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SAMMANFATTNING 

 

Titel: Kulturens modererande effekter på sambandet mellan CSR och CFP 

 

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

 

Författare: Ferdous Foroughi och Shabab Hasan  

 

Handledare: Jan Svanberg  

 

Datum: 2019 - juni  

 

Syfte: Företagens sociala ansvar (CSR) har utvecklats till ett viktigt ämne både för företag 

och dess intressenter. Varierande resultat gällande effekten av CSR-insatser på 

företagsprestanda har tidigare rapporterats. Tidigare studier undersöker och fokuserar på 

en liten del av CSR med många olösta teoretiska och empiriska frågor till följd av detta. 

Det har även visats att kultur påverkar beslutsfattandet i synnerhet i relation till CSR. 

Syftet är därmed att undersöka om nationell kultur har modererande effekter på 

sambandet mellan CSR och finansiell prestation (CFP) hos börsnoterade bolag i världen.   

 

Metod: Studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt är positivism med hypotetiskt-

deduktiv ansats. En kvantitativ forskningsstrategi används för 3230 börsnoterade företag 

med data från en femårsperiod 2013 - 2017. Datan baseras på sekundärdata inhämtad från 

Thomson Reuters Eikon, Världsbanken och Hofstedes kulturindex, vilken analyserats 

med univariata och bivariata statistiska tester samt multipla regressionsanalyser i 

statistikprogrammet IBM SPSS Statistics. 

 

Resultat & slutsats: Det finns ett positivt samband mellan CSR och CFP. Nationella 

kulturer har modererande effekter på det sambandet. Genom att använda Hofstedes 

kulturdimensioner har det visats att maktdistans (PD), osäkerhetsundvikande (UAI), 

maskulinitet (MAS) och långtidsorientering (LTO) har negativ modererande effekter, 

medan individualism (IDV) och tillfredsställelse (IND) har positiv modererande effekter 

på sambandet mellan CSP och CFP. 

 

Examensarbetets bidrag: Studien bidrar med ny kunskap för att fylla forskningsgapet 

gällande nationella kulturers modererande effekter på sambandet mellan CSR och 

finansiell prestation. Studien bidrar på ett värdefullt sätt till både tidigare teori och empiri 

samt lyfter fram nationella kulturers påverkande roll för företagens finansiella prestation. 

 

Förslag till vidare forskning: Det behövs flera liknande studier med andra variabler som 

kontrollerar och analyserar sambandet. Vidare föreslår vi också att genomföra en liknande 

studie som även inkluderar icke-börsnoterade bolag, för att omfatta flera länder och 

dessutom en längre tidsperiod än fem år för att se om nationella kulturer påverkar 

sambandet på ett annat sätt.  

 

Nyckelord: 

Corporate social responsibility, corporate social performance, corporate financial 

performance, nationell kultur, Hofstedes kulturdimensionsteori. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Title: Culture’s moderating effects on the relationship between CSR and CFP 

 

Level: Student thesis for Bachelor’s Degree in Business Administration  

 

Authors: Ferdous Foroughi och Shabab Hasan  

 

Supervisor: Jan Svanberg 

 

Date: 2019 - june 

 

Aim: Corporate Social Responsibility (CSR) has been developed to become an important 

subject for both corporates and their stakeholders. Varying results have been reported 

regarding the effect of CSR initiatives. Prior studies investigate and focus on a small part 

of CSR with following unresolved theoretical and empirical questions. It has also been 

shown that culture affects decision making, particularly in relation to CSR. The aim of 

this study is hence to investigate whether national culture has moderating effects on the 

relationship between CSR and corporate financial performance (CFP) among listed 

corporations in the world. 

 

Method: A positive research methodology has been applied with a hypothetical-

deductive approach. A quantitative research strategy is used for 3230 listed corporations 

with data from a five-year time period 2013 - 2017. Data is based on secondary data from 

Thomson Reuters Eikon, World Bank and Hofstedes cultural index, which were analyzed 

with univariate, bivariate and multivariate analyses in the statistical software IBM SPSS 

Statistics. 

 

Result & Conclusion: There is a positive correlation between CSR and CFP. National 

cultures have moderating effects on that correlation. Using Hofstede's cultural 

dimensions, it has been shown that power distance (PD), uncertainty avoidance index 

(UAI), masculinity (MAS) and long-term orientation (LTO) have negative moderating 

effects, while individualism (IDV) and indulgence (IND) have positive moderating 

effects on the relationship between CSP and CFP. 

 

Contribution of the thesis: The study contributes with new knowledge to fill the research 

gap regarding national cultures’ moderating effects on the relationship between CSR and 

financial performance. The study contributes in an insightful way to both prior theory and 

empirical data and emphasizes the role of national cultures on the corporates’ financial 

performance. 

 

Suggestion for future research: 

Several similar studies are needed with other variables that control and analyze the 

relationship. Furthermore, we also propose to carry out a similar study that also includes 

non-listed companies, to include several countries and, moreover, a longer time period 

than five years to see if national cultures affect the relationship in another way. 

 

Keywords:  

Corporate social responsibility, corporate social performance, corporate financial 

performance, national culture, Hofstede’s cultural dimension theory. 
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1. Inledning 

 

Inledningen ger en introduktion till forskningsområdet som börjar med en bakgrund till 

begreppet CSR för att därefter gå vidare till problemdiskussionen. Slutligen presenteras 

forskningsfrågor, syfte, avgränsning och disposition.   

 

1.1 Bakgrund  

Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) är relaterat till etiska och moraliska 

frågor kring företagens beslutsfattande och beteende (Branco & Rodrigues, 2006). 

Kontroversen ligger över de ansvarsområden som företagen har om de sociala 

konsekvenserna av deras verksamhet (Branco & Rodrigues, 2006). Det var inte förrän på 

1950-talet som utvecklingen av CSR-konstruktionen påbörjades och markerade den 

moderna eran av CSR och redan vid 1990-talet ansågs det som en viktig ståndpunkt 

(Carroll, 1999; Lee, 2008). Idag definieras CSR som the responsibility of enterprises for 

their impact on society (European commission, 2019).  

 

De senaste åren uppmuntras företag av allt fler konsumenter, personal, leverantörer, 

regeringar och samhällsgrupper att investera i CSR (McWilliams & Siegel, 2000). 

McWilliams och Siegel (2000) menar att detta har fått flera företag att reagera och 

dirigera om sitt fokus och sina resurser till CSR, istället för andra finansiella områden. 

Andra företag har motsatt sig detta och argumenterat att denna förändring i 

resursfördelning är inkonsekvent till deras ansträngningar att maximera vinsten, eftersom 

företag som är mindre lönsamma har färre resurser till CSR än företag som är mer 

lönsamma (Campbell, 2007). Påföljden av detta har medfört att allt fler CSR-studier har 

förbättrats över tid genom att erbjuda starkare teoretiska rationaliseringar, bättre 

kontroller för tidigare utelämnade variabler men trots denna förbättring finns det 

fortfarande en osäkerhet i resultaten (Barnett, 2007). 

 

Tidigare forskning har visat varierande resultat under åren och den reella effekten av 

CSR-insatser på företagsprestanda är emellertid fortfarande tveksam (Perrini, Russo, 

Tencati & Vurro, 2011). Trots det påpekar Perrini et al. (2011) att de väsentligen delar 

samma syn på CSR som ett strategiskt och vinstdrivet företagssvar på sociala och 

miljömässiga aspekter. Även om teoretisk utveckling har ökat inom forskningsfältet för 
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CSR och finansiell prestation (corporate financial performance, CFP), har relationen ännu 

inte blivit tydligt verifierad genom empiriska studier, och är fortfarande otillräckliga 

(Barnett, 2007). Forskningsstudier undersöker nämligen endast en liten del av 

förhållandet mellan företag och samhälle (Lee, 2008).  

 

Det finns många olösta teoretiska och empiriska frågor som berör de strategiska 

konsekvenserna av CSR. Dessa innefattar att definiera CSR, att identifiera institutionella 

skillnader i CSR över länder och företagskultur (McWilliams, Siegel & Wrights, 2006). 

CSR kan också variera mellan nationer och deras kulturella skillnader, och kultur har 

ansetts vara en av de viktigaste inslagen i affärsetiskt beslutsfattande (Roy & Goll, 2014). 

De ökade samhälleliga kraven baseras på traditioner, normer och etablerade regler enligt 

institutionell teori, vilka också är ett uttryck för kultur (Scott, 2008a).  

1.2 Problemdiskussion 

Syftet med CSR är att bemöta den växande efterfrågan på företagen från samhället, 

regeringar och konkurrenter för att bidra till ett mer hållbart samhälle (McWilliams & 

Siegel, 2000). CSR är inte ett kvantitativt mått för att mäta företagets CSR-aktiviteter, 

utan många forskare har därför valt att använda sig av Corporate Social Performance 

(CSP) för att möjliggöra mätningarna (Carroll 1979; Marom, 2006; Waddock & Graves 

1997). Allt fler ledande företag har insett den kritiska betydelsen av att förvalta och 

kontrollera företagens sociala och miljömässiga prestanda (Epstein, 2018). Idag betonar 

företagen deras ansvar för miljö och samhälle, vilket kan leda till konkurrensfördelar 

(Anderson & Bateman, 2000). Ett hållbart företag är det som kan kombinera 

företagsöverlevnaden med målen för en mer hållbar värld på lång sikt (Clifton & Amran, 

2011).   

 

Huruvida investeringar i CSP leder till en förbättrad CFP och om det är värdeskapande 

för företagen har studerats frekvent genom att undersöka förhållandet mellan CSP och 

CFP (Beurden & Gössling, 2008). McWilliams och Siegel (2000) förklarar att det är 

viktigt att utforska sambandet mellan CSP och CFP för att motivera företagen att allokera 

resurser till CSP, vilket Barnett och Salomon (2012) instämmer med och beskriver att 

lönsamhet associeras med företagens CFP. Förhållandet mellan CSP och CFP har 

studerats många gånger men de empiriska resultaten indikerar på en tvetydighet mellan 

variablerna (Waddock & Graves, 1997), med både positiva och negativa samband (Perrini 
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et al., 2011). Avsaknaden av entydiga resultat kan bland annat bero på svårigheten att 

mäta CSP (Mahoney & Roberts, 2007).  

 

Variablerna som påverkar sambandet mellan CSP och CFP är många, och förhållandet är 

komplext. En bidragande faktor är varierande mätmetoder för CSP och CFP men det har 

också noterats att avancerade ekonomier har ett starkare positivt samband mellan CSP 

och CFP (Wang, Dou & Jia, 2016). Exempel på andra modererande variabler som visat 

sig vara signifikanta är innovation (Al-Shuaibi, 2016; Guerrero-Villegas, Sierra-Garcia, 

& Palacios-Florencio, 2018), produktivitet (Al-Shuaibi, 2016; Hasan, Kobeissi, Liu & 

Wang, 2018), ägarkoncentration (Ishtiaq, Latif, Khan & Noreen, 2017; Peng & Yang, 

2014), VD:ns förmåga och den miljö som VD:n verkar i (García‐Sánchez & Martínez‐

Ferrero, 2018).  

 

Många av de modererande variablerna som har nämnts påverkas av kultur, både på 

organisationsnivå och nationell nivå (Kumar, 2014; Samad, Alghafis & Al-Zuman, 2018). 

Hofstede, Hofstede och Minkov (2010) definierar kultur som den kollektiva 

programmeringen av sinnet som skiljer sig mellan medlemmar i en grupp eller kategori 

av människor med en annan. Kultur kan delas in i olika nivåer exempelvis nationell, 

regional, etnisk och religiös (Hofstede et al., 2010). Nationell kultur kan vidare definieras 

som värderingar, tro, normer och beteendemönster hos en nationell grupp (Leung, 

Bhagat, Buchan, Erez & Gibson, 2005).  

 

Hofstedes sex kulturdimensioner används vanligen för att beskriva olika nationers 

kulturer och utgörs av maktdistans (power distance, PD), individualism vs. kollektivism 

(IDV), maskulinitet vs. femininitet (MAS), osäkerhetsundvikande (uncertainty avoidance 

index, UAI), långtids- vs. korttidsorientering (LTO) och tillfredsställelse vs. 

återhållsamhet (indulgence vs. restraint, IND), och utgår också från att nationer är 

politiska enheter (Hofstede et al., 2010). McSweeney (2009) har kritiserat Hofstedes 

kulturdimensionsteori huvudsakligen för att ha begränsat kulturbegreppet inom 

nationernas gränser och menar att man inte kan identifiera en gemensam kultur för en 

nation, men också för brister i metodologin vid datainsamlingen som utgör basen för 

utvecklingen av Hofstedes kulturdimensionsteori. Trots detta domineras tidigare 

kulturforskning av användandet av Hofstedes kulturdimensionsteori (Beugelsdijk, 

Maseland & Van Hoorn, 2015) och tidigare studier har påvisat att nationell kultur är 

https://www.zotero.org/google-docs/?aSNgKm
https://www.zotero.org/google-docs/?aSNgKm
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relativt stabil över längre tid (Beugelsdijk et al., 2015; Hofstede, 2001; Leung et al., 

2005). 

 

Thanetsunthorn och Wuthisatian (2018) menar att tidigare forskning berört CSP i relation 

till skillnader mellan länder och regioner med fokus på institutionella förhållanden som 

exempelvis rättssystem, politiska interventioner och närvaro av icke-statliga 

organisationer. De menar att senare studier (Maignan, 2001; Maignan & Ralston, 2002; 

Margolis & Walsh, 2003; Thanetsunthorn, 2014, 2015; Thanetsunthorn & Wuthisatian, 

2016) kritiserar denna inriktning på grund av under-teoretisering och för att man ignorerat 

informella institutionella förhållanden som bland annat nationell kultur vilket påverkar 

hur företag agerar (Thanetsunthorn & Wuthisatian, 2018). Ansträngningar för att fylla 

detta kunskapsgap har ökat genom att använda Hofstedes kulturdimensioner för att 

utforska förhållandet mellan nationell kultur och CSP (Thanetsunthorn & Wuthisatian, 

2018). 

 

Kulturella värderingar formar människors övertygelser, attityder och reglerar deras 

beteenden (Chen, Leung & Chen 2009; Guiso, Sapienza & Zingales 2006; Stulz & 

Williamson 2003). Detta ger i sin tur uttryck i företagens beslutsfattande (Pagell, Katz & 

Sheu, 2005) och etiska riktlinjer (Scholtens & Dam, 2007; Weaver, 2001). Det har även 

visats att företag som utvecklar professionella etiska standarder är mer engagerade i CSP 

och antyder att etiska attityder är positivt förknippade med CSP (Valentine & Fleischman, 

2008). Det har visats att nationella kulturer som är mer förenliga med bland annat 

jämlikhet mellan könen, osäkerhetsundvikande och kollektivism är associerade med 

hållbarhetsaktiviteter och mindre korruption (Roy & Goll, 2014). Ioannou och Serafeim 

(2010) hävdar att kultur är en av de viktigaste faktorerna som påverkar CSP och påstår 

även att företag i individualistiska samhällen rapporterar högre CSP än kollektivistiska, 

vilket motbevisas av andra studier som visar att kollektivistiska samhällen leder till högre 

CSP bland företag (Ho, Wang & Vitell, 2012).; Hur & Kim, 2017; Thanetsunthorn, 2014).  

 

Hofstedes sex kulturdimensioner kan teoretiskt argumenteras för att påverka CSP på olika 

sätt.  Hög maktdistans, som speglar ojämlikheten i maktdistributionen, är förknippat med 

att folket accepterar oetiska beslut som etiska (Cohen, Pant & Sharp, 1996) vilket även 

visats av Ringov och Zollo (2007). Feminina samhällen som förespråkar jämlikhet och 

sympati för andra är teoretiskt mer förknippat med ökat CSP. Det går även att 
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argumentera för att kollektivistiska samhällen bör leda till ökad CSP eftersom dessa 

samhällen handlar om att folk tar hand om varandra, vilket är raka motsatsen till 

individualistiska samhällen där fokus ligger på individens egenintresse (Hofstede et al., 

2010). Forskning har dock visat motstridiga resultat gällande individualismens och 

kollektivismens effekter på CSP (Ho et al., 2012, Peng et al., 2012; Ringov & Zollo, 

2007). Även om tidigare studier har hittat signifikanta samband mellan vissa av Hofstedes 

kulturdimensioner och CSP råder det inte full konsensus idag (Gallén & Peraita, 2018; 

Halkos & Skouloudis, 2017; Orij, 2010; Thanetsunthorn & Wuthisatian, 2018). 

 

När det gäller direkta samband mellan nationell kultur och finansiell prestation är 

kunskapsläget skralt. En studie fann signifikanta samband mellan tre av Hofstedes 

kulturdimensioner (osäkerhetsundvikande, lång- vs. korttidsorientering, individualism 

vs. kollektivism) och CFP vid jämförelse av cementtillverkare i Marocko och USA 

(Hammou, Galib, Steiger, & Mellou, 2014). Boubakri, Mirzaeib och Samet (2017) 

rapporterade signifikanta förhållanden mellan nationell kultur (maktdistans, 

individualism vs. kollektivism, osäkerhetsundvikande) och bankernas prestationer under 

den senaste finanskrisen. Vikten av att studera nationella kulturer motiveras av att de 

påverkar lönsamheten och CSP enligt en meta-analys omfattande 48 publicerade studier 

över en 20-årsperiod (Khlif, Hussainey & Achek, 2015). 

 

Det finns kunskapsluckor både gällande sambandet mellan nationell kultur och CFP, och 

sambandet mellan nationell kultur och CSP (Boubakri et al., 2017; Hammou et al., 2014; 

Thanetsunthorn & Wuthisatian, 2018). Endast en tidigare studie har undersökt just 

nationella kulturers modererande effekter på sambandet mellan CSP och CFP (Sun, Yoo, 

Park & Hayati, 2018). De undersökte 3753 företag från 43 olika länder men studerade 

endast en av Hofstedes sex kulturdimensioner (tillfredsställelse vs. återhållsamhet) och 

fann att CSP hade en svagare effekt på CFP i länder med hög tillfredsställelse (Sun et al., 

2018).  

 

Det finns därmed ett forsknings- och kunskapsgap gällande nationella kulturers 

modererande effekter på CSR och CFP. Argumentationen för att försöka fylla detta 

forskningsgap är att det empiriska bidraget skulle kunna motivera företag och forskare att 

ta ställning till nationella kulturers eventuella effekter och vikten därav, samt hur man 
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som företag ska beakta nationella kulturer i sin organisation och styrning för att optimera 

sambandet mellan CSP och CFP. 

