, som inte 

mindre företag har i samma utsträckning. Det innebär att den finansiella prestationen blir högre tack 

vare att företaget är i tillväxt, och CSP blir högre tack vare intressenternas krav. I detta fall är 

sambandet mellan CSP och CFP oäkta, då det orsakas av ytterligare en faktor, inte de immateriella 

tillgångarna. 

 

Eftersom vår studie inkluderar ett längre tidsperspektiv än tidigare gjorda studier bidrar detta till att 

utöka det empiriska materialet avseende det dubbelriktade sambandet mellan CSP och CFP samt 

tillväxttaktens betydelse. Att totalt 64 länder inkluderats i studien medför att studien ger ett 

teoretiskt bidrag internationellt. Tidigare studier som är baserade på urval i färre länder t.ex. som 

Russo & Fouts (1997) eller Surroca et al. (2010) kan ge en påverkan på CSR-rapporteringen, 

beroende på landets regler och normer. Exempelvis visar Jackson & Apostolakou (2010) studie 

högre nivåer av CSP i länder med liberal marknadsekonomi där finansiering sker via utökat 

aktiekapital, jämfört med länder där företag finansieras med hjälp av banklån. Jackson & 

Apostolakou (2010) hänvisar till Matten & Moon (2008) som menar att arbete med CSR är ett sätt 

att dölja svaga organisationer i liberala länder som t.ex. Storbritannien. I länder med mer 

koordinerad marknadsekonomi, som kontinental Europa, är CSR mer förankrat i hela 

organisationen. Genom att ha ett större urval av länder ger det en balans och generaliserbarhet till 

studien och undviker bias p.g.a. den aktuella ekonomin i landet. 

 

6.2.2 Praktiskt bidrag 

Det är också viktigt att ta upp hur våra resultat kan bidra rent praktiskt och då tänker vi mest ur ett 

företagsperspektiv. McWilliams & Siegel (1997) samt Jensen (2002) menar på att CSP enbart är en 

onödig kostnad för företaget. Här kan våra resultat bidra rent praktiskt eftersom de immateriella 

tillgångarna ger en positiv effekt på den finansiella prestationen (genom medling) och detta kommer 

bidra och hjälpa företagsledare att ta adekvata beslut.  
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Russo & Fouts (1997) har förlängt den traditionella RBV-teorin till natural RBV-teorin där de 

menar att den finansiella prestationen blir bättre genom en proaktiv miljöstrategi. I vår studie har vi 

enbart funnit indikationer på att detta kan stämma, men det är en aspekt som företagsledare borde 

undersöka då det kan skapas nya marknader och nya möjligheter.  

 

Studien bevisar att CSP inte enbart är en kostnad utan att implementering av innovation, 

humankapital, rykte och kultur är viktiga aspekter både för människorna som jobbar i företaget samt 

för den finansiella prestationen som medför att företaget på lång sikt finns kvar på marknaden. För 

att ett företag skall må bra måste företagsledare väga in alla aspekter på såväl mjuka värde som 

finansiella värden. Detta kan hjälpa såväl små som stora företag. 

 

Avslutningsvis visar vår studie att immateriella tillgångar är en viktig aspekt att ta hänsyn till 

oavsett vilken tillväxtfas som företaget befinner sig i.  

 

6.3 Studiens trovärdighet 

 

Ett av studiens mål har varit att få ett resultat som går att generalisera vilket är viktigt inom den 

kvantitativa forskningen (Bryman & Bell, 2013). Av den anledningen valde vi att utgå ifrån så 

många företag som möjligt och i Thomson Reuters Datastream fanns det data för 7182 bolag från 

64 länder vilket får ses som ett stort urval och det är detta som ligger till grund för studien. I tillägg 

har vi hela tiden avsett att ha en god kvalitet i undersökningen och hela tiden analyserat studiens 

validitet, reliabilitet och replikerbarhet.  

 

För att en kvantitativ studie skall vara trovärdig måste den kunna replikeras av andra forskare 

(Bryman & Bell, 2013) och detta innebär att forskningsprocessen måste kunna följas (Djurfeldt & 

Barmark, 2009). Forskningen skall också kunna utföras vid olika tidpunkter och få ett 

överensstämmande resultat (Djurfeldt & Barmark, 2009). Av denna anledning har vi hela tiden haft 

en tydlig och strukturerad uppbyggnad. Baron & Kennys (1986) trestegsmodell som förklaras i 

metodavsnittet är den som också följs i vårt resultatavsnitt vilket gör det enkelt och tydligt att följa 

med. 

 

Korrekt och tydlig källhänvisning med överskådliga tabeller bidrar till studiens transparens. Genom 

användandet av statistikprogrammet SPSS har vi undvikit skevhet genom manuella beräkningar 
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vilket är viktigt, enligt Yin (2007). I samtliga våra undersökningar har vi tagit med fem olika 

kontrollvariabler för att säkerställa att effekten verkligen kommer från våra variabler och inte från 

annat håll.  En aspekt som måste tas hänsyn till i en kvantitativ undersökning är det s.k. 

endogenitetsproblemet. Det innebär att det finns en risk för att de företag som det finns tillgängliga 

data på har ett annat värde än det verkliga genomsnittet (Djurfeldt & Barmark, 2009). Med detta i 

åtanke kan man hävda att urvalet från Thomson Reuters Datastream inte är slumpmässigt. 

 

Surroca et al. (2010) förklarade att en av orsakerna till olika resultat kring sambandet mellan CSP 

och CFP beror på mätproblematik. Vi har därför valt att utgå från det konsoliderade marknadsvärdet 

MVC, istället för Tobin´s Q och ändå fått liknande resultat som Surroca et al. (2010). På så sätt har 

vi tagit i beaktning att inte hamna i samma mätproblem.  

 

Med tanke på det stora urvalet, variationen av länder och kvalitetskriterier som präglar studien går 

det att generalisera resultatet.  

 

6.4 Studiens begränsning och förslag till vidare forskning 

 

Vi har valt att utföra en longitudinell studie istället för att använda tvärsnittdesign då den 

förstnämnda har två fördelar som gynnar studien. För det första möjliggör longitudinell design 

kontroll för sådant som inte går att observera, såsom skillnader mellan företagskultur eller ändrade 

regelverk gällande hållbarhetsaktiviteter. Dessutom bidrar denna design till att begränsa 

möjligheterna för eventuella problem att urvalet skiljer sig från populationen. Det kan vara så att 

företag som rapporterar CSR är mer benägna att investera i CSR, varpå samband mellan CSR och 

CFP kan skilja sig för de företagen i urvalet kontra populationen (endogenitetsproblemet). Genom 

att vi använt oss av en longitudinell forskningsdesign där vi kunnat studera organisationerna över 

tid, har vi kontrollerat för denna s.k. samplingseffekt. Då vi inte haft tillgång till statistiska program 

för att kunna tillgodogöra oss styrkan från longitudinell design, har vi utgått från förenklade 

uppskattningar. Istället för fixed effects- eller random effects i regressionerna har vi använt oss av 

oberoende observationer; ordinary least squares (OLS). Även om vi är medvetna att vi inte 

uppfyller förutsättningen oberoende observationer, använder vi OLS som en uppskattning av 

metoder för att analysera den longitudinella datan.  

 

Vi finner stöd för ett cirkulärt samband mellan CSP och CFP som förmedlas av de immateriella 

tillgångarna, men däremot finner vi inte någon starkare effekt vad gäller företag i tillväxt. Eftersom 
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vi ser en stor skillnad i antal observationer mellan företag i tillväxt och de som inte är i tillväxt, 

undrar vi om det beror på endogenitetsproblemet, att det endast är de företag som visar positiva 

siffror som rapporterar dessa. Förslag till vidare forskning vore en studie där även mätvärden för 

företag som inte självmant lämnar rapportering inkluderats, för att få ett mer jämförbart resultat.  

 

Vår studie utgick från immateriella tillgångar som befinner sig inom grupperna innovation, 

humankapital, rykte och kultur. Som tidigare nämnts (Barney, 2000; Dierickx & Cool, 1989; 

Wernerfelt, 1984) tar det tid att bygga upp immateriella tillgångar och detta kan förklara varför 

företag i tillväxt inte alltid har en stärkt effekt från de immateriella tillgångarna. Således hade det 

varit intressant om framtida forskning inom ämnet byggde vidare på det som vi och Surroca et al. 