 

Denna studie syftar till att fylla forsknings- och kunskapsgapet, både teoretiskt och 

empiriskt, genom att undersöka om nationella kulturer har modererande effekter på 

sambandet mellan CSR och CFP samt hur de modererar det sambandet. Enligt vår vetskap 

finns det ingen tidigare studie av denna omfattning vilket också gör att denna studie blir 

unik i det avseendet.  

1.3. Forskningsfrågor 

Nedanstående forskningsfrågor beskriver de två steg som tas för att besvara syftet. 

• Finns det ett positivt samband mellan CSR och CFP? 

• Hur modererar nationella kulturer sambandet mellan CSR och CFP? 

1.4 Syfte 

Syftet är att undersöka nationella kulturers modererande effekter på sambandet mellan 

CSR och finansiell prestation hos börsnoterade bolag.  

 

 
Figur 1. Konceptuell modell över nationella kulturers modererande effekter på 

sambandet mellan CSR och CFP. 

1.5 Avgränsning  

Studien avgränsar sig till globala börsnoterade företag med data för femårsperioden 2013 

- 2017. Denna data avgränsas vidare till endast de bolag som Thomson Reuters Eikon, 

Värlsbanken och Hofstedes kulturindex tillhandahåller. Detta innebär att studien baseras 
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på 3230 företag från 46 länder som har observerats under en femårsperiod vilket ger totalt 

16 150 observationer.  

1.6 Disposition 

Det inledande kapitlet har presenterat studiens bakgrund, problemdiskussion, 

forskningsfrågor, syfte och avgränsning. Resterande kapitel fördelas enligt följande. 

 

Teoretisk referensram  

Här introduceras den teoretiska referensramen, tidigare forskning kring CSR, CSP och 

sambandet mellan CSP och CFP. Dessutom redogörs en bakgrund om inverkan av 

Hofstedes sex kulturdimensioner. Därefter följer teori, modeller och en sammanfattning 

av studiens hypoteser.  

 

Metod 

Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten presenteras, följt av forskningsfilosofi, 

forskningsansats och forskningsstrategi. Vidare redogörs det för studiens data-

insamlingsmetod, urval och bortfall. Avslutningsvis diskuteras och presenteras 

operationaliseringen och studiens valda analysmetoder.  

 

Resultat 

Deskriptiv statistik presenteras och följes av korrelationsanalyser samt de multipla 

regressionsanalyserna med beskrivning av resultaten. Avslutningsvis diskuteras kontroll 

av felkällor. 

 

Diskussion 

Detta kapitel diskuterar resultaten från studien och återkopplar till studiens syfte genom 

att besvara de tidigare ställda hypoteserna. Varje hypotes lyfts upp för kritisk granskning 

och resultaten jämförs med tidigare forskning inom området. Vidare görs en återkoppling 

till teori för att försöka förklara studiens resultat och på så sätt även besvara studiens syfte. 

 

Slutsats 

Avslutningsvis beskrivs studiens slutsats, teoretiska och praktiska bidrag samt dess 

kvalitet och begränsningar. Detta avslutas med att presentera förslag till framtida 

forskning.  
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2. Teoretisk referensram

 
Den teoretiska referensramen beskriver begreppen CSR, CSP, CFP, sambandet mellan 

CSP och CFP, och Hofstedes kulturdimensionsteori med kritiskt förhållningssätt. 

Hypoteser framställs i samband med begreppsbeskrivningarna. Teorier som förklarar de 

beskrivna sambanden och eventuella påverkande faktorer redogörs. Slutligen 

sammanfattas kapitlet med en hypotesuppställning. 

 

2.1 Corporate social performance (CSP)  

Företagens sociala ansvar, eller Corporate Social Responsibility (CSR) är ett koncept som 

har blivit allt mer dominerande i företagsrapportering. Definitionen av CSR handlar om 

förhållandet till globala företag, regeringar och enskilda medborgare (Crowther & Seifi, 

2018). Trots att det finns många olika definitioner av CSR finns det fortfarande en viss 

förvirring om hur CSR ska definieras. Problemet är inte definitionen utan överflödet av 

hur många det finns, vilket kan resultera till att forskare och företagare talar om CSR på 

olika sätt och förhindrar produktivitet (Dahlsrud, 2008). Definitionen kan variera från 

organisation till organisation (Dahlsrud, 2008). McWilliams och Siegel (2001) beskriver 

CSR-handlingar som någon form av åtgärd som ger någon form av fördel för allmänheten, 

bortom företagens intresse och utöver det som krävs enligt lag. Trots flertalet definitioner 

av CSR beskriver Perrini et al. (2011) att man delar väsentligt samma syn på CSR som 

ett strategiskt och vinstdrivet företagssvar på sociala och miljömässiga aspekter.  

 

Corporate social performance (CSP) är ett begrepp som har vuxit fram från begreppet 

CSR (Carroll, 1999). Begreppet CSR är inte ett kvantitativt mätbart mått vilket har 

resulterat i framväxten av variabeln CSP, för att kunna möjliggöra mätningar av 

företagens CSR-aktiviteter (Carroll, 1979; Carroll 1999; Maas, 2018; Marom, 2006). 

Definitionen av CSP och vad begreppet bör omfatta är oklart på grund av dess 

multidimensionella konstruktion och detta problem har lett till att CSP är lika 

svårdefinierad som CSR (Barnea & Rubin, 2010; Carroll, 1999; Chang, Oh, Jung & Lee, 

2012; McWilliams & Siegel, 2001). Trots dess komplexitet anses det multidimensionella 

begreppet CSP accepterat som ett allmänt koncept baserat på den sociala relationen 

mellan företag och dess intressenter (Hillman & Keim, 2001). 
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Trots detta har CSP varit ett ämne för akademiska studier i flera årtionden förklarar Wood 

(1991) och beskriver att begreppet har använts inom akademisk forskning i amerikanska 

studier sedan 1970-talet för att mäta CSR-aktiviteter och ses som ett ställningstagande för 

socialt ansvar.  

2.2 Corporate financial performance (CFP)  

Ett företags finansiella prestation, eller Corporate Financial Performance (CFP), mäts 

huvudsakligen med redovisningsbaserade eller marknadsbaserade mått (Galant & Cadez, 

2017). Två av de mest förekommande redovisningsbaserade måtten är avkastning på 

totalt kapital (ROA) och avkastning på eget kapital (ROE), medan exempel på 

marknadsbaserade mått är aktieavkastning, förändring i aktieavkastning och ett företags 

marknadsvärde (Galant & Cadez, 2017). Fördelarna med redovisningsbaserade mått är 

att de är tillgängliga för alla företag och relativt jämförbara mellan företag.  

 

Redovisningsbaserade mått brukar dock kritiseras för att vara historiska medan fördelen 

med marknadsbaserade mått är att de är samtida. Begränsningen med marknadsbaserade 

mått är att de endast finns tillgängliga för publika bolag (Galant & Cadez, 2017). 

Marknadsbaserade mått inkorporerar även systematiska (icke-bolagsspecifika) 

marknadskarakteristika som exempelvis recession, medan redovisningsbaserade mått är 

mer känsliga för företagsspecifika (icke-systematiska) uppfattningar av CSP (McGuire, 

Sundgren & Schneeweis, 1988). Redovisningsbaserade mått har ett bättre 

förklaringsvärde än marknadsbaserade mått som indikator för socialt ansvarstagande 

(Busch & Friede, 2018; Charlo, Moya & Muñoz, 2015; Cheng, Ioannou & Serafeim, 

2014; McGuire et al., 1988; Orlitzky, Schmidt & Rynes, 2003).  

 

Tobin’s Q har använts i stor utsträckning inom finans och redovisning samt som en 

indikator på immateriella värden inom ekonomin (Lindenberg & Ross, 1981). Tobin’s Q, 

vilket kombinerar redovisningsbaserade och marknadsbaserade mått för att mäta CFP, 

har använts i flera studier som undersökt sambandet mellan CSP och CFP (Cho, Chung 

& Young, 2019; Garcia-Castro, Ariño, & Canela, 2010; Kaplan & Zingales,1997; Pava 

& Krausz, 1996; Rodgers, Choy & Guiral, 2013; Smith & Watts, 1992). Tobin’s Q kan 

även användas för att värdera långsiktiga investeringar (Dowell, Hart & Yeung, 2000). 

Även om redovisningsbaserade mått är en bättre indikator för CSP jämfört med 
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marknadsbaserade mått, har Tobin’s Q identifierats som ett tillförlitligt mått med god 

evidens för att mäta CFP. 

2.3 Sambandet mellan CSP och CFP  

Korrelationen mellan CSP och CFP har studerats många gånger men resultatet av 

empiriska studier indikerar på en tvetydighet mellan dessa variabler (Waddock & Graves, 

1997; Orlitzky et al. 2003). Även om CSR och CSP ofta används omväxlande finns det 

en skillnad och Barnett (2007) beskriver CSP som en stillbild av företagets sociala 

prestationer under en speciell tidpunkt vilket har resulterat i att tidigare forskning endast 

bidragit med begränsad förståelse av sambandet.   

 

Avsaknaden av entydiga resultat bland undersökningar av CSP kan bero på svårigheten 

av att mäta CSP (Mahoney & Roberts, 2007). Dessutom är CSP en multidimensionell 

konstruktion som sträcker sig över ett brett spektrum (Waddock & Graves, 1997). Detta 

visas i en studie av Griffin och Mahon (1997) vilka beskriver att det finns ett flertal 

olika sätt att mäta CSP, vilket försvårar jämförelser mellan olika studier. 

 

Tidigare problem har varit att hitta ett index som är pålitligt och korrekt som kan tillföra 

både validitet och reliabilitet vid mätning av CSP-investeringar. Detta har medfört att allt 

mer forskning utförts för att utveckla ett bättre mått och för att kunna dra adekvata 

slutsatser (Callan & Thomas, 2009). Enligt Waddock and Graves (1997) har framväxten 

av olika databaser förenklat och förbättrat mätningen av CSP och gjort den mer 

konsekvent. Detta instämmer Malik (2015) med och tar upp att uppkomsten av dessa 

databaser ger forskare allt flera möjligheter att undersöka frågor om företagens CSP.   

 

Resultaten av förhållandet mellan CSP och CFP har funnit både positiva och negativa 

samband (Perrini et al., 2011). Enligt Barnett (2007) har de varierande resultaten på 

sambandet mellan CSP och CFP resulterat i ett kontroversiellt och omdebatterat ämne. 

Förhållandet mellan CSP och CFP måste avgränsas och undersökas mer specifikt för att 

kunna öka förståelsen, vilken tidigare forskning inte har lyckats med (Perrini et al., 2011). 

Trots de motsägelsefulla resultaten kring CSP och CFP visar meta-analyser att de flesta 

studier har funnit en positiv korrelation mellan CSP och CFP (Busch & Friede, 2018; 

Margolis, Elfenbein & Walsh, 2009; Ortlitzky et al., 2003; Wang et al., 2016). Därmed 

följer hypotesen nedan. 



 

11 

 

H1: Det föreligger ett positivt samband mellan CSP och CFP. 

 

2.4 Hofstedes kulturdimensionsteori  

Hofstede (1980, 2010) definierar kultur som den kollektiva programmeringen av sinnet 

som skiljer sig mellan medlemmar i en grupp eller kategori av människor med en annan. 

Hofstede är en pionjär inom kulturforskning och spenderade över sex år i ett 

forskningsprojekt som berörde nationell kultur i ett multinationellt företag (som senare 

visade sig vara IBM), vilket involverade 40 länder (Hofstede, 1980). Med tiden har antalet 

inkluderade länder ökat successivt (Hofstede et al., 2010). Databanken bestod av fler än 

116 000 frågeformulär från tidsperioderna 1967 - 1969 och 1971 - 1973 (Hofstede, 1980).  

 

Hofstede (1980) presenterade initialt fyra olika kulturdimensioner, vilka var maktdistans 

(PD), osäkerhetsundvikande (UAI), individualism vs. kollektivism (IDV) och 

maskulinitet vs. femininitet (MAS), och varje nation tilldelades ett index score för varje 

kulturdimension. Hofstede introducerade senare ytterligare två kulturdimensioner: lång- 

vs. korttidsorientering (LTO) (Hofstede, Hofstede & Minkov, 1991) och tillfredsställelse 

vs. återhållsamhet (IND) (Hofstede et al., 2010).  

 

Teorin utgår från att kultur är något som är inlärt och inte medfött, och beskrivs som ett 

kollektivt fenomen (Hofstede et al., 2010). Hofstede et al. (2010) menar att man ska 

särskilja kultur från personlighet och mänsklig natur, även om gränserna däremellan är 

en diskussionsfråga i sig. Mänsklig natur beskrivs som det alla människor har gemensamt 

genom våra gener det vill säga. den mänskliga förmågan att känna rädsla, vrede, kärlek, 

glädje, sorg och skam, behovet att associera till andra och observera omgivningen samt 

att prata med andra människor om det (Hofstede et al., 2010). Vad en person gör med 

dessa känslor och hur personen uttrycker sina känslor modifieras däremot av kultur 

(Hofstede et al., 2010). En individs personlighet är däremot delvis nedärvt och delvis 

inlärt (Hofstede et al., 2010). 

 

Kulturella skillnader kan manifesteras på främst fyra olika sätt nämligen via symboler, 

hjältar, ritualer och värderingar (Hofstede et al., 2010). Hofstedes kulturdimensionsteori 

utgår från att nationer är politiska enheter och sekundärt till mänskligt påfund (Hofstede 

et al., 2010).  McSweeney (2009) har kritiserat Hofstedes kulturdimensionsteori 

huvudsakligen för att kulturbegreppet begränsas till nationens gränser och menar att man 
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inte kan identifiera en gemensam kultur för en nation, men också för brister i metodologin 

vid datainsamlingen som utgör basen för utvecklingen av Hofstedes 

kulturdimensionsteori. Nationell kultur enligt Hofstedes och Houses forskningsprojekt 

GLOBE (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness) har också 

kritiserats för att felaktigt ha använts på individuell och subnationell nivå (McSweeney, 

2013; Venaik & Brewer, 2013). Trots kritiken domineras den kvantitativa 

kulturforskningen av Hofstedes kulturdimensionsteori (Beugelsdijk et al., 2015). 

Nationell kultur är relativt stabil över tid och kulturella förändringar är relativa snarare än 

absoluta enligt Hofstede (2001). Detta är också något som bekräftats av andra studier 

(Beugelsdijk et al., 2015; Leung et al., 2005). Beugelsdijk et al. (2015) fann att de 

kulturella skillnaderna mellan länder inte hade förändrats på lång sikt då den relativa 

förändringen är stabil över lång tid, men däremot rapporterades absoluta kulturella 

förändringar inom länder på lång sikt.  

 

Utifrån Hofstedes kulturdimensionsteori och tidigare forskning antas det att nationella 

kulturer modererar sambandet mellan CSR och CFP. Vi undersöker detta vidare utifrån 

respektive kulturdimension vilket kommer generera de sex olika hypoteserna H2-H7 

enligt nedan. 

 

2.4.1 Maktdistans (PD) 

Den första dimensionen för nationell kultur är maktdistans (power distance, PD) och är 

ett mått på i vilken utsträckning ett samhälle accepterar att makten i institutioner och orga 

nisationer distribueras ojämlikt (Hofstede, 1980). I länder med hög PD tenderar individer 

att acceptera denna ojämlikhet som något naturligt och det finns en tro att de överordnade 

är berättigade till ett sådant privilegium, medan länder med låg PD tenderar att sträva 

efter att utjämna maktdistributionen och har en lägre tolerans för ojämlik maktdistribution 

(Hofstede, 2001; Hofstede et al., 2010). Tidigare forskning har funnit att folk i länder med 

hög PD uppfattar oetisk affärspraxis som etisk (Cohen et al., 1996).  

 

Ringov och Zollo (2007) undersökte nationella kulturers påverkan på social och 

miljömässig prestation hos 463 företag i 23 nordamerikanska, europeiska och asiatiska 

länder och fann att hög PD hade en negativ påverkan. En annan studie som undersökte 

sambandet mellan nationella kultur och CSP bland 1189 företag kunde bekräfta att hög 

PD hade en negativ effekt på CSP (Peng, Dashdeleg & Chih, 2012). Waldman et al. 
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(2006) påvisade att hög PD var negativt associerat med CSR-värderingar hos högsta 

ledningen bland 561 företag i 51 länder. Den andra hypotesen följer. 

 

H2: Maktdistans (PD) har en negativ modererande effekt på sambandet mellan CSP och 

CFP. 

 

2.4.2 Individualism vs. kollektivism (IDV) 

Individualism (IDV) och kollektivism utgör varandras motpoler. IDV innebär ett löst 

sammansatt socialt ramverk, varvid individerna tar hand om sig själva och enbart de 

närmaste familjerna, medan kollektivism kännetecknas av ett nära sammansatt socialt 

ramverk med inne- och utegrupper (Hofstede, 1980). Innegrupperna utgörs av släktingar, 

klaner och organisationer och förväntas ta hand om en medan man som individ själv 

känner en skyldighet att vara fullt lojal mot sin innegrupp (Hofstede, 1980). 

Individualistiska samhällen fokuserar mer på personligt egenintresse, egen frihet och 

utmanande arbete som individen själv har nytta av än kollektivistiska samhällen 

(Hofstede et al., 2010). 

 

Företag som utvecklar professionella etiska standarder har rapporterats vara mer 

engagerade i CSP och indikerar att etiska attityder är relaterade till ökad CSP (Valentine 

& Fleischman, 2008). En studie fann att arbetare i individualistiska organisationer var 

mindre etiska än kollektivistiska organisationer (Akaah, 1990). Tidigare forskning har 

visat motstridiga resultat när det gäller sambandet mellan IDV och kollektivism och CSP. 

Ho et al. (2012) rapporterade exempelvis att kollektivism är positivt associerat med CSP 

medan Peng et al. (2014) visade det motsatta det vill säga att IDV var positivt korrelerat 

till CSP, däremot kunde inte Ringov och Zollo (2007) påvisa något signifikant samband 

mellan IDV och CSP. En annan studie undersökte 2129 företag i 14 asiatiska länder och 

fann att företag i länder med hög IDV tenderar att ha en lägre CSP mot samhälle och 

anställda (Thanetsunthorn, 2014). Vidare rapporterar en annan studie att kollektivism är 

positivt associerat med CSP (Hur & Kim, 2017). Ytterligare en studie kan bekräfta det 

positiva sambandet mellan kollektivism och CSP (Esteban, Villardón & Sanchez, 2017). 

Även om kollektivism kan tala för ett kollektivt ansvarstagande är länder (framförallt 

europeiska) med hög IDV mer framträdande inom CSP och hållbarhetsaktiviteter. Ökad 

IDV bör även leda till ökad kreativitet och risktagande vilket borde gynna samhället på 

sikt. Därmed lyder den tredje hypotesen: 
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H3: Individualism (IDV) har en positiv modererande effekt på sambandet mellan CSP 

och CFP. 

 

2.4.3 Osäkerhetsundvikande (UAI) 

Osäkerhetsundvikande (uncertainty avoidance index, UAI) belyser till vilken grad ett 

samhälle känner sig hotad av osäkra och tvetydiga situationer samt hur samhället bemöter 

sådana situationer (Hofstede, 1980). Länder med hög UAI försöker undvika uppkomsten 

av dessa situationer genom införande av strikta beteendekoder, lagar och regler, 

förkastande av avvikande åsikter och en tro på en absolut sanning (Hofstede, 2011). 

 

Individer som accepterar UAI tenderar att ta mer risker (Hofstede, 1984), vilket också ses 

bland företag med acceptans för UAI inom försäkringsindustrin (Gaganis, Hasan, 

Papadimitri & Tasiou, 2019) och inom banksektorn (Ashraf, Zheng & Arshad, 2016; 

Mourouzidou-Damtsa, Milidonis & Stathopoulos, 2019). En studie undersökte företag 

inom industrin i 35 olika länder och kunde bekräfta sambandet mellan låg UAI och ökat 

risktagande (Li, Griffin, Yue & Zhao, 2013). Högt risktagande är förknippat med oetiska 

handlingar (Rallapalli, Vitell, Wiebe & Barnes, 1994) och lägre CSR (Harjoto & 

Laksmana, 2018). Vidare rapporteras det att hög UAI är positivt associerat till etiska 

handlingar (Scholtens & Dam, 2007).  

 

Studier har rapporterat motstridiga resultat gällande sambandet hög UAI och CSP med 

positiva (Ho et al., 2012; Kim, Lee & Kang, 2018), negativa (Halkos & Skouloudis, 2017) 

och icke-signifikanta resultat (Ringov & Zollo, 2007). Även om risktagande kan vara 

förknippat med oetiska handlingar är länder såsom Norge, Sverige, Island och på senare 

tid Kina väl förknippat med ökade satsningar på hållbarhet inom CSR:s olika 

dimensioner. Risktagande behövs även för att driva utvecklingen framåt vilket även bör 

gälla hållbarhetsaktiviteter och därför lyder den fjärde hypotesen att: 

 

H4: Osäkerhetsundvikande (UAI) har en negativ modererande effekt på sambandet 

mellan CSP och CFP. 
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2.4.4 Maskulinitet vs. femininitet (MAS) 

Maskulinitet (MAS) och femininitet utgör varandras motpoler varvid MAS betonas av 

bestämdhet, anskaffning av pengar och saker, materialistisk framgång, tävlingsanda och 

att inte bry sig om andra (Hofstede, 1980). MAS och femininitet används som 

samhälleliga begrepp och inte för individualistiska karakteristika (Hofstede, 2011). 

Feminina samhällen kännetecknas bland annat av att det råder minimala skillnader i 

könsroller ur emotionella och sociala aspekter, att både män och kvinnor är anspråkslösa 

och omtänksamma, att det råder balans mellan familj och arbete, och att det finns sympati 

för de svaga (Hofstede, 2011).  

 

Tidigare forskning har rapporterat att både individer och företag i maskulina samhällen 

tenderar att åta sig ett beteende som är mindre samarbetsvilligt, mindre sympatiskt och 

mindre hjälpsamt (Steensma, Marino & Weaver, 2000; Tice & Baumeister, 1985). 

Feminina samhällen å andra sidan karakteriseras av en strävan efter det allmänt goda 

vilket leder till en större betoning på sociala och miljömässiga frågor och bästa CSR-

praxis (Esteban et al., 2017). När det gäller relationen mellan MAS och CSP har vissa 

studier påvisat ett negativt samband (Peng et al., 2012, Ringov & Zollo, 2007; 

Thanetsunthorn, 2014, 2015; Thanetsunthorn & Wuthisatian, 2018) medan andra påvisat 

ett positivt samband (Ho et al., 2012) eller ett icke-signifikant samband (Halkos & 

Skouloudis, 2017). Det har även visat sig i en meta-analys omfattande 48 publicerade 

studier över en 20-årsperiod att MAS har en negativt modererande effekt på det positiva 

sambandet mellan lönsamhet och socialt och miljömässigt företagsansvar (Khlif et al., 

2015). 

 

Eftersom maskulina samhällen är förknippade med att inte hjälpa andra, mindre sympati 

och mindre hjälpsamhet med fokus på materialistisk framgång och egenintresse, snarare 

än det motsatta som är förknippat med feminina samhällen som i sin tur är mer förenligt 

med CSR-aktiviteter, leder detta till vår nästa hypotes. 

 

H5: Maskulinitet (MAS) har en negativ modererande effekt på sambandet mellan CSP 

och CFP. 
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2.4.5 Tillfredsställelse vs. återhållsamhet (IND) 

Tillfredsställelse (indulgence, IND) står för en tendens att relativt fritt tillåta 

tillfredsställelse av människans basala och naturliga behov för livsnjutning och för att ha 

kul (Hofstede et al., 2010). Återhållsamhet, eller restraint, är motpolen till IND och 

karaktäriseras av att sådan IND måste tyglas och regleras strikt av sociala normer 

(Hofstede et al., 2010).  Ett land med hög IND har oftast hög andel av väldigt lyckligt 

folk, folket upplever att de har personlig kontroll över sina liv, hög andel med positiv 

attityd och optimism och högre andel känner sig hälsosamma (Hofstede et al., 2010).  

 

Denna kulturdimension lades till år 2010 (Hofstede et al., 2010) och relativt få studier har 

undersökt IND i relation till CSP (Gallén & Peraita, 2018). Medan Halkos och Skouloudis 

(2017) fann ett positivt samband mellan hög IND och CSP, har å andra sidan Sun et al. 

(2018) påvisat en negativ modererande effekt av hög IND på det positiva sambandet 

mellan CSP och CFP.  Den negativa modererande effekten motiveras av att länder med 

hög IND ofta har lägre poäng på morala discipliner och har svag vilja att följa normer 

(Hofstede et al., 2010). Kunskapsläget är tvetydig med tanke på att det även visats att 

länder med hög IND har en positiv effekt på socialt beteende, och att denna effekt är 

starkare i individualistiska än kollektivistiska samhällen (Guo, Liu, Li & Qiao, 2018), 

vilket motsäger resonemanget att länder med hög IND har sämre moral. Länder som 

Sverige, Kanada och Nya Zeeland är exempel på länder som har hög IND och som också 

är kända för att vara aktiva när det gäller miljöarbete, hållbarhet och starka sociala 

samhällen trots hög IND. Denna studie utgår från att hög IND därmed är mer förenlig 

med hög CSP och hypotesen lyder därmed enligt följande: 

 

H6: Tillfredsställelse (IND) har en positiv modererande effekt på sambandet mellan CSP 

och CFP. 

 

2.4.6 Lång- vs. korttidsorientering (LTO) 

Långtidsorientering (LTO) främjar värderingar som är inriktade på framtida belöningar, 

i synnerhet uthållighet och sparsamhet (Hofstede et al., 2010). Dess motpol, 

korttidsorientering (KTO), har istället fokus på det förflutna och nutida framförallt med 

respekt för traditioner, att behålla “ansiktet” och att fullfölja sociala obligationer 

(Hofstede et al., 2010). Länder med hög LTO har företag vars främsta värderingar 

inkluderar lärande, ärlighet, anpassning, ansvar och självdisciplin (Hofstede et al., 2010). 
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LTO är även förknippat med att fritid inte är viktigt och att stora ekonomiska och sociala 

diskrepanser inte är önskvärda samt en strävan efter att korrigera orättvisa (Hofstede et 

al., 2010). KTO är relaterat till värderingar såsom frihet, att man tänker på sig själv, och 

till andra faktorer som exempelvis vikten av nuvarande årsvinst, att lojalitet varierar 

beroende på vilka affärer man gör och att fritid är viktigt (Hofstede et al., 2010). 

 

Syftet med CSR är att bemöta den stigande efterfrågan på företagen för att bidra till ett 

mer hållbart samhälle (McWilliams & Siegel, 2000). För att bidra till ett mer hållbart 

samhälle måste man ha ett tänk och agerande som sträcker sig över nutid och in i 

framtiden, vilket är förenligt med LTO. Företag som verkar i länder med hög LTO måste 

agera i linje med de rådande sociala och miljömässiga normerna för att bevara deras rykte 

bland intressenter och för att skapa strategiska konkurrensfördelar på lång sikt (Orij, 

2010).  

 

En internationell analys av CSR-ranking och länders kulturer visade att LTO var positivt 

associerat med miljömässig CSP (Fisher, 2017). Halkos och Skouloudis (2017) påvisade 

en positiv association mellan LTO och CSP, vilket även stöds av en annan studie (Mar 

Miras‐Rodríguez, Carrasco‐Gallego & Escobar‐Pérez, 2015). En meta-analys har även 

funnit att LTO har en positiv modererande effekt på sambandet mellan det positiva 

sambandet mellan lönsamhet och företagens sociala och miljömässiga ansvar (Khlif et 

al., 2015). Den sista hypotesen följer därför enligt följande:  

 

H7: Långtidsorientering (LTO) har en positiv modererande effekt på sambandet mellan 

CSP och CFP. 

2.5 Teorier 

I detta delkapitel presenteras de teorier som oftast används för att förklara sambandet 

mellan CSP och CFP, vilket också denna studie utgår från. Teorierna presenteras för att 

ge en bakgrund inför resultatdiskussionen och slutsatsen eftersom de används för att 

förklara de modererande effekterna av kultur på sambandet mellan CSP och CFP samt 

för att återknyta till studiens syfte. 
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2.5.1 Intressentteorin  

Intressentteorin, eller stakeholder theory, grundar sig på idén om hur företag samspelar 

med intressenter, vilka exempelvis kan vara aktieägare, anställda, kunder, leverantörer, 

långivare och samhället som kan påverka eller bli påverkade av företagens handlingar för 

att uppnå målen, se Figur 2 (Donald & Preston, 1995; Freeman & Reed, 1983;). Margolis 

och Walsh (2003) beskriver att intressentteorin kan ses som förhållandet mellan 

intressenter och CSP, och kan användas för att förklara sambandet mellan CSP och CFP. 

Roberts (1992) förklarar även att CSP är ett användbart förfaringssätt för att utveckla och 

upprätthålla en god relation mellan företaget och intressenter och ses som en god strategi 

för att hantera intressentrelationer.    

 

Företagen möter ständiga krav från flera intressentgrupper för att ägna mer resurser åt 

CSP-aktiviteter då McWilliams och Siegel (2001) beskriver att anledningen är att 

intressentteorin har vuxit fram som det dominerande paradigmet inom CSR. Det uppstår 

en positiv inverkan på CFP när företagen besvarar intressenternas krav (Makni, Francoeur 

& Bellavance, 2009). Malik (2015) har tagit fram en affärsmodell över företagens 

intressenter och värden som hjälper företagen att förbättra sin CSP inom olika områden 

såsom ökad produktivitet bland de anställda och utökad kundlojalitet bland kunder vilket 

kan ses i Figur 3. Intressentteorin associeras ofta med CFP (Campbell (2007), och 

resultaten av det positiva sambandet mellan CSP och CFP på grund av CSR-aktiviteter 

kan förklaras av intressentteorin (Margolis & Walsh, 2003; McWilliams & Siegel, 2001). 

 

 
Figur 2. Företagets relationer till intressenter. (Donaldson & Preston, 1995)  
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Figur 3. Värden som hjälper företagen med CSR-aktiviteter (Malik, 2015) 

 

 

2.5.2 Institutionell teori 

Scotts (2005) definition av institutionell teori lyder:  

“Institutional theory attends to the deeper and more resilient aspects of social structure.  

It considers the processes by which structures, including schemas, rules, norms, and 

routines, become established as authoritative guidelines for social behavior. It inquires 

into how these elements are created, diffused, adopted, and adapted over space and 

time.” 

 

Ståndpunkten i Scotts definition av institutionell teori ligger i vikten av hur väsentligt det 

är för företagen att följa etablerade riktlinjer, normer och rutiner för socialt beteende, och 

att kunna anpassas i syfte för att förbättra företagens prestanda (Scott, 2005). Samtidigt 

som institutionella inflytanden ämnar till att förklara företagens handlingar i form av 

regler och lagar beskriver Campbell (2007) att vi måste ägna mer tid åt de institutionella 

mekanismerna som kan påverka huruvida företagen agerar på ett socialt ansvarsfullt sätt 

eller inte. Miska, Szöcs och Schiffinger (2018) instämmer och beskriver att en viktig 

ståndpunkt inom institutionell teori är att företagen uppnår legitimitet, vilket är ett villkor 

som återspeglas med relevanta regler och lagar. Organisationer söker legitimitet av den 

anledningen att de företag som anses vara berättigade inom samhället kommer att lyckas 

medan företag som inte är det kommer misslyckas (Miska et al., 2018). Ur institutionell 
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teori har legitimitetsteorin vuxit fram som belyser företagens strävan efter att uppnå 

legitimitet, vilket beskrivs närmare i kap. 2.5.2.1. 

 

Inom institutionell teori finns det tre pelare som Scott (2008a) anser att institutionerna 

utgörs av: 1. regulativa, 2. normativa och 3. kultur-kognitiva element. Den regulativa 

pelaren avser nationens lagar och förordningar samt avgränsar vad organisationer kan 

eller inte kan göra. Den använder laglig sanktionering som grund för legitimitet. Den 

normativa pelarens legitimitet bygger på samhälleliga värderingar och övertygelser som 

anger vad företag och människor borde eller inte borde göra. Den kultur-kognitiva pelaren 

innefattar subjektiva övertygelser och den neutrala bilden av en social verklighet som 

resulterar i gemensamma uppfattningar som utgör en bild av hur mening skapas (Scott, 

2008a; Yang, Su & Fam, 2012)  

 

2.5.2.1 Legitimitetsteorin 

Suchmans (1995) definition av legitimitet lyder: 

”Legitimacy is generalized perception or assumption that the actions of an entity are 

desirable, proper or appropriate within some socially constructed system of norm, values, 

beliefs and definitions.” 

 

Legitimitetsteorin utgår från samma teoretiska ramverk som institutionell teori och anses 

utgå från institutionell teori. Företag eller organisationer uppnår legitmitet när de agerar 

i linje med samhällets normer, värdering och definitioner (Suchman, 1995). 

Legitimitetsteorin innebär att företagen kontinuerligt försöker se till att arbeta inom 

gränser och normer i deras samhällen, vilket kräver att företagen ska vara mottagliga till 

förändring över tid (Brown & Deegan, 1998). Om företagen utelämnar information som 

berör samhällets förväntningar kan deras legitimitet ifrågasättas (Newson & Deegan, 

2002). Därmed måste företag agera i linje med samhällets aktuella normer och 

värderingar samt hålla sig uppdaterade för att uppnå legitimitet (Deegan, Ranking & 

Tobin, 2002). 

 

Legitimitet avgörs från hur intressenterna upplever att företagen agerar i enlighet med det 

sociala kontraktet, som är en teoretisk definition av både formella och informella 

förutsättningar som ställs på företaget från samhället (Suchman, 1995). Wilmshurst och 
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Frost (2000) beskriver att företag måste vidta åtgärder för att säkerställa legitimitet och 

att deras verksamhet accepteras av samhället. Det sociala kontraktet associeras med 

kostnader för företaget genom en begränsning av resurser och Dowling och Pfeffer (1975) 

menar att legitimitet kan ses som en nödvändighet för företaget och dess fortlevnad. 

Genom att engagera sig i CSR-rapportering försöker företagen få större legitimitet i sina 

intressenters ögon, vilket innebär att företagen försöker arbeta under samhällets normer 

och se till att deras aktiviteter uppfattas som legitima av externa parter (Stanaland, Lwin 

& Murphy, 2011).  

2.6 Sammanfattning och hypotesuppställning 

De senaste åren har allt fler företag uppmuntrats av konsumenter, personal, leverantörer, 

regeringar och samhällsgrupper att investera ytterligare i CSR-aktiviteter (McWilliam & 

Siegel, 2000). Som nämnts ovan har tidigare forskning visat tvetydiga resultat avseende 

förhållandet mellan CSP och CFP, och man har funnit både positiva och negativa 

samband (Perrini et al., 2011). 

 

De empiriska resultaten indikerar på en tvetydighet mellan variablerna (Waddock & 

Graves, 1997).  Trots de motsägelsefulla resultaten kring CSP och CFP visar meta-

analyser att de flesta studier har funnit en positiv korrelation mellan CSP och CFP (Busch 

& Friede, 2018; Margolis, Elfenbein & Walsh, 2009; Ortlitzky et al., 2003; Wang et al., 

2016). Därmed följer den första hypotesen nedan. 

 

H1: Det föreligger ett positivt samband mellan CSP och CFP. 

 

Tidigare litteratur visar dock även på att det finns många olösta teoretiska och empiriska 

frågor kring CSP, som innefattar att definiera CSP, identifiera institutionella skillnader i 

CSP över länder och företagskultur (McWilliams, Siegel & Wrights, 2006). Kultur har 

ansetts var en av de viktigaste inslagen i affärsetiskt beslutsfattande (Roy & Goll, 2014). 

Ansträngningar för att fylla kunskapsgapet har ökat genom att använda Hofstedes 

kulturdimensioner för att utforska förhållandet mellan nationella kulturer och CSP 

(Thanetsunthorn & Wuthisatian, 2018). Hofstedes sex kulturdimensioner utgörs av 

maktdistans (PD), individualism vs. kollektivism (IDV), maskulinitet vs. femininitet 

(MAS), osäkerhetsundvikande (UAI), tillfredsställelse vs. återhållsamhet (IND) och 

långtids- vs. korttidsorientering (LTO) (Hofstede et al., 2010). Med stöd av tidigare 
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uppställning av varje kulturdimension ställs därför följande hypoteser upp och illustreras 

även i Figur 4. ’ 

 

H2: Maktdistans (PD) har en negativ modererande effekt på sambandet mellan CSP och 

CFP. 