(2010) kommit fram till där t.ex. ett urval kan bestå av företag som har haft tid att bygga upp sina 

immateriella tillgångar under en längre tid. Kan dessa företag visa starkare effekt under några år 

med hög tillväxt för att sedan visa lägre effekt vid en stagnerad tillväxt? Det kan också vara 

intressant att ta med variabler som fri konkurrens kontra en mer statlig inblandning på marknaden.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 

 

Logaritmering av CFP 
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Logaritmering av Skuldsättningsgrad 
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8.2 Bilaga 2 
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N visar antal observationer för varje bransch.  

% återspeglar den procentuella andelen av det totala antalet observationer.  

Medelvärde anger det genomsnittliga värdet för varje variabel och standardavvikelse variabelns spridning.  

 

 

CSP visar den totala genomsnittliga ESG poängen och CFP är logaritmen av det konsoliderade marknadsvärdet.  

FoU beräknas som totala utgifter för forskning och utveckling dividerat med företagets totala intäkter.  

Produktansvar, kundnöjdhet, kundlojalitet varumärke, bonusplan, CSR-integration och medarbetarpolicy är en 

stigande skala mellan 0-100 beroende på hur engagerat och effektivt man arbetar med ovanstående delar i företaget.  

% styrelse utan ägarskap anger hur många procent av styrelsen som inte har ägande i företaget. Medelvärdet för 

varumärkes värde är genomsnittliga redovisade värde i US dollar.  

Risk har beräknats genom medelvärde för beta.  

Det genomsnittliga värdet för rättigheter och patent, samt mjukvara, har beräknats som medelvärdet av totala 

kostnader i Euro för respektive variabel.  

Rörelsekapital och skuldsättningsgrad har alla logaritmerats. Rörelsekapital har beräknats genom differensen mellan 

totala tillgångar och totala skulder och skuldsättningsgrad som totala skulder dividerat med totala tillgångar. 

Personalomsättning är den inverterade procentuella omsättningen, d.v.s. hur många som väljer att stanna på 

arbetsplatsen.  

Tillväxt beräknas som den förväntade genomsnittliga tillväxten där ett positivt tal innebär tillväxt och ett negativt 

innebär inte någon tillväxt.  
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8.3 Bilaga 3 
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N visar antal observationer för varje land.  

% återspeglar den procentuella andelen av det totala antalet observationer.  

Medelvärde anger det genomsnittliga värdet för varje variabel och standardavvikelse variabelns spridning.  

 

 

CSP visar den totala genomsnittliga ESG poängen och CFP är logaritmen av det konsoliderade marknadsvärdet.  

FoU beräknas som totala utgifter för forskning och utveckling dividerat med företagets totala intäkter.  

Produktansvar, kundnöjdhet, kundlojalitet varumärke, bonusplan, CSR-integration och medarbetarpolicy är en 

stigande skala mellan 0-100 beroende på hur engagerat och effektivt man arbetar med ovanstående delar i företaget.  

% styrelse utan ägarskap anger hur många procent av styrelsen som inte har ägande i företaget. Medelvärdet för 

varumärkes värde är genomsnittliga redovisade värde i US dollar.  

Risk har beräknats genom medelvärde för beta.  

Det genomsnittliga värdet för rättigheter och patent, samt mjukvara, har beräknats som medelvärdet av totala 

kostnader i Euro för respektive variabel.  

Rörelsekapital och skuldsättningsgrad har alla logaritmerats. Rörelsekapital har beräknats genom differensen mellan 

totala tillgångar och totala skulder och skuldsättningsgrad som totala skulder dividerat med totala tillgångar. 

Personalomsättning är den inverterade procentuella omsättningen, dvs. hur många som väljer att stanna på 

arbetsplatsen.  

Tillväxt beräknas som den förväntade genomsnittliga tillväxten där ett positivt tal innebär tillväxt och ett negativt 

innebär inte någon tillväxt. 

 

 