 

H3: Individualism (IDV) har en positiv modererande effekt på sambandet mellan CSP 

och CFP. 

 

H4: Osäkerhetsundvikande (UAI) har en negativ modererande effekt på sambandet 

mellan CSP och CFP. 

 

H5: Maskulinitet (MAS) har en negativ modererande effekt på sambandet mellan CSP 

och CFP. 

 

H6: Tillfredsställelse (IND) har en positiv modererande effekt på sambandet mellan CSP 

och CFP. 

 

H7: Långtidsorientering (LTO) har en positiv modererande effekt på sambandet mellan 

CSP och CFP  

 

 

 
Figur 4. En sammanfattande modell över nationella kulturers påverkan på sambandet 

mellan CSR och CFP. Baserat på hypotesuppställningen. 
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3. Metod

 
Studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt, forskningsfilosofi, forskningsansats och 

forskningsstrategi samt tidsperspektiv presenteras. Därefter följer datainsamlingsmetod, 

population, urval och bortfall samt operationalisering av begrepp, mått och modeller som 

används i analyserna. Vidare följer beskrivning av analysmetoderna och kontroll av 

felkällor. 

 

3.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt  

Flera faktorer har påverkat valet av forskningsmetodologi däribland teori, praktisk 

hänsyn, kunskapsteori (epistemologi), personliga värderingar och ontologi, vilka 

generellt även påverkar hur den företagsekonomiska forskningen bedrivs (Bryman & 

Bell, 2017). För att tydliggöra forskningsprocessen i detta arbete har inspiration tagits 

från “forskningslöken” skapat av Saunders, Lewis och Thornhill (2016) vilket använts 

som ett ramverk för forskningsprocessen. “Forskningslökens” yttersta skal utgörs av 

forskningsfilosofin vilket påverkar valet av forskningsansats, forskningsstrategi, 

tidsperspektiv och slutligen leder till datainsamling och analysmetod. Figur 5 synliggör 

“forskningslöken” och dess olika skal. Underrubrikerna nedan kommer belysa varje skal 

mer djupgående. 

 

 

Figur 5. “Forskningslöken” med dess olika skal. Ett ramverk för forskningsprocessen 

som ligger till grund för studien. Baserat på Saunders et al. (2016). 
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3.1.1 Forskningsfilosofi 

Som tidigare nämnts är det flera faktorer som påverkar hur företagsforskning bedrivs 

(Bryman & Bell, 2017) däribland sättet forskaren ser världen på, vilket påverkar valet av 

forskningsfilosofi (Saunders et al., 2016). Författarna till denna studie förespråkar en 

objektiv verklighetsbeskrivning vilket är förenligt med den positivistiska 

forskningsfilosofin (Eriksson, 2018). Syftet med denna studie är att undersöka om CSR 

och CFP är positivt korrelerade samt om nationella kulturer har några modererande 

effekter på det sambandet.  

 

Mätningar avses att genomföras från ett objektivt och värderingsfritt förhållningssätt för 

att resultatet ska ge en reell avspegling av verkligheten, med minsta påverkan av 

författarna, vilket följer den positivistiska forskningsfilosofin (Saunders et al., 2016). 

Vidare har positivismen sin ontologiska ståndpunkt i materialismen som representeras av 

objektivitet och mätbarhet på ett reliabelt sätt (Eriksson, 2018; Sohlberg & Sohlberg, 

2013). Positivisterna delar författarnas uppfattning att det existerar en värld styrd av 

naturlagar som är oberoende av människans relation till dem (Sohlberg & Sohlberg, 2013) 

och att det därmed finns regelbundna lagbundenheter som uppträder vilka kan observeras 

för att förklara världen (Bryman & Bell, 2017).  Avslutningsvis föll valet på positivismen 

eftersom dess epistemologiska ståndpunkt endast accepterar observerbara fenomen som 

i sin tur kan bidra med data och fakta för att påvisa samband, och för att utveckla 

generaliseringar för ökad förståelse om omvärlden (Saunders et al., 2016). 

 

3.1.2 Forskningsansats 

Studien utgår från intressentteorin, institutionell teori och legitimitetsteorin samt 

Hofstedes kulturdimensionsteori vilka ger upphov till studiens hypoteser för att 

sammankoppla teori med empiri. Detta angreppssätt följer den hypotetisk-deduktiva 

forskningsansatsen vilken är vanlig vid positivistisk forskningsfilosofi (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013). Utifrån nuvarande kunskapsläge och de teoretiska överväganden som 

berör relationen mellan CSP och CFP samt nationella kulturers effekter på denna relation, 

har det deducerats flera hypoteser som kommer att underkastas empirisk granskning 

vilket följer den deduktiva processen (Bryman & Bell, 2017). Teori och hypoteserna 

kommer därmed styra datainsamlingsprocessen i denna studie vilket följer den deduktiva 

metoden (Bryman & Bell, 2017).  
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Bryman och Bell (2017) beskriver den deduktiva processen genom olika steg där den 

första utgörs av den teori vilken forskaren utgår från, följt av de hypoteser som deduceras 

fram utifrån teorin, vilka sedan testas genom datainsamling och ger ett resultat för att 

bekräfta eller förkasta hypoteserna. Slutligen kan detta leda till omformulering av rådande 

teori. Figur 6 illustrerar den deduktiva processen vilken också används i denna studie. 

Figur 6. Den deduktiva processen. Baserat på Bryman och Bell (2017).  

 

Den deduktiva processen karaktäriseras av flera faktorer enligt Saunders et al. (2016): 

• sökandet efter att förklara kausala relationer mellan variabler 

• insamling av kvantitativa data 

• nyttjandet av kontroller för att kunna testa hypoteserna 

• en strukturerad metodologi för att underlätta replikation 

• att forskaren är oberoende av det som ska observeras 

• koncepten måste bli operationaliserade på så sätt att fakta kan mätas kvantitativt 

• målet att kunna generalisera 

 

Den deduktiva processen är därmed väl förenlig med den positivistiska 

forskningsfilosofin och den forskningsmetodik som denna studie efterfrågar. 

  

3.1.3 Forskningsstrategi 

Valet av forskningsstrategi styrs av studiens syfte och forskningsfilosofi (Saunders et al., 

2016). Denna studie har till syfte att undersöka nationella kulturers modererande effekter 

på sambandet mellan CSR och finansiell prestation hos börsnoterade bolag. Studien utgår 

från den positivistiska forskningsfilosofin vilken representeras av objektivism, mätbarhet, 

sökandet efter samband och generaliserbarhet, vilket återspeglas bäst med kvantitativ 

forskningsstrategi (Saunders et al., 2016; Sohlberg & Sohlberg, 2013). Bryman och Bell 

(2017) framhäver att den kvantitativa forskningsstrategin i huvudsak har en deduktiv, 

positivistisk och objektivistisk inriktning vilket stämmer överens väl med 

forskningsansatsen i denna studie. Därmed utgår studien från den kvantitativa 

forskningsstrategin. 
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3.1.4 Tidsperspektiv 

En forskningsdesign med ett tidsperspektiv på fem år har antagits i denna studie. Detta 

tidsperspektiv ger forskaren kontroll över variablerna som studeras (Saunders et al., 

2016), och ökar möjligheten till att finna samband samt minskar tvetydigheten avseende 

riktningen på det sambandet (Bryman & Bell, 2017).  

 

Denna studie utgår från paneldata och detta tidsperspektiv har i huvudsak fyra svårigheter 

enligt Bryman och Bell (2017): 

• Bortfall som kan bero på att företag går i konkurs, köps upp eller inte rapporterar 

data 

• Tidsintervall/tidpunkt som passar bäst för ny datainsamling kan vara oklart 

• Stora data samlas in utan en bra forskningsplan eller struktur 

• Förekomst av en paneleffekt vilket innebär att företagens rapportering påverkas 

av att behöva rapportera upprepade gånger 

 

Trots ovanstående svårigheter anses ett längre tidsperspektiv ha fler fördelar än nackdelar, 

vilket är anledningen till varför en femårsperiod mellan 2013 - 2017 har valts. 

3.2 Empirisk metod 

En djupgående beskrivning av den empiriska metoden redogörs på ett praktiskt sätt och 

vilka datakällor som använts. Kapitlet delas in i datainsamlingsmetod, population och 

urval, bortfall, operationalisering och analysmetoder.  

 

3.2.1 Datainsamlingsmetod 

Denna studie baseras uteslutande på sekundärdata som hämtats från sökmotorn Thomson 

Reuters Eikon som innehar databaserna Asset4, Datastream och Worldscope samt från 

Världsbanken, Statista, Bermudaregeringens hemsida och Hofstedes kulturindex. Genom 

användning av sekundärdata sker en stor besparing av tid och resurser. Bryman och Bell 

(2017) beskriver att tidsbesparing är en stor fördel med användningen av sekundärdata 

vilket lämnar mer tid till test av teorier och analys av data som har samlats in. Fördelen 

med sekundärdata är att forskare får tillgång till data som annars är svårtillgänglig 

(Cowton, 1998). En begränsning med sekundärdata är att forskare inte kan kontrollera 

datakvaliteten eftersom datan kan vara obekant för dem (Bryman & Bell, 2017). Cowton 

(1998) påpekar att datamaterialet behöver transformeras för att passa studiens 
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analysmetoder. Trots detta beskriver Saunders et al. (2016) att Thomson Reuters är en 

tillförlitlig källa. Enligt Bryman och Bell (2017) håller sekundärdata ofta högre kvalitet 

än vid primärdatainsamling.  

 

Som tidigare nämnts används Thomson Reuters Eikon, som tillhandahåller världens 

största databas gällande Environmental, Social och Governance (ESG) (Thomson 

Reuters, 2019). Källor utgörs av vetenskapliga artiklar, tryckta böcker och elektroniska 

källor vilka hämtats för att öka förståelsen inom ämnesområdet. Sökmotorer som 

exempelvis Discovery och Google Scholar har nyttjats för att hitta relevanta artiklar med 

nyckelbegrepp såsom corporate social responsibility, corporate social performance, 

corporate financial performance, nationell kultur och Hofstedes kulturdimensionsteori. 

 

3.2.2 Studiepopulation, urval och bortfall 

Enligt den kvantitativa forskningsstrategin, vilket denna studie baseras på, ligger intresset 

i att kunna generalisera resultaten till företag som inte ingår i undersökningen (Bryman 

& Bell, 2017). För att kunna generalisera resultatet måste urvalet vara så representativt 

som möjligt för den population som önskas avspeglas, i detta fall alla börsnoterade företag 

i världen, för att resultaten inte ska vara specifika för den grupp av företag som ingått i 

denna studie (Bryman & Bell, 2017). I denna studie används ett icke-sannolikhetsurval 

vilket medför begränsningar i generaliserbarheten till andra företag men fördelarna är 

tidsbesparing, låga kostnader och ett stort urval (Saunders et al., 2016). Det är snarare det 

logiska förhållandet mellan urvalsteknik och studiens syfte och författarnas 

forskningsfokus som är viktig, vilket medför att generaliseringen görs i första hand till 

teori än till populationen vilket överensstämmer med studiens tänkta teoretiska bidrag 

(Saunders et al., 2016). 

 

Thomson Reuters Eikon har använts i urvalsprocessen. Världsbankens databas, Statista 

och den officiella hemsidan för Bermudas regering har använts för att få fram data för 

BNP-tillväxt och BNP per capita. I studien har alla börsnoterade företag i världen som 

finns registrerade i Thomson Reuters Eikon inkluderats vilket motsvarar 7917 företag. 

Av dessa företag exkluderades företag som inte rapporterade data för CSP (ESGSCORE) 

under femårsperioden 2013 - 2017 vilket gav ett bortfall på 4230 företag och 3687 företag 

återstod. Ytterligare 438 företag föll bort på grund av att data saknades för 

kontrollvariablerna och den oberoende variabeln CFP (Tobin’s Q), vilket ledde till att 
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3249 företag från 52 olika länder återstod. Av de 52 länderna var det sex länder som 

saknade data för Hofstedes alla sex kulturdimensioner vilket medförde att ytterligare 19 

företag exkluderades. Totalt återstod således 3230 företag från 46 länder med totalt 16 

150 observationer för vidare analys. I Tabell 1 presenteras en överblick över 

urvalsprocessen och bortfallen. 

 

Tabell 1. Urvalsprocess och bortfallsanalys. 

*De länder som saknar data för Hofstedes alla sex kulturdimensioner och antalet 

företag som exkluderats per land och totalt på grund av det. 

I Tabell 2 presenteras en lista över alla länder som finns representerade i det slutgiltiga 

urvalet och hur fördelningen ser ut bland länderna vilket visualiseras tydligare via ett 

cirkeldiagram (Figur 7). Ett observandum är att Japan (11,5%) och USA (22,7%) 

tillsammans bidrar med ungefär en tredjedel av all data. 
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Tabell 2. Översikt över inkluderade länder

 

Antal företag per land, antalet observationer per land och andel per land. 
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Figur 7. Cirkeldiagram för att visualisera fördelningen av alla observationer baserat på 

världskontinent. Övriga världen består av Ryssland och Mexiko. 

3.3 Operationalisering 

Vid utförande av en kvantitativ studie är det av stor vikt att översätta de teoretiska 

begreppen som studien baseras på till mått som går att studera och beräkna, vilket även 

kallas för operationalisering (Patel & Davidson, 2011). Vidare beskriver även Bryman 

och Bell (2017) att operationalisering innebär en beskrivning av de tillvägagångssätt som 

tillämpats för att få fram fakta som forskarna är ute efter, genom att översätta dem till 

kvantifierbara indikatorer som går att mäta. Då studien syftar till att undersöka nationella 

kulturers modererande effekter på sambandet mellan CSR och finansiell prestation måste 

en förklaring och kvantifiering av begreppen som CSP göras för att användas som ett mått 

för att mäta CSR, nationella kulturer och begreppet CFP. Studien kommer också att 

inbegripa oberoende-, beroende- och kontrollvariabler i analyserna för att kunna besvara 

detta syfte. Dessutom beskriver Sohlberg och Sohlberg (2013) att det är av stor betydelse 

att redogöra för hur varje enskilt begrepp mäts, varför resterande kapitel kommer innefatta 

hur mätningen av varje begrepp gått till.  
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3.3.1 ESGSCORE (CSP) (Oberoende variabel) 

Då CSR inte är ett kvantitativt mått har detta resulterat i framväxten av variabeln (Carroll, 

1999). För att mäta nivån av ett företags CSP kommer studien att använda Thomson 

Reuters ESGSCORE. Poängskalan är 0 till 100 och låga poäng innebär låg CSP medan 

höga poäng innebär hög CSP. Thomson Reuters ESGSCORE är utformad för att mäta ett 

företags CSP inom de tre pelarna Environment (miljö), Social (socialt) och Government 

(företagsstyrning) med hjälp av 10 huvudteman som man kan se i Figur 8. Total 

ESCSCORE kan även mätas för att representera total CSR, vilket görs i denna studie. 

 

 

Figur 8. ESG-SCORE och dess dimensioner (Thomson Reuters, 2019) 

 

3.3.2 Tobin’s Q (CFP) (Beroende variabel) 

Studien har utgått från Tobin’s Q som det huvudsakliga måttet för att mäta CFP, vilket 

omfattar företagens lönsamhet och dess marknadsvärde. Värdet som beräknas vid 

tillämpningen av Tobin’s Q visar ifall marknaden bedömer att det är ett bra tillfälle att 

investera i ett företag eller inte. För att få fram värdet Q adderas marknadsvärdet av eget 

kapital med bokfört värde av preferensaktier och skulder som divideras med bokfört värde 

av totala tillgångar. Ett högt Q-värde indikerar på att det är rätt tillfälle att investera i ett 

företag, vilket antyder på att företaget är lönsamt. Ett lågt Q-värde indikerar däremot på 

att det inte är lönsamt att investera i ett företag (Chung & Pruitt, 1994). Flammer (2015) 

beskriver att Tobin’s Q är typisk vid regressionsanalys gällande CSP och lönsamhet. 

Även Mishra (2017) visade att hög CSP inom företaget resulterade i en hög Tobin’s Q då 

det råder ett positivt samband mellan CSP och CFP. Med avseende på att Tobin’s Q är ett 

mått som indikerar om det är lönsamt eller inte att investera i ett företag, är det ett 

väsentligt mått att beakta när lönsamhet ska mätas för ett företag. Formeln för Tobin’s Q 

som används i den här studien finns förinställd i Thomson Reuters Eikon och är följande: 
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𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛′𝑠 𝑄 =  
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝐵𝑜𝑘𝑓ö𝑟𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟 𝑜𝑐ℎ 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝐵𝑜𝑘𝑓ö𝑟𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑒𝑟
 

 

3.3.3 Hofstedes kulturdimensioner (Modererande variabler) 

Studiens syfte är att undersöka de modererande effekterna av nationella kulturer på 

sambandet mellan CSP och CFP med hjälp av Hofstedes sex olika kulturdimensioner. De 

sex kulturdimensionernas består av maktdistans (PD), individualism vs. kollektivism 

(IDV), osäkerhetsundvikande (UAI), maskulinitet vs. femininitet (MAS), 

tillfredsställelse vs. återhållsamhet (IND) och lång- vs. korttidsorientering (LTO). Data 

för de enskilda kulturdimensionerna hämtas via onlineverktyget Country Comparison 

Tool (Hofstede Insights, u.å) som är baserat på Hofstedes publikationer (2001, 2010) och 

omfattar totalt 76 länder med poängskala mellan 0 och 100 för varje kulturdimension. 

Mindre än 50 poäng indikerar lågt på den undersökta kulturdimensionen och mer än 50 

poäng högt (Hofstede Insights, u.å). Exempelvis innebär låga poäng på MAS att landet 

har låg maskulinitet men hög femininitet och låga poäng på IDV att landet har låg 

individualism men hög kollektivism. Nedan följer en överblick över de modererande 

variablerna (Figur 9). 

 

 

Figur 9. En överblick över de sex kulturdimensionerna enligt Hofstedes. Poängskala 0 - 

100. PD = maktdistans. IDV = individualism vs. kollektivism. UAI = 

osäkerhetsundvikande. MAS = maskulinitet vs. feminitet. IND = tillfredsställelse vs. 

återhållsamhet. LTO = Lång- vs. korttidsorientering. 
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3.3.4 Kontrollvariabler 

För att undersöka nationella kulturer och sambandet mellan CSP och CFP har ett antal 

kontrollvariabler tagits med i analyserna. Kontrollvariabler är variabler som tas med i 

regressionslinjen av den anledningen att kunna kontrollera och säkerhetsställa resultatet 

när man undersöker den oberoende och beroende variabeln (Margolis & Walsh, 2003). 

För att minska risken för felaktiga resultat kommer kontrollvariabler att användas som 

ligger i linje med tidigare forskning inom området (McWilliams & Siegel, 2000; Ortlitzky 

et al., 2003; Waddock & Graves, 1997; Sun et al., 2018). Denna studie har valt att 

fokusera på kontrollvariabler som företagets storlek (SIZE), lönsamhet (return on asset, 

ROA) och andra variabler som också påverkar företaget direkt eller indirekt. Margolis et 

al. (2009) beskriver i sin meta-analys att det är viktigt att ta med kontrollvariabler som 

storlek och risk när man fokuserar på relationen mellan CSP och CFP.  

 

Size (Företagets storlek) 

Företagens storlek är en vanlig och förekommande kontrollvariabel inom forskningen. 

Företagets storlek kan ha effekt på CSP (McWilliams & Siegel, 2001; Ullman, 1995; 

Waddock & Graves, 1997). Som tidigare nämnts påpekade Margolis et al. (2009) att det 

är viktigt att ta med kontrollvariabel som storlek när man fokuserar på CSP och CFP 

vilket också kan styrkas av Ullman (1995) som beskriver att storlek kan ha ett samband 

med CSP och som i sin tur kan ha en inverkan på lönsamhet inom företagen. Han förklarar 

vidare att storleken kan påverka företagen med hur mycket de satsar på CSP av den 

anledningen att kunder och samhället sätter press på företagen att implementera mer 

resurser på CSP (Ullman, 1995). Detta indikerar att större företag tenderar vara mer 

lönsamma då de har en större kundkrets. 

 

McWilliams och Siegel (2001) samt Waddock och Graves (1997) beskriver att större 

företag har visat sig vara mer aktiva inom fler CSR-områden än mindre företag. Större 

företag är mer socialt ansvarstagande och mer aktiva inom CSP än mindre företag, vilket 

har konstaterats som en positiv effekt på CFP (Waddock & Grave, 1997). I en 

undersökning av Chang et al. (2012) påvisades en positiv korrelation mellan företagets 

storlek och CSP och därför anses det vara en viktig kontrollvariabel att ha med i denna 

studie. Företagets storlek bedöms och mäts genom den naturliga logaritmen av totala 

tillgångar. Syftet med att variabeln logaritmeras i studien för att underlätta genomförandet 

av de statistiska analyserna. 
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𝑺𝑰𝒁𝑬
= 𝑫𝒆𝒏 𝒏𝒂𝒕𝒖𝒓𝒍𝒊𝒈𝒂 𝒍𝒐𝒈𝒂𝒓𝒊𝒎𝒕𝒆𝒏 𝒂𝒗 𝒇ö𝒓𝒆𝒕𝒂𝒈𝒆𝒕𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒂 𝒕𝒊𝒍𝒍𝒈å𝒏𝒈𝒂𝒓 𝒆𝒇𝒕𝒆𝒓 𝒂𝒕𝒕  
                𝒗𝒂𝒍𝒖𝒕𝒂𝒏 𝒐𝒎𝒗𝒂𝒏𝒅𝒍𝒂𝒕𝒔 𝒕𝒊𝒍𝒍 𝒆𝒖𝒓𝒐  
 

LEV (Leverage, Risk) 

En annan kontrollvariabel som är viktig att ta med i studien är risk eller så kallad 

skuldsättningsgrad (leverage, Lev) vilket enligt Margolis et al. (2009) och Ullman (1995) 

är en viktigt variabel när man fokuserar på relationen mellan CSP och CFP. Ökat 

engagemang i CSP leder till ökat förtroende hos intressenterna vilket är associerat med 

lägre företagsrisk (Orlitzky & Benjamin, 2001). Dessutom beskriver Orlitzky och 

Benjamin (2001) att CSP-aktiviteter kan betraktas som investeringar eller kostnader, och 

dessa CSP-aktiviteter kan leda till lägre transaktionskostnader för företaget vilket ger en 

minskad osäkerhet kring CFP. Risk kommer i denna studie att beräknas som:   

 

𝐿𝐸𝑉 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

 

 

Lönsamhet (ROA)  

Avkastning på totalt kapital (return on asset, ROA) är en kontrollvariabel som kommer 

att användas som ett ytterligare mått för att mäta företagens lönsamhet och för att kunna 

kontrollera och säkerhetsställa studiens resultat. ROA beräknas som företagets 

nettoresultat dividerat med totalt kapital. ROA är ett viktigt nyckeltal för att få en 

uppskattning av ett företags effektivitet (Carlson, 2014). Tidigare studier, såsom 

Waddock och Graves (1997), har utgått från redovisningsmässiga mått som ROA för att 

mäta relationen mellan CSP och CFP, och fann signifikanta positiva samband. Totalt 

kapital (ROA) beräknas enligt följande:  

 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
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Immateriella Tillgångar (IAR)  

Studien kommer också att inkludera immateriella tillgångar (intangible asset ratio, IAR) 

som en kontrollvariabel. En studie gjord av Surroca, Tribó och Waddock (2010) hävdar 

att tidigare studier som har tittat på det positiva sambandet mellan CSP och CFP, kan vara 

missvisande eftersom forskarna misslyckades med att redogöra för de förmedlande 

effekterna av IAR. Vidare skriver Surroca et al. (2010) att skillnader i CFP kan vara till 

följd av företagets användning av tillgångar, speciellt IAR eftersom det är svårt för andra 

företag att förvärva, utveckla, och replikera det. Faktum är att CSP stödjer företag i 

samband med ackumulering av IAR, eftersom det stärker företagets förmåga att 

identifiera, skydda och ge värde åt nödvändiga tillgångar (Perrini et al., 2011). Bland de 

möjliga immateriella tillgångarna anses innovation, mänskligt kapital, rykte och kultur 

som de viktigaste för strategisk betydelse samt för CSP och CFP, se Figur 10 (Surroca et 

al., 2010). IAR beräknas enligt nedan:  

 

𝐼𝑚𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

 

 

 

Figur 10. Immateriella tillgångar och dess relation till CSP och CFP (Surroca et al., 

2010) 
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BNP-tillväxt och BNP per capita 

Som tidigare nämnts tas kontrollvariabler med i regressionslinjen för att kunna 

kontrollera och säkerhetsställa resultatet när man undersöker den oberoende och beroende 

variabeln för att minska risken av felaktiga resultat (Margolis & Walsh, 2003). Studien 

omfattar nationella kulturer och det är därför viktigt att använda kontrollvariabler även 

på nationell nivå. Resonemanget är, precis som vid företagets storlek, att länder med 

större finansiella muskler har större möjligheter att främja CSP och investeringar i CSP. 

Av den anledningen kommer studien att inkludera ytterligare två kontrollvariabler vilka 

är BNP-tillväxt, vilket mäter ett lands förändring av BNP i jämförelse med föregående år 

i fasta priser (basår 2010, valuta USD), och BNP per capita som är ett mått på ett lands 

produktion med hänsyn till befolkningen uttryckt i fasta priser (basår 2010, valuta USD). 

Datan hämtas från Världsbanken, Statista och Bermudaregeringens hemsida. BNP per 

capita logaritmeras för att underlätta hanteringen av data vid genomförandet av de 

statistiska analyserna. 

 

Dummyvariabel   

Studien använder sig även av en dummyvariabel, År, vilken kommer att presenteras 

nedanför. En dummyvariabel är en binär variabel som antar värdet 1 eller 0 för att 

kunna göra en kvalitativ variabel kvantifierbar samt för att kunna användas vid 

kvantitativa analyser (Djurfeldt & Barmark, 2009).  

 

År 

Dummyvariabel År representerar åren 2013 till 2017 för att särskilja skillnader mellan 

åren. 

 

ÅR = Dummyvariabel för åren 2013 till 2017 som observationerna kan hänföras 

till.  

 

Land  

De nationella kulturerna utgår från länder och därför är land en viktig kontrollvariabel i 

studien. Alla företag från samma land har samma betyg utifrån Hofstedes kulturindex, 

därför kommer land som variabel inte ingå i regressionerna.  Dummyvariabeln utgår från 

det land där företaget är börsnoterat. 
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3.4 Analysmetoder 

Nedan presenteras analysmetoderna som använts för att besvara studiens syfte. Först 

tillämpas en univariat analys för den deskriptiva statistiken. Den univariata analysen har 

genomförts för att kontrollera datamaterialets kvalitet och för att klargöra hur dess 

centraltendenser och spridning ser ut (Bryman & Bell, 2017). Därefter följer en bivariat 

analys där studien har utgått från Pearsons korrelationstest för att undersöka om de 

ingående variablerna är korrelerade med varandra (Bryman & Bell, 2017). Slutligen 

genomförs multipla regressionsanalyser för att testa studiens hypoteser. Det har även 

utförts ett multikollinearitetstest och ett heteroskedasticitetstest för att identifiera felkällor 

(Saunders et al., 2016). 

 

Statistikprogrammet IBM SPSS Statistics v.25 har använts för att analysera data.  

P-värde <0,05 anses i denna studie utgöra statistisk signifikans. 

3.4.1 Univariat analys  

Univariat analys innebär att varje variabel analyseras separat (Bryman & Bell, 2017). 

Enligt Djurfeldt och Barmark (2009) är medelvärdet och medianen de viktigaste måtten 

för att ange centraltendensen, vilka anger var tyngdpunkten i fördelningen ligger samt 

standardavvikelsen vilket mäter observationernas genomsnittliga avvikelse från 

medelvärdet. Med hjälp av den univariata analysen finns det möjlighet att se om 

variablerna exempelvis är jämnt eller ojämnt fördelade och på så sätt studeras variationen 

hos en variabel (Djurfeldt & Barmark, 2009). Dessutom har maximum- och 

minimumvärden använts för att se spridningen och identifiera extremvärden. För att 

beräkna medelvärdet summeras fördelningens alla värden och divideras med antalet 

värden (Bryman och Bell, 2017). Medelvärdet beräknas enligt följande:  

 

�̅� =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑛
=  

∑ 𝑦

𝑛
 

 

�̅� = medelvärde 

Σ = summan för alla fördelningsvärden  

𝑛 = antal värden 

 

Medianen är mittpunkten av samtliga värden efter att dessa har sorterats från lägsta till 

högsta värde (Bryman och Bell, 2017). Standardavvikelsen är ett vanligt mått för att 
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beräkna datamaterialets spridning runt medelvärdet (Bryman & Bell, 2017). 

Standardavvikelsen beräknas enligt följande:  

 

𝜎 =  √
∑(𝑦 − 𝑦)̅̅ ̅2

𝑛 − 1
 

σ = standardavvikelse 

y = varje värde i datasetet 

�̅� = datasetets medelvärde 

𝑛 = antal värden 

 

3.4.2 Bivariat analys 

Vid bivariat analys undersöker man hur två variabler är relaterade till varandra och hur 

stark den relationen är (Bryman & Bell, 2017). Vilken analysmetod som används beror 

på vilken typ av variabel som används, i detta fall rör det sig om kvot- och 

intervallvariabler vilket gör Pearsons korrelationstest mest lämplig (Bryman & Bell, 

2017). Korrelationskoefficienten r kvantifierar styrkan mellan två variabler och kan anta 

ett värde mellan -1 och 1 (Saunders et al., 2016). Vid en negativ korrelation antar r ett 

värde mindre än 0 och vid positiv korrelation antar r ett värde mer än 0 (Saunders et al., 

2016). Vid perfekt positivt samband är r = 1 och vid perfekt negativt samband är r = - 1 

(Bryman & Bell, 2017). Om r = 0, innebär det att det inte finns någon korrelation mellan 

de två undersökta variablerna (Saunders et al., 2016). I denna studie genomförs Pearsons 

korrelationstest på samtliga variabler förutom dummyvariablerna. Figur 11 nedan visar 

hur stark sambandet är beroende på värdet på korrelationskoefficienten r (Saunders et al., 

2016). 

 

 

Figur 11. Värden på korrelationskoefficienten r och styrkan på sambandet. Översatt till 

svenska från Saunders et al. (2016). 
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3.4.3 Multivariat analys 

Multivariat analys används för att testa studiens hypoteser genom att analysera fler än två 

variabler samtidigt vilket är användbart när det finns modererande variabler (Bryman & 

Bell, 2017). Multipel regressionsanalys nyttjas för att analysera effekterna av den 

oberoende variabeln CSP på den beroende variabeln CFP, med hänsyn till 

kontrollvariablerna (Size, Lev, ROA, IAR, BNP-tillväxt och BNP per capita). Detta är 

också lämpligt för att hitta eventuella falska samband eller mellanliggande variabler 

(Bryman & Bell, 2017).  

 

I denna studie används random effects-modellen för paneldata (Hedeker & Gibbons, 

1994) för att undersöka sambandet mellan CSP och CFP, och nationella kulturers 

modererande effekter på det sambandet. Random effects-modellen antar att variation 

mellan företag (exempelvis CSP) är slumpmässig och inte korrelerad med andra 

oberoende variabler (exempelvis företagsstorlek) (Greene, 2012). Det är lämpligt att 

använda random effects-modellen om icke-observerbara skillnader mellan företag 

påverkar CFP, eftersom tidsoberoende variabler då tillåts ha en roll som förklarande 

variabler (Greene, 2012). Dessutom används paneldata för relativt få tidsperioder (fem) 

men många företag (3230) vilket gör det mer passande att använda random effects-

modellen än fixed-effects modellen (Guilkey & Murphy, 1993). Därmed följer 

nedanstående regressionsmodell (1): 

 

𝐶𝐹𝑃𝑖𝑗𝑡 =  𝛼 +  𝛽1𝐶𝑆𝑃𝑖𝑗𝑡 + 𝛽2𝐾𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖𝑗 + 𝛽3𝐶𝑆𝑃𝑖𝑗𝑡 × 𝐾𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖𝑗  

                   + ∑ 𝛾𝜌 × 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑖𝑗𝑡
𝜌

+ 𝜀𝑖𝑗𝑡 + 𝜇𝑖𝑗𝑡

𝑘

𝜌=1

 

 

𝐶𝐹𝑃𝑖𝑗𝑡 = den beroende variabeln Tobin’s Q för företag i från land j år t 

 

𝛼         =  regressionskoefficient (intercept) 

 

𝐶𝑆𝑃𝑖𝑗𝑡 = den oberoende variabeln ESGSCORE för företag i från land j år t. 

 

𝛽1−𝑛    = förklaringkoefficienten för effekten av den oberoende variabeln på den 

beroende variabeln, CFP. 
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produktsumman av alla kontrollvariabler från  

företag i från land j under år t där k är övre gränsen  

 för summation och ρ är startpunkten och γ är korrelationskoefficienten för den undersökta 

kontrollvariabeln. 

 

  

𝐾𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖𝑗 = den modererande variabeln för företag i från land j. 

 

𝐶𝑆𝑃𝑖𝑗𝑡 × 𝐾𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖𝑗 = Interagerande variabel för att kontrollera för effekter 

av CSP beroende på olika poäng på de sex olika kulturdimensionerna för företag i från 

land j. 

 

∑ 𝛾𝜌 × 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑖𝑗𝑡
𝜌

=

𝑘

𝜌=1

 

 

 

 

Kontrollvariabler = SIZE, LEV, ROA, IAR, BNP-tillväxt, BNP per capita och 

dummyvariabel ÅR. 

 

𝜀𝑖𝑗𝑡 = 𝑑et tvärsnittliga (eller individspecifika) felet som representeras av den 

slumpmässiga avvikelsen av det individuella interceptet från α för företag i från land j. 

 

𝜇𝑖𝑗𝑡 = Kombinerade felet av tvärsnitt och tidsserier som varierar beroende på företag i 

och land j och år t.   

 

Utifrån ovanstående regressionsmodell härleds nedanstående regressionsmodell för att 

besvara H1: Det föreligger ett positivt samband mellan CSP och CFP. 

 

𝐶𝐹𝑃𝑖𝑗𝑡 =  𝛼 +  𝛽1𝐶𝑆𝑃𝑖𝑗𝑡 + 𝛽2𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑗𝑡 + 𝛽3𝐿𝐸𝑉𝑖𝑗𝑡 + 𝛽4𝑅𝑂𝐴𝑖𝑗𝑡 + 𝛽5𝐼𝐴𝑅𝑖𝑗𝑡 

                  +𝛽6𝐵𝑁𝑃 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖𝑗𝑡 + 𝛽7𝐵𝑁𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑖𝑗𝑡 + ∑ 𝛽8Å𝑅𝑖𝑗 + 𝜀𝑖𝑗𝑡 + 𝜇𝑖𝑗𝑡 

 

För att testa hypoteserna H2-H7 används följande regressionsmodell (2): 

𝐶𝐹𝑃𝑖𝑗𝑡 =  𝛼 + 𝛽1𝐶𝑆𝑃𝑖𝑗𝑡 + 𝛽2𝐾𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖𝑗 +  𝛽3𝐶𝑆𝑃𝑖𝑗𝑡 × 𝐾𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖𝑗  

                  + 𝛽4𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑗𝑡 + 𝛽5𝐿𝐸𝑉𝑖𝑗𝑡 + 𝛽6𝑅𝑂𝐴𝑖𝑗𝑡 + 𝛽7𝐼𝐴𝑅𝑖𝑗𝑡 + 𝛽8𝐵𝑁𝑃 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖𝑗𝑡 

                  +𝛽9𝐵𝑁𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑖𝑗𝑡 + ∑ 𝛽10Å𝑅𝑖𝑗 + 𝜀𝑖𝑗𝑡 + 𝜇𝑖𝑗𝑡 



 

41 

 

3.4.4 Felkällor 

Multikollinearitet och heteroskedasticitet kommer att kontrolleras för att undvika vanliga 

felkällor som kan förekomma vid regressionsanalys (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 

2018). 

Multikollinearitet 

Multikollinearitet innebär att två eller flera av de oberoende variablerna samvarierar med 

varandra vilket kan påverka en regressionsmodell (Djurfeldt et al., 2018). 

Regressionsmodellens förklaringskraft kan försvagas och göra det svårare att konstatera 

de oberoendes variablernas effekt på den beroende variabeln och på så sätt påverka 

precisionen på ett negativ sätt i en multipel regressionsanalys (Djurfeldt & Barmark, 

2009). Multikollinearitet undersöks därför när korrelationsanalyserna påvisar 

koefficienter överstigande 0,8 eller understigande -0,8 (Djurfeldt & Barmark, (2009). 

 

Det finns dock en viss begränsning i vad korrelationsanalysen visar.  Av den anledningen 

utförs också multikollinearitetsdiagnostik som finns i statistikprogrammet IBM SPSS 

Statistics för att upptäcka multikollinearitet vilket undersöker VIF (variance inflation 

factors). Om VIF-värdet är 1 föreligger det inte någon multikollinearitet och är värdet 

mer än 2,5 indikerar det att det finns multikollinearitet, vilket kan resultera i felaktiga 

slutsatser (Djurfeldt et al., 2018). 

Heteroskedasticitet 

Heteroskedasticitet innebär en ojämn spridning bland residualerna och är ett problem vid 

regressionsanalyser, eftersom det komplicerar möjligheten att finna ett samband 

(Djurfeldt & Barmark, 2009). Den ojämna spridningen påverkar precisionen i analysen 

och leder till ett sämre resultat. Enligt Djurfeldt & Barmark (2009) får 

spridningsdiagrammet den typiska solfjäderformen vid ojämn spridning. IBM SPSS 

Statistics har använts för att kontrollera heteroskedasticitet via olika plotdiagram. 
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4. Empiriska resultat 

 

Inledningsvis presenteras resultaten med beskrivande text av univariat analys i form av 

deskriptiv statistik och bivariat analys som en korrelationsmatris. Därefter följer en 

redogörelse för kontroll av felkällor. Kapitlet avslutas med presentation av multivariata 

analyser i form av multipla regressionsanalyser. 

 

4.1 Deskriptiv statistik 

I tabellerna nedan (Tabell 3-5) presenteras studiens deskriptiva statistik.  

Centraltendensen för varje variabel har analyserats genom jämförelse av medelvärde mot 

median, eftersom en skillnad kan tyda på snedfördelning av data (De Veaux, Bock & 

Velleman, 2016). Spridningen i studien har analyserats genom att kontrollera 

standardavvikelsen samt minimum - och maximumvärdet. Låg spridning representeras av 

en låg standardavvikelse och att den ligger nära medelvärdet, medan det motsatta gäller 

vid stor spridning. Minimum- och maximumvärdet på datamaterialet anger extremvärden 

samt intervallet för en variabel (De Veaux et al., 2016).  Bryman och Bell (2017) och De 

Veaux et al. (2016) menar att dessa extremvärden, eller så kallade outliers, behöver 

undersökas för att inte ge en missvisande bild av resultatet.  

 

Tabell 3 visar den deskriptiva statistiken för studiens samtliga variabler exklusive År, 

eftersom det inte är relevant att undersöka skillnader mellan åren för att besvara studiens 

syfte. I Tabell 3 framgår datamaterialets medelvärde, standardavvikelse, median, 

minimum- och maximumvärdet för 16 150 observationer från 3230 börsnoterade företag 

i 46 olika länder under en femårsperiod 2013 - 2017. Variabelvärdena visar ett genomsnitt 

för åren 2013 - 2017.  
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Tabell 3. Deskriptiv statistik. 

 

Deskriptiv statistik över alla variabler baserat på 16 150 observationer från 3230 börsnoterade 

företag i 46 olika länder under femårsperioden 2013 – 2017.N visar det totala antalet observationer 

för varje variabel. Medelvärde anger det genomsnittliga medelvärdet för varje variabel, standardavvikelse 

(SD) variabelns genomsnittliga standardavvikelse och medianen som visar det mittersta värdet för 

datamaterialet. Q1 (Kvartil 1) och Q3 (Kvartil 3) visar hälften av värdena befinner sig.. Minimumvärde 

rapporterar det lägsta värdet för varje variabel. Maximumvärdet är det högsta värdet för varje variabel. 

SIZE är totala tillgångar. LEV är totala skulder dividerat med totala tillgångar. ROA är nettoresultat 

dividerat med total kapital. IAR är totala immateriella tillgångar dividerat med totala tillgångar. 

 

4.1.1 CFP, den beroende variabeln 

Den beroende variabeln CFP (Tobin’s Q) har ett medelvärde på 1,397 och en median på 

1,016 vilket indikerar symmetrisk data eftersom centraltendenserna ligger relativt nära 

varandra. Standardavvikelsen (1,710) är hög och innebär en stor spridning från 

medelvärdet. Kvartilerna Q1 och Q3 visar också på en stor spridning från medianen där 

Q1 har ett värde på 0,695 och Q3 har ett värde på 1,608. Det minsta värdet för CFP är 

0,022 (min.) och det högst uppmätta värdet är 70,077 (max.) vilket indikerar att det finns 

extremvärden i datamaterialet. I Figur 12 ses att värdena för CFP är normalfördelad och 

att det finns outliers. Vid exklusion av outliers (nio företag) påverkas inte medelvärdet av 

statistisk signifikans.  
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Figur 12. CFP (logaritmerad Tobins Q) som visar utseende som vid normalfördelade 

data. Längst ut till höger ses extremvärdena (outliers) som är inringat med röd cirkel. 

4.1.2 CSP, den oberoende variabeln 

Den oberoende variabeln CSP (ESGSCORE) har ett medelvärde på 54,2 med en median 

på 55,3 vilket tyder på ett symmetriskt utfall eftersom centraltendenserna ligger nära 

varandra. En stor spridning ses från medelvärdet eftersom standardavvikelsen  

är 17,9. Vidare varierar de registrerade värdena från minimumvärdet 7,1 till 

maximumvädet 95,8 vilket stödjer att det finns en stor spridning men också extremvärden, 

vilka påverkar beräkningen av standardavvikelsen. Dock är hälften av värdena inom Q1 

och Q3 som är relativt snävt dvs. 40,6 respektive 67,9. 

 

4.1.3 Nationella kulturer (Modererande variabler) 

I Tabell 4 har vi delat upp den modererande variabeln nationell kultur i Hofstedes sex 

olika kulturdimensioner maktdistans (PDI), individualism vs. kollektivism (IDV), 

osäkerhetsundvikande (UAI), maskulinitet (MAS), tillfredsställelse vs. återhållsamhet 

(IND) och lång- vs. korttidsorientering (LTO). Värdena är hämtade från Hofstedes 

kulturindex. 
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Tabell 4. Hofstedes kulturindex för inkluderade länder. 

Poäng per kulturdimension och land baserat på Hofstedes kulturindex. Totalt 46 länder. 

 

PD  

Tabell 3 visar att maktdistans (PD) har ett medelvärde på 49,8 och en median på 40. 

En stor andel av länderna är lokaliserade nära medianen eftersom kvartil Q1 har ett värde 

på 39 och kvartil Q3 på 60. Minimum- (11) och maximumvärdet (100) visar på en stor 

spridning mellan länderna. Minst PD har Österrike (11), följt av Danmark med poäng på 

18. Malaysia är det land med högst PD på 100 följt av Saudiarabien och Filippinerna med 

poängen 95 respektive 94.  
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IDV  

Individualism vs. kollektivism (IDV) har ett medelvärde på 64,1 och en median på 71.  

En stor spridning mellan länderna ses då kvartil Q1 har en poäng på 46 och kvartil Q3 på 

90. Minimumvärdet är 13 och maximumvärdet är 91. USA toppar listan med en poäng på 

91 följt av Australien och Storbritannien med en poäng på 90 respektive 89. Colombia 

ligger längst nere på listan med en väldig låg poäng på 13 följt av Indonesien på 14, Peru 

16 och Taiwan på 17.  

 

UAI  

Osäkerhetsundvikande (UAI) har ett medelvärde på 56,2 och en median på 48. Även här 

ses en relativ stor spridning mellan länderna baserat på kvartilerna Q1 (46) och Q3 (75), 

vilket också stöds av den stora skillnaden mellan minimumvärdet (8) och maximumvärdet 

(100). Grekland leder listan med 100 poäng följt av Ryssland på 95, Belgien på 94, Polen 

på 93 och Japan på 92. Singapore ligger längst ner med ett betyg på endast 8 följt av 

Danmark på 23.  

 

MAS 

Maskulinitet vs. femininitet (MAS) har en median på 62 och ett medelvärde på 60,2 som 

visar att fördelningen är relativt symmetrisk. Intervallet mellan kvartilerna Q1 (52) och 

Q3 (66) visar att hälften av länderna ligger relativt samlade kring medianen. 

Minimumvärdet (5) och maximumvärdet (95) visar även här en stor spridning i 

datamaterialet, där Japan befinner sig högst upp på listan med 95 poäng följt av Ungern 

på 88. Sverige och Norge hittar vi sist på listan med poäng på 5 respektive 8. 

 

IND 

Tillfredsställelse vs. återhållsamhet (IND) har en median på 66 och ett medelvärde på 

55,2. Minimumvärdet (4) och maximumvärdet (97) visar på en stor spridning mellan 

länderna. Kvartilerna Q1 (42) och Q3 (68) visat att hälften av länderna är samlade kring 

medianen. Mexiko leder listan med 97 poäng, följt av Colombia på 83. Landet med den 

lägsta poängen är Egypten med endast 4 poäng.  
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LTO 

Lång- vs. korttidsorientering (LTO) har ett medelvärde på 50,5 och en median på 45.  

Minimumvärdet (7) och maximumvärdet (100) visar en stor spridning vilket stärks av 

kvartilerna Q1 (26) och Q3 (73). Sydkorea har högst poäng på 100, följt av Taiwan och 

Japan på 93 och 88. Egypten ligger längst ner på listan med ett poäng på 7 följt av 

Colombia och Marocko på 13 och 14 i poäng.   

 

4.1.4 Kontrollvariabler  

 

SIZE (Företagets storlek) 

Medelvärdet ligger på 15,53 och medianen på 15,47 vilket signalerar en symmetrisk 

fördelning av datamaterialet. Standardavvikelsen har ett mätvärde på 1,75 vilket är litet i 

förhållande till de andra variablerna och indikerar på en liten spridning i datamaterialet. 

Q1 har ett värde på 14,45 och Q3 ett värde på 16,57 vilket innebär att datamaterialet har 

en jämn spridning. Utifrån minimum- och maximumvärdet på 3,53 och 21,96 ser vi att 

det finns en större spridning men att samtliga värdena ligger i närheten av medianen.  

 

LEV (Leverage, Risk) 

LEV används som en av kontrollvariablerna i studien och har ett medelvärde på 0,261 

och en median på 0,240 vilket indikerar att datamaterialet är relativt symmetrisk fördelat 

eftersom skillnaden i centraltendensen är liten. Standardavvikelsen (0,217) är stor som 

indikerar på en stor spridning. Q1 har ett värde på 0,111 och Q3 ett värde på 0,369 vilket 

innebär att hälften av observationerna är placerade nära medelvärdet och medianen. 

Minimum- och maximumvärdet är 0,000 och 7,946 vilket indikerar på att det finns en 

stor spridning och med hjälp av standardavvikelsen kan vi se att fördelningen är skev. 

Efter att ha analyserat dessa värden med ett plotdiagram kommer ingen av värdena att 

exkluderas eftersom de befinner sig i anslutning med de övriga värdena. 
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ROA (Lönsamhet) 

ROA används som en kontrollvariabel för att mäta företagets lönsamhet. ROA har ett 

medelvärde på 0,049 och en median på 0,048 vilket indikerar på en symmetrisk fördelning 

av datamaterialet. Standardavvikelsen har ett värde på 0,127 vilket är högt och indikerar 

på att spridningen i datamaterialet är stort. Q1 har ett värde på 0,018 och Q3 har ett värde 

på 0,085 vilket innebär att 50% av värdena är placerade runt medianen och medelvärdet 

vilket visar på en jämn spridning. Minimumvärdet (-4,177) och maximumvärdet (2,691) 

visar att intervallet mellan poängen är stor. Vid exklusion av de nio företagen som 

genererar extremvärdena påverkas inte medelvärdet med statistisk signifikans. 

 

IAR (intangible asset ratio, immateriella tillgångar) 

IAR används som en kontrollvariabel för att mäta företagens immateriella tillgångar. 

Medianen är 0,055 och medelvärdet är 0,150. Detta indikerar på att datan är lätt snedvridet 

åt höger då medelvärdet är större än medianen. Standardavvikelsen (0,196) är hög och 

pekar på att spridningen är stor. Detta kan också ses i datamaterialets kvartiler där Q1 har 

ett värde på 0,007 och Q3 ett värde på 0,235. Det minsta värdet är -0,002 och det högsta 

är 1,894. På grund av att de är verkliga värden som inte ligger extremt långt ifrån övriga 

värden, kommer de att behållas i studien då det inte kommer påverka studiens resultat i 

någon större uträckning.   

 

BNP-tillväxt 

BNP-tillväxten har ett medelvärde på 0,024 och en median på 0,022 vilket indikerar en 

symmetrisk fördelning av datamaterialet. Standardavvikelsen har ett värde på 0,018 

gentemot de andra värdena och datan är normalfördelad. Q1 har ett värde på 0,016 och 

Q3 har ett värde på 0,029 vilket innebär att 50% av värdena är placerade runt medianen 

och medelvärdet och att det är en jämn spridning. Minimumvärdet (-0,035) och 

maximumvärdet (0,251) visar att det finns värden som är högt placerade i förhållande till 

andra. I likhet med övriga kontrollvariabler kommer extremvärdena att behållas i studien 

då de inte kommer påverka studiens resultat i någon större uträckning.   
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BNP per capita 

Logaritmerad BNP per capita har ett medelvärde på 10,39 och en median på 10,76 vilket 

indikerar på att datamaterialet är relativt symmetrisk fördelat eftersom skillnaden i 

centraltendensen är liten. Standardavvikelsen har ett lågt värde på 0,82 vilket är litet i 

förhållande till de andra variablerna och antyder på en liten spridning i datamaterialet. Q1 

har ett värde på 10,42 och Q3 ett värde på 10,86 vilket också innebär att 50% av värdena 

är placerade runt medianen och att det är en jämn spridning. Detta stärks av att variabelns 

minimum- och maximumvärde, 7,34 respektive 11,59 ligger samlade runt medelvärdet 

och medianen som indikerar på en jämn spridning.  

4.2 Korrelationsanalys 

Nedan följer resultatet av Pearsons korrelationstest i form av en korrelationsmatris 

(Tabell 5) och presenteras under varje delrubrik med fokus på CSP, CFP och de sex 

kulturvariablerna. Kontrollvariablerna kommer inte presenteras närmare i beskrivande 

text men finns representerade i korrelationsmatrisen nedan (Tabell 5). 

 

Tabell 5. Pearsons korrelationsmatris.

 

CFP = Tobin’s Q. CSP = ESGSCORE. PD = maktdistans. IDV = individualism. UAI = 

osäkerhetsundvikande. MAS = maskulinitet vs. feminitet. IND = tillfredsställelse vs. återhållsamhet. LTO 

= långtidsorientering. SIZE = Totala tillgånger. Lev = Skuldrat. ROA = Lönsamhet. IAR = Immateriella 

tillgångar. 
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4.2.1. Korrelationen mellan CSP och CFP 

Enligt korrelationsanalysen föreligger det inte ett statistiskt signifikant samband mellan 

CSP och CFP (p = 0,149), när kontrollvariablerna är exkluderade i analysen. Dessutom 

är koefficienten negativ (-0,011) vilket snarare skulle tala för en negativ korrelation 

mellan CSP och CFP. Detta motsäger H1, vilken utgår från att det föreligger ett positivt 

samband mellan CSP och CFP.  

4.2.2. Korrelationer mellan modererande variabler och CSP 

Av korrelationsmatrisen ovan (Tabell 5) ses att korrelationen mellan respektive 

modererande variabel (kulturdimension) och CSP är statistiskt signifikant. Individualism 

(IDV) (0,103), osäkerhetsundvikande (UAI) (0,049) och tillfredsställelse vs. 

återhållsamhet (IND) (0,082) har positiva korrelationer med CSP som är statistiskt 

signifikanta, vilket innebär att en ökning av respektive kulturdimension också ökar CSP. 

Däremot har maktdistans (PD) och CSP ett negativt samband (-0,088) vilket innebär att 

hög maktdistans påverkar CSP negativt när man inte tar hänsyn till kontrollvariablerna. 

Även maskulinitet (MAS) (-0,074) och långtidsorientering (LTO) (-0,019) är negativt 

korrelerade med CSP. 

4.2.3 Korrelationer mellan modererande variabler och CFP 

Resultatet visar att det finns negativa korrelationer mellan maktdistans (PD) (-0,065), 

osäkerhetsundvikande (UAI) (-0,107), maskulinitet (MAS) (-0,028), långtidsorientering 

(LTO) (-0,102) och CFP när man undersöker varje kulturvariabel var för sig i relation till 

CFP utan hänsyn till kontrollvariablerna. Det finns även statistiskt signifikanta positiva 

samband mellan CFP och individualism (IDV) (0,098) respektive tillfredsställelse (IND) 

(0,096). 

4.2.4 Korrelationer mellan modererande variabler 

Korrelationsmatrisen i Tabell 5 visar att det finns statistiskt signifikanta korrelationer 

mellan olika modererande variabler (kulturdimensioner). Det finns både negativa och 

positiva korrelationer mellan de modererande variablerna. Exempelvis är individualism 

(IDV), maskulinitet (MAS) och tillfredsställelse (IND) negativt korrelerade till 

maktdistans (PD) (p <0,01), medan LTO och MAS är positivt korrelerade till UAI (p 

<0,01). 

 

 

 



 

51 

 

4.3 Kontroll av felkällor 

Korrelationsanalysen i Tabell 5 mellan de oberoende variablerna (inkluderar 

kontrollvariablerna) visar att det inte finns några korrelationer mellan de oberoende 

variablerna med en koefficient som understiger -0,8 eller överstiger 0,8, vilket således 

inte ger någon misstanke om multikollinearitet (Djurfeldt et al., 2018). 

Multikollinearitetsdiagnostik enligt VIF-testet visar att inget VIF-värde överstiger 2,5 och 

att de flesta värdena ligger runt 1, vilket är förenligt med avsaknaden av multikollinearitet 

(Tabell 6). 

 

Tabell 6. Multikollinearitetsdiagnostik med VIF-test.

 

VIF = Variance inflation factors. CSP = Corporate social responsibility. SIZE = Företagets storlek. LEV 

= Risk. ROA = return on asset, lönsamhet. IAR = Intangible asset ratio, immaterialla tillgångar. BNPt = 

BNP-tillväxt. BNPpc = BNP per capita. 

 

Heteroskedasticitetstestet visar på en normalfördelning och jämn spridning som vid 

homoskedasticitet.  

4.4 Multipla regressionsanalyser  

Hypotesprövning har skett genom multipla regressionsanalyser och presenteras i detta 

delkapitel. Först beskrivs resultaten av den första regressionsanalysen som testar H1. 

Därefter följer resultaten av regressionsanalyserna som prövar H2-H7 genom att utgå från 

regressionsmodell 1 och 2. Regressionsmodell 1 undersöker det direkta sambandet mellan 

en kulturvariabel och CFP och regressionsmodell 2 undersöker den modererande effekten 

av kulturvariabeln på sambandet mellan CSP och CFP. På så sätt kan vi jämföra 

determinationskoefficienterna Adj. R2 när moderatorn läggs till i regressionen. Nedan 

rekapituleras hypoteserna som tidigare presenterats, vilka ska besvara studiens syfte: 
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H1: Det föreligger ett positivt samband mellan CSP och CFP. 

 

H2: Maktdistans (PD) har en negativ modererande effekt på sambandet mellan CSP och 

CFP. 

 

H3: Individualism (IDV) har en positiv modererande effekt på sambandet mellan CSP 

och CFP. 

 

H4: Osäkerhetsundvikande (UAI) har en negativ modererande effekt på sambandet 

mellan CSP och CFP. 

 

H5: Maskulinitet (MAS) har en negativ modererande effekt på sambandet mellan CSP 

och CFP. 

 

H6: Tillfredsställelse (IND) har en positiv modererande effekt på sambandet mellan CSP 

och CFP. 

 

H7: Långtidsorientering (LTO) har en positiv modererande effekt på sambandet mellan 

CSP och CFP 

 

I tabellerna nedan (Tabell 7-13) presenteras resultaten för regressionerna. De oberoende 

variablernas påverkan på den beroende variabeln representeras av värdet på koefficienten. 

Standard error är ett mått för osäkerheten på koefficienten. Sign beskriver vilken 

signifikansnivå resultatet av regressionsanalysen har och N representerar antalet 

observationer som ingick i analysen. F-värdet representeras av förkortningen F. 

Förklaringsgraden för den oberoende variabeln på den beroende variabeln utgörs av 

determinationskoefficienten R2. Korrigerad R2 (Adj. R2) är ett värde för R2 som kommer 

att vara lika eller mindre än den vanliga R2. Adj. R2 har högre precision än vanlig R2. R2 

kan öka när en variabel läggs till i regressionsanalysen, vilket kan ge felaktiga resultat i 

regressionsmodellen (De Veaux et al., 2016). Adj. R2 är en modifierad version av R2 för 

antalet prediktorer i en modell. Studien kommer att utgå från Adj. R2 i 

regressionsmodeller där en till interaktionsvariabel läggs till, däremot kommer icke-
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justerade värdet (R2) att tillämpas på den första regressionsanalysen eftersom risk för flera 

prediktorer i den modellen inte existerar.  

 

4.4.1 Regression avseende sambandet mellan CSP och CFP  

I Tabell 7 ses resultatet av den första regressionsanalysen som undersöker sambandet 

mellan den oberoende variabeln CSP och den beroende variabeln CFP med hänsyn till 

kontrollvariablerna SIZE, LEV, ROA, IAR, BNP-tillväxt och BNP per capita. 

Regressionsmodellen visar signifikanta resultat (p <0,01) och determinations-

koefficienten R2 visar att 30,7% (0,307) av variationen i den beroende variabeln kan 

förklaras av de oberoende variablerna. Den oberoende variabeln CSP har en positiv 

koefficient på 0,108 och detta innebär att när CSP ökar kommer även CFP att öka, 

förutsatt att alla andra oberoende variabler hålls konstanta. Sambandet är statistiskt 

signifikant (p <0,01) och H1 kan därmed acceperas:  

Det föreligger ett positivt samband mellan CSP och CFP. 

 

Kontrollvariablerna har en signifikansnivå på p <0,01 och detta innebär även att de har 

en effekt på den beroende variabeln CFP. Den inverkan som dessa kontrollvariabler har 

visas av koefficienterna, förutsatt att alla andra variabler är konstanta och är följande: 

SIZE -0,342, LEV 0,048, ROA 0,454, IAR 0,044, BNP-tillväxt 0,071 och BNP-per capita 

0,030.  
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Tabell 7. Regression avseende det positiva sambandet mellan CSP och CFP.  

 

4.4.2 Regression avseende PD:s modererande effekt på sambandet mellan CSP och 

CFP 

Den andra regressionsanalysen undersöker det direkta sambandet mellan PD och CFP 

samt den modererande effekten av PD på sambandet mellan CSP och CFP. Fokus vid 

tolkning av resultaten hädanefter ligger på hur de modererande variablerna, vilka 

återspeglar Hofstedes sex kulturdimensioner, påverkar sambandet mellan CSP och CFP 

eftersom kontrollvariablernas effekter redan tagits upp i delkapitlet 4.4.1.  

 

I Tabell 8 noteras att korrigerad R2 är fortsatt väsentligen oförändrad (0,307) mellan de 

två modellerna och den föregående regressionsanalysen (Adj. R2 = 0,306) som enbart 

undersökte sambandet mellan CSP och CFP (Tabell 7). Modell 1 undersöker den direkta 

effekten av PD på CFP vilket är negativt men inte statistiskt signifikant. Däremot är den 

negativt modererande effekten av PD på sambandet mellan CSP och CFP statistiskt 

signifikant (p <0,05) enligt modell 2. Detta medför att H2 accepteras: 

Maktdistans (PD) har en negativ modererande effekt på sambandet mellan CSP och 

CFP.   
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Tabell 8. Regression avseende PD (maktdistans). 

Regression avseende det direkta sambandet mellan PD (maktdistans) och CFP enligt 

modell 1 och den modererande effekten av PD på sambandet mellan CSP och CFP 

enligt modell 2. 

 

4.4.3 Regression avseende IDV:s modererande effekt på sambandet mellan CSP 

och CFP 

I den tredje regressionsanalysen undersöks det om individualism (IDV) har en positiv 

modererande effekt på sambandet mellan CSP och CFP. Studien använder IDV som 

interaktionsvariabel och oberoende variabel för att se hur värdet på 

determinationskoefficienten Adj. R2
 förändras, och ingen skillnad ses. I Tabell 9 ses att 

IDV har en positiv koefficient både i modell 1 och som moderator i modell 2 med 

statistisk signifikans på p <0,01 respektive p <0,05. Detta innebär att hög IDV leder till 

högre CFP både via direkta effekter på CFP och som moderator på sambandet mellan 

CSP och CFP. Med denna anledning accepteras H3: 

Individualism (IDV) har en positiv modererande effekt på sambandet mellan CSP och 

CFP. 
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Tabell 9. Regression avseende IDV (individualism).  

Regression avseende direkta sambandet mellan IDV (individualism) och CFP enligt 

modell 1 och den modererande effekten av IDV på sambandet mellan CSP och CFP 

enligt modell 2.  

4.4.4 Regression avseende UAI:s modererande effekt på sambandet mellan CSP och 

CFP.  

Nästa regressionsanalys undersöker osäkerhetsundvikande (UAI) och dess direkta 

effekter på CFP samt den modererande effekten av denna kulturvariabel på sambandet 

mellan CSP och CFP. Korrigerad R2 är väsentligen oförändrad mellan modell 1 och 

modell 2 (Tabell 10) med värden på 0,307 respektive 0,308. UAI har en negativ 

koefficient på -0,029 som oberoende variabel och - 0,032 som modererande variabel med 

statistisk signifikans (p <0,01) både enligt modell 1 och modell 2, vilket talar för att det 

finns både direkta och modererande effekter av UAI på CFP respektive sambandet mellan 

CSP och CFP. Resultatet visar att ökande UAI leder till att sambandet mellan CSP och 

CFP försvagas och att H4 kan accepteras: 

Osäkerhetsundvikande (UAI) har en negativ modererande effekt på sambandet mellan 

CSP och CFP. 
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Tabell 10. Regression avseende UAI (osäkerhetsundvikande).  

Regression avseende direkta sambandet mellan UAI (osäkerhetsundvikande) och CFP 

enligt modell 1 och den modererande effekten av UAI på sambandet mellan CSP och 

CFP enlig modell 2. 

4.4.5 Regression avseende MAS:s modererande effekt på sambandet mellan CSP 

och CFP.  

Den fjärde kulturdimensionen som undersöks är maskulinitet vs. femininitet (MAS) och 

dess effekt på sambandet mellan CSP och CFP som oberoende variabel och 

interaktionsvariabel. I Tabell 11 ses en överblick av resultatet av regressionsanalysen. 

Korrigerad R2 är fortsatt väsentligen oförändrad på 0,307 mellan modell 1 och modell 2. 

I modell 1 ses att MAS har en positiv koefficient (k = 0,012) men saknar statistisk 

signifikans (p = 0,061) och likaså i modell 2 (k = 0,015, p = 0,059). Det finns en tendens 

till statistisk signifikans med tanke på p-värdet. Den modererande variabeln MAS har 

dock en negativ effekt (k = -0,016) på sambandet mellan CSP och CFP, som också är 

statistiskt signifikant (p <0,05). Resultatet innebär att hög MAS leder till en negativ effekt 

på sambandet mellan CSP och CFP. Signifikansnivån stödjer beslutet att acceptera H5 

och därmed accepteras hypotesen:  
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Maskulinitet (MAS) har en negativ modererande effekt på sambandet mellan CSP och 

CFP. 

 

Tabell 11. Regression avseende MAS (maskulinitet).  

Regression avseende direkta sambandet mellan MAS (maskulinitet) och CFP enligt 

modell 1 och den modererande effekten av MAS på sambandet mellan CSP och CFP 

enligt modell 2. 

4.4.6 Regression avseende IND:s modererande effekt på sambandet mellan CSP 

och CFP 

Den näst sista regressionen undersöker IND:s direkta effekt på CFP och som moderator 

på sambandet mellan CSP och CFP. I Tabell 12 illustreras resultaten av regressionen med 

korrigerad R2 på 0,306 för modell 1 och 0,307 för modell 2 det vill säga det är ingen 

nämnvärd skillnad. I modell 1 finns en positiv effekt av IND (k = 0,020) på CFP som är 

statistiskt signifikant men också en positiv modererande effekt (k = 0,018) på sambandet 

mellan CSP och CFP. Detta innebär att hög tillfredsställelse (IND) också leder till högt 

CFP genom att moderera det positiva sambandet mellan CSP och CFP. Resultatet innebär 

att H6 accepteras: 
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Tillfredsställelse (IND) har en positiv modererande effekt på sambandet mellan CSP och 

CFP. 

 

Tabell 12. Regression avseende IND (återhållsamhet).  

Regression avseende direkta sambandet mellan IND (återhållsamhet) och CFP enligt 

modell 1 och den modererande effekten av IND på sambandet mellan CSP och CFP enligt 

modell 2. 

4.4.7 Regression avseende LTO:s modererande effekt på sambandet mellan CSP 

och CFP  

Den sista regressionsanalysen berör det direkta sambandet mellan LTO och CFP samt 

LTO som en modererande variabel på sambandet mellan CSP och CFP. Resultatet 

illustreras i Tabell 13. Korrigerad R2 är fortsatt väsentligen oförändrad (0,307) mellan de 

två regressionsmodellerna 1 och 2. LTO har en negativ koefficient i både modell 1 (k = -

0,027) och 2 (k = -0,029) med statistisk signifikans (p <0,01) både som oberoende 

variabel och modererande variabel (k = -0,037). Detta gör att H7 därmed kan accepteras:  

Långtidsorientering (LTO) har en positiv modererande effekt på sambandet mellan CSP 

och CFP 
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Tabell 13. Regression avseende LTO (långtidsorientering). 

Regression avseende direkta sambandet mellan LTO (långtidsorientering) och CFP 

enligt modell 1 och den modererande effekten av LTO på sambandet mellan CSP och 

CFP enligt modell 2. 
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5. Diskussion  

 

Diskussionskapitlet belyser studiens resultat utifrån de tidigare ställda hypoteserna. 

Resultaten återkopplas till tidigare forskning och tidigare nämnda teorier för att förklara 

resultaten samt för att besvara studiens syfte. Kapitlet lyfter även fram en kritisk 

reflektion av resultaten. 

 

5.1 Resultatdiskussion  

Under arbetets gång växte två forskningsfrågor fram nämligen om det finns ett positivt 

samband mellan CSR och CFP, och hur nationella kulturer modererar sambandet mellan 

CSR och CFP. Dessa forskningsfrågor genererade studiens syfte, vilket var att undersöka 

nationella kulturers modererande effekter på sambandet mellan CSR och finansiell 

prestation hos börsnoterade bolag. För att besvara syftet utformades sju hypoteser vilka 

testades statistiskt med kvantitativ metod involverande 3230 börsnoterade företag från 46 

olika länder under en femårsperiod 2013 - 2017. CSP användes som ett mått för 

fenomenet CSR och Tobin’s Q som ett mått på CFP samt Hofstedes sex 

kulturdimensioner för att operationalisera begreppet nationell kultur. I nedanstående 

delkapitel diskuteras resultaten med ett kritiskt förhållningssätt utifrån tidigare forskning 

och teori samt dess bidrag till rådande forskning och teori. 

5.2 Positivt samband mellan CSP och CFP 

Den första forskningsfrågan prövades med den första hypotesen vilket lyder enligt 

följande: 

H1: Det föreligger ett positivt samband mellan CSP och CFP. 

 

Denna studie visar att det finns ett positivt samband mellan CSP och CFP med beaktande 

av kontrollvariabler både på nationell nivå (BNP-tillväxt och BNP per capita) och 

företagsnivå (företagsstorlek, risk, ROA, immateriella tillgångar). Detta resultat är i linje 

med majoriteten av den tidigare forskningen (Busch & Friede, 2018; Margolis, Elfenbein 

& Walsh, 2009; Ortlitzky et al., 2003; Wang et al., 2016). Perrini et al. (2011) rapporterar 

dock om tidigare studier som visat tvetydiga resultat på sambandet mellan CSP och CFP, 

vilket vi menar till stor del beror på populationsurval, selektionsbias och svårigheten med 

att mäta CSP och CFP på ett tillförlitligt sätt vilket också stöds av Mahoney och Roberts 
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(2007). En annan aspekt är komplexiteten i begreppet CSR som involverar flera 

dimensioner vilka i sin tur kan påverka analyserna. I denna studie valde vi att fokusera på 

fenomenet CSR i sin helhet för att besvara syftet med denna studie.  

 

Det positiva sambandet mellan CSP och CFP har också stöd från teori där intressentteorin 

lyfter fram vikten av samspelet mellan företag och intressenter i sin omgivning (Freeman 

& Reed, 1983), institutionell teori betonar betydelsen för företag att följa normer för 

socialt beteende och att anpassa sig för att förbättra företagens prestanda (Scott, 2008b), 

och slutligen legitimitetsteorin som framhäver den väsentliga rollen av att uppnå 

legitimitet bland intressenterna för att överleva på sikt (Suchman, 1995). Idag är klimat- 

och hållbarhetsdebatten högaktuell vilket förändrat tidigare normer och vad som är etiskt 

accepterat jämfört med tidigare. Detta gör att investeringar för att öka företagets CSP är 

väldigt angelägna för att både förbättra sin finansiella prestation och öka chansen att 

överleva på lång sikt. 

 

Sammanfattningsvis har resultatet från denna studie en stärkande effekt på den rådande 

teorin som försöker förklara det positiva sambandet mellan CSR och finansiell prestation 

samtidigt som det bidrar till tidigare forskning om hur relationen mellan CSP och CFP 

ser ut. Vi anser därför att den första forskningsfrågan är besvarad. 

5.3 Negativ modererande effekt av PD på sambandet CSP och CFP 

Den andra hypotesen som testades var: 

H2: Maktdistans (PD) har en negativ modererande effekt på sambandet mellan CSP och 

CFP. 

 

Resultatet från denna studie påvisade en negativ modererande effekt av maktdistans (PD) 

på sambandet mellan CSP och CFP med statistisk signifikans, vilket enligt vår vetskap 

inte tidigare studerats. Tidigare forskning har dock visat på en negativ effekt av hög PD 

på CSP vilket denna studie har kunnat bekräfta (Peng et al., 2012; Ringov & Zollo, 2007). 

I länder med hög PD tenderar individer att acceptera ojämlik maktdistribution medan 

länder med låg PD tenderar att sträva efter att utjämna maktdistributionen och har en lägre 

tolerans för ojämlik maktdistribution (Hofstede, 2001; Hofstede et al., 2010). Tidigare 

forskning har funnit att folk i länder med hög PD uppfattar oetisk affärspraxis som etisk 
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(Cohen et al., 1996). Detta är problematiskt eftersom oetisk affärspraxis visat sig vara 

negativt associerat med CSP (Valentine & Fleischman, 2008).  

Med utgångspunkt från intressentteori, institutionell teori och legitimitetsteori kan man 

förklara att hög PD bör påverka sambandet mellan CSP och CFP på ett negativt sätt 

eftersom hög PD är oförenligt med vad omgivningen ställer för krav på dagens företag 

för att uppnå legitimitet och för att upprätta goda relationer med intressenterna i 

företagens omgivning. Resultatet från denna studie stärker de tidigare nämnda teoriernas 

roll som en förklaring till varför hög PD har en negativ effekt på sambandet mellan CSP 

och CFP.  

 

Enligt vår vetskap, är detta den första studien av sitt slag som undersöker den 

modererande effekten av PD på sambandet mellan CSP och CFP vilket gör att studien är 

unik. Det empiriska bidraget gällande denna kulturdimension är att företag i länder med 

hög PD får räkna med att investeringar i CSP ger mindre utslag i CFP än om landet vore 

i ett land med låg PD. Eftersom kultur inte anses förändras över tid innebär det att företag 

måste beakta ett lands PD innan man etablerar sig i landet. Vi anser att företag som inte 

tar hänsyn till PD har en ökad risk att genomgå stora förluster både ekonomiskt och 

varumärkesmässigt; förluster som kan undgås eller hanteras på olika sätt beroende på om 

företaget har med kulturdimensionen som en variabel i sin affärsutveckling och 

affärspraxis. 

5.4 Positiv modererande effekt av IDV på sambandet CSP och CFP 

Den tredje hypotesen för att besvara en del av studiens syfte lyder: 

H3: Individualism (IDV) har en positiv modererande effekt på sambandet mellan CSP 

och CFP. 

 

Den statistiska analysen visade att hypotesen ovan kunde accepteras. Tidigare forskning 

har studerat förhållandet mellan IDV och CSP, och genererat tvetydiga resultat med både 

positiva samband (Peng et al., 2014) och negativa samband (Esteban et al., 2017; Ho et 

al., 2012; Hur & Kim, 2017; Thanetsunthorn, 2014) samt icke-signifikanta samband 

(Halkos & Skouloudis, 2017; Ringov & Zollo, 2007). Det som talar för att kollektivistiska 

samband har en positiv effekt på CSP är rapporteringen om att individualistiska 

organisationer är mindre etiska än kollektivistiska (Akaah, 1990). Det är dock svårt att 

extrapolera det resonemanget till en absolut sanning. Lewis och Unerman (1999) 
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argumenterar för etisk relativism vilket innebär att vad som är etiskt beror på bland annat 

kultur och normer vilket också påverkar CSP praxis. Vidare har Oumlil och Balloun 

(2017) funnit att företagsledare från individualistiska länder tillämpar mer etisk relativism 

än de från kollektivistiska länder som har en idealistisk etik. Med detta vill vi beskriva att 

etik är komplext även inom företagsverksamhet.   

 

Kritik mot Akaah (1990) är att han endast studerade fyra länder (Australien, Kanada, 

Storbritannien, USA) med liknande kultur och det är därför svårt att generalisera 

resultaten. Thanetsunthorn (2014) fann ett negativt samband mellan IDV och CSP, dock 

undersökte hon enbart asiatiska länder vilket sänker generaliserbarheten till resten av 

världen. De studier som funnit negativa samband mellan IDV och CSP kan därmed 

kritiseras för selektionsbias vilket medför att resultatet kan bli missvisande. Styrkan med 

vår studie, gentemot dem som tidigare nämnts, är att antalet inkluderade företag (3230) 

och länder (46) är betydligt fler och dessutom har vi tagit hänsyn till variabler på nationell 

nivå vilket de inte har gjort.  Till vår kännedom har ingen annan tidigare studerat den 

modererande effekten av IDV på sambandet mellan CSP och CFP, vilket gör att vi är 

pionjärer inom detta forskningsfält. 

 

Att IDV har en positiv effekt på CSP är svårt att motivera utifrån Hofstedes 

kulturdimensionsteori eftersom kollektivism är mer förenligt med CSP. Företag måste 

uppnå legitimitet och upprätthålla det sociala kontraktet enligt legitimitetsteorin samt 

bemöta intressenternas ökade krav på att företag ska bidra mer till samhälle och miljö 

(intressentteorin). Därför anser vi att företag måste driva den teknologiska utvecklingen 

framåt inom hållbarhet, som dessutom ska vara lönsam och kostnadseffektiv, vilket 

innebär ökat risktagande och att företag utforskar tidigare okänd mark. Utifrån detta 

perspektiv är det mer realistiskt att länder med hög IDV tar sig an dessa svåra uppgifter 

eftersom hög IDV är förknippat med ökat risktagande som tidigare nämnts. Vi kan således 

förklara vårt resultat även ur ett teoretiskt resonemang vilket också blir vårt teoretiska 

bidrag med hänsyn till denna kulturdimension. 

 

Sammanfattningsvis medför det empiriska resultatet från denna studie att företag gynnas 

mer ekonomiskt av att bedriva aktiviteter för att öka CSP inom länder med hög IDV 

jämfört med kollektivistiska länder. Detta ökar företagens marknadsvärde och hjälper 
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även de att bemöta omgivningens ökade krav på företagens bidrag till ett mer hållbart 

samhälle: en så kallad win-win situation. 

5.5 Negativ modererande effekt av UAI på sambandet CSP och CFP 

Den fjärde hypotesen som prövades för att delvis besvara studiens syfte var: 

H4: Osäkerhetsundvikande (UAI) har en negativ modererande effekt på sambandet 

mellan CSP och CFP. 

 

Vi fann att UAI har en negativ modererande effekt på sambandet mellan CSP och CFP 

vilket medförde att vår hypotes accepterades med statistisk signifikans. Det finns ingen 

tidigare studie att jämföra med men det finns tidigare studier som undersökt sambandet 

mellan UAI och CSP med tvetydiga resultat (Halkos & Skouloudis, 2017; Ho et al., 2012; 

Kim et al., 2018; Ringov & Zollo, 2007). En studie undersökte industriföretag i 35 olika 

länder och fann ett samband mellan låg UAI och ökat risktagande (Li et al., 2013). Detta 

skulle kunna tolkas som att hög UAI därmed innebär lågt risktagande.  

 

I kapitel 5.4 motiverade vi vikten av att ta risker för den teknologiska utvecklingen inom 

hållbarhet. Detta resonemang kan även appliceras här och är förenligt med resultatet från 

vår studie, vilket visade att hög UAI har en negativ modererande effekt på CSP och CFP 

eftersom hög UAI är förknippat med lågt risktagande. Vi anser att flexibilitet behövs för 

att kunna genomföra förändringar på både nationell och företagsnivå vilket gör att både 

individualistiska länder och länder med låg UAI stärker det positiva sambandet mellan 

CSP och CFP. Det är därmed lönsamt för ett företag att befinna sig i länder med låg UAI 

eftersom man inte är lika bunden vid lagar och regler som hos länder med hög UAI. På 

så sätt tror vi att företagen får friare tyglar att utvecklas och formas med mindre påverkan 

från staten. Det empiriska bidraget utifrån denna kulturdimension blir därmed att företag 

i länder med hög UAI kan ha svårt att få lika bra effekt av investeringar i CSP än företag 

i länder med låg UAI, vilket är ekonomiskt mindre gynnsamt.  

 

Sammanfattningsvis bör företag ta nytta av att investera i CSP om de befinner sig i länder 

med låg UAI för att öka den finansiella prestationen medan företag i länder med hög UAI 

inte kan förvänta sig en lika stor effekt. Möjligtvis bör företaget i sådana fall fundera på 

att byta land om det är ett multinationellt företag eller minska sina investeringar i CSP 

eftersom det inte är ekonomiskt gynnsamt. 
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5.6 Negativ modererande effekt av MAS på sambandet CSP och CFP 

Den femte hypotesen som antogs för att besvara en del av studiens syfte lyder: 

H5: Maskulinitet (MAS) har en negativ modererande effekt på sambandet mellan CSP 

och CFP. 

 

Resultatet visade att MAS har en negativ modererande effekt på det positiva sambandet 

mellan CSP och CFP. Detta var statistiskt signifikant och alternativhypotesen H5 

accepterades. Tidigare forskning har rapporterat att MAS har en negativ korrelation till 

CSP (Peng et al., 2012; Ringov & Zollo, 2007; Thanetsunthorn, 2014, 2015, 

Thanetsunthorn & Wuthisatian, 2018). Resultatet är därmed i linje med vad som 

förväntades baserat på tidigare forskare med fokus på relationen mellan MAS och CSP. 

 

Resultatet kan förklaras med hjälp av Hofstedes kulturdimensionsteori som utgår från att 

länder med låg MAS (hög femininitet) kännetecknas av ett mer jämlikt samhälle där 

individerna är mer omtänksamma och har sympati för de svaga än i ett land med hög 

MAS (Hofstede, 2011). Esteban et al. (2017) beskriver att feminina samhällen 

karakteriseras av en strävan efter det allmänt goda vilket också leder till större fokus på 

sociala och miljömässiga frågor och på att uppnå högsta CSP. Våra resultat är på sätt och 

vis förenligt med tidigare forskning och även med resultaten från en tidigare studie gjord 

av Khlif et al. (2015), som rapporterade att MAS har en negativ modererande effekt på 

det positiva sambandet mellan lönsamhet och socialt och miljömässigt företagsansvar. 

 

Att MAS är en negativ moderator på sambandet mellan CSP och CFP kan vi försöka 

förklara med de tidigare teoretiska utgångspunkterna som beskrivits det vill säga 

intressentteorin, institutionell teori och legitimitetsteorin. Intressentteorin handlar om 

företagens samspel med sina intressenter och, framförallt i denna kontext, samhällets 

ökade krav på att företagen ska öka sitt CSP. För att bemöta intressenternas ökade krav 

måste företagen anpassa sig för att överleva på sikt och upprätthålla det sociala kontraktet 

enligt legitimitetsteorin. Den institutionella teorin hjälper till att förklara varför MAS bör 

vara en negativ moderator genom att den lägger vikten på hur väsentligt det är för 

företagen att följa etablerade riktlinjer, normer och rutiner för socialt beteende, och för 

att kunna anpassas i syfte att förbättra företagens prestation (Scott, 2005). Ett företag som 

inte bemöter de ökade kraven på ökat CSP anser vi kommer ha väldigt svårt att överleva 

på sikt i feminina samhällen. 
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Det praktiska bidraget av detta delresultat är att företag i maskulina samhällen måste 

räkna med att investeringar i CSP kommer ha mindre effekt än om företagen är 

lokaliserade i feminina samhällen. Maskulina samhällen försvagar således satsningar på 

CSP vilket påverkar ett företags finansiella prestation på ett negativt sätt.  

5.7 Positiv modererande effekt av IND på sambandet CSP och CFP 

Den näst sista hypotesen som genererades lyder: 

H6: Tillfredsställelse (IND) har en positiv modererande effekt på sambandet mellan CSP 

och CFP. 

 

Hypotesen H6 accepterades med statistisk signifikans. Tidigare forskning har visat 

tvetydiga resultat (Gallén & Peraita, 2018; Halkos & Skouloudis, 2017; Sun et al., 2018). 

Det är endast en studie som undersökt IND:s roll som moderator på sambandet mellan 

CSP och CFP (Sun et al., 2018). Den forskargruppen fann en negativ modererande effekt 

av IND på sambandet mellan CSP och CFP (Sun et al., 2018), vilket är motsatsen till vårt 

resultat. Sun et al. (2018) förklarar att den negativa modererande effekten motiveras av 

att länder med hög tillfredsställelse ofta har lägre poäng på morala discipliner och inte 

har en stark vilja att följa normer enligt Hofstede et al. (2010). Dock har en annan 

forskargrupp rapporterat att länder med hög IND har en positiv effekt på socialt beteende, 

och att denna effekt är starkare i individualistiska än kollektivistiska samhällen (Guo et 

al., 2018). 

 

Vi menar att hög IND, som är kopplat till mer hälsosamt leverne och ökad frihet, snarare 

har en positiv effekt på CSP eftersom det är förknippat med bättre socialt beteende. 

Korrelationsmatrisen i Tabell 6 visade också att det fanns en stark positiv korrelation (r 

= 0,743) mellan IDV och IND, vilket är förenligt med resultaten från Guo et al. (2018). 

Med hänsyn till detta tycker vi att våra resultat därmed kan förklaras baserat på tidigare 

forskning. 

 

Intressentteorin kan även appliceras i detta fall för att förklara vårt resultat. För att 

upprätthålla samspelet med intressenterna och för att följa de etablerade riktlinjerna enligt 

institutionell teori måste således ett företag idag bemöta de ökade kraven på 

företagsansvar. Gör inte företagen det ökar risken för att inte uppnå legitimitet vilket kan 

vara ödesdigert för ett företags prestation och framtid. Ett land med hög återhållsamhet, 
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som är det motsatta till IND, anser vi, har en låg flexibilitet för att anpassa sig till dagens 

samhälle medan hög IND ger utrymme för att kunna anpassa sig som företag till den värld 

vi lever i med de normer och etiska regler som ständigt förändras. Vi tycker därmed att 

vi ändå kan förklara våra resultat och argumentera emot resultatet från Sun et al. (2018). 

 

Avslutningsvis är det praktiska bidraget att företag i länder med hög IND bör investera 

och allokera sina resurser för att öka sitt CSP och på så sätt öka sin finansiella prestation 

mer än om företagen skulle befinnas sig i länder med låg IND (hög återhållsamhet). 

5.8 Negativ modererande effekt av LTO på sambandet CSP och CFP 

Den sista hypotesen i multiregressionsanalysen som prövades var: 

H7: Långtidsorientering (LTO) har en positiv modererande effekt på sambandet mellan 

CSP och CFP. 

 

Vi fann till vår förvåning att vi inte kunde förkasta nollhypotesen och kunde därmed inte 

heller acceptera hypotes H7. LTO har fokus på framtida belöningar, uthållighet och 

sparsamhet (Hofstede el., 2010). Vi utgick därför från att man måste ha ett långsiktigt 

tänk för att kunna bidra till ett mer hållbart samhälle, vilket vi ansåg vara mer förenligt 

med LTO. Enligt vår uppfattning finns inga tidigare studier som undersökt LTO som en 

moderator på sambandet mellan CSP och CFP. Däremot har tidigare forskning visat att 

företag i länder med hög LTO måste agera i linje med rådande sociala och miljömässiga 

normer för att bevara företagets rykte bland intressenter och för att skapa strategiska 

konkurrensfördelar på lång sikt (Orij, 2010). Fisher (2017) rapporterar även att LTO är 

positivt associerat med CSP vilket även andra studier visat (Halkos & Skoulodis, 2017; 

Mar Miras‐Rodríguez et al., 2015). En meta-analys har även funnit att LTO har en positiv 

modererande effekt på det positiva sambandet mellan lönsamhet och företagens sociala 

och miljömässiga ansvar (Khlif et al., 2015). Vårt resultat kan därför uppfattas vara 

väldigt motsägelsefullt eftersom vårt resultat var att LTO har en negativ modererande 

effekt på sambandet mellan CSP och CFP. 

 

För att försöka förklara vårt resultat måste vi första rekapitulera vad låg LTO, synonymt 

med hög korttidsorientering (KTO) innebär. KTO fokuserar på det förflutna och det 

nutida framförallt med respekt för traditioner, att behålla “ansiktet” och att fullfölja 

sociala obligationer (Hofstede et al., 2010). Vår tolkning är således att länder med KTO 
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lägger tonvikt på att upprätthålla det sociala kontraktet i nutid (legitimitetsteori). KTO är 

förknippat med fokus på ökad frihet, individualism och nuvarande årsvinst (Hofstede el 

al., 2010). I Tabell 6 ses att LTO har en positiv korrelation till PD, UAI och MAS, och 

negativ korrelation till IDV och IND. Detta innebär att KTO har motsatt effekt jämfört 

med LTO, eftersom KTO utgör LTO:s motpol. KTO är således negativt korrelerat till PD, 

UAI och MAS och positivt korrelerat till IDV och IND. Med detta synsätt blir det 

möjligen lättare att förstå varför LTO har en negativ modererande effekt och KTO därmed 

har en positiv modererande effekt på sambandet mellan CSP och CFP, baserat på att även 

IDV och IND har liknande karakteristika som KTO samt att IDV och IND är positiva 

moderatorer på sambandet mellan CSP och CFP.  

 

KTO handlar om nutid och det sociala kontraktet förändras över tid och rum (Deegan, 

2006), vilket innebär att företagen hela tiden måste anpassa sig till nutid för att 

upprätthålla det sociala kontraktet enligt institutionell teori och uppnå legitimitet bland 

intressenterna enligt legitimitetsteorin och intressentteorin. Låt oss bortse från att ett 

företag skulle ha ett eget moraliskt ansvar gentemot samhället och att vi istället anser att 

dess enda syfte är att överleva på lång sikt. Långtidsöverlevnaden antar vi sker genom att 

ständigt växa via ökande finansiell prestation. Det kan inte ske utan att upprätthålla det 

sociala kontraktet och inte heller utan att bemöta intressenternas krav för att uppnå 

legitimitet. Vi anser därmed att vi teoretiskt har kunnat resonera och förklara varför LTO 

har en negativ modererande effekt på sambandet mellan CSP och CFP. 

 

Sammanfattningsvis anser vi att våra resultat utmanar tidigare empiriri och teori, och ger 

en ny vinkel på hur intressentteorin, institutionell teori och legitimitetsteorin kan 

användas för att förklara att LTO har en negativ modererande effekt på det positiva 

sambandet mellan CSP och CFP.  Slutligen anser vi därmed att företag i länder med låg 

LTO och därmed hög KTO bör investera i CSP för att öka sin finansiella prestation, 

medan företag i länder med hög LTO bör allokera sina resurser till andra områden för att 

öka CFP eftersom det annars är ekonomiskt och konkurrensmässigt ogynnsamt. 
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6. Slutsats 

 

I det sjätte och sista kapitlet redogörs studiens slutsats, bidrag, kvalitet och 

begränsningar. Avslutningsvis beskrivs studiens förslag på framtida forskning inom 

ämnet.   

 

6.1 Slutsats 

Syftet med studien har varit att undersöka nationella kulturers modererande effekter på 

sambandet mellan CSR och finansiell prestation hos börsnoterade bolag. Utifrån studiens 

syfte formulerade vi två forskningsfrågor som skulle hjälpa oss att besvara detta i två steg: 

 

1. Finns det ett positivt samband mellan CSR och CFP? 

2. Hur modererar nationella kulturer sambandet mellan CSR och CFP?  

 

Resultatet från 16 150 observationer omfattande 3230 börsnoterade företag från 46 länder 

under femårsperioden 2013 - 2017 visar att det finns ett positivt samband mellan CSR 

och CFP samt att nationella kulturer har modererande effekter på sambandet mellan CSR 

och CFP. Genom att använda Hofstedes kulturdimensioner som ett mått på nationella 

kulturer har vi visat hur nationella kulturer modererar sambandet mellan CSR och CFP. 

Våra resultat talar för att maktdistans (PD), osäkerhetsundvikande (UAI), maskulinitet 

(MAS) och långtidsorientering (LTO) har negativa modererande effekter, medan 

individualism (IDV) och tillfredsställelse (IND) har positiva modererande effekter på 

sambandet mellan CSP och CFP. Resultaten illustreras i Figur 13. 

Figur 13. Sammanfattning av studiens resultat. De gröna pilarna beskriver en positiv 

effekt och de röda pilarna en negativ effekt. 
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6.2 Studiens bidrag 

Nedan presenterar vi studiens bidrag, både ur teoretiskt och praktiskt perspektiv. Detta 

för att belysa kunskapsluckorna kring ämnet vi beforskat.  

6.2.1 Teoretiskt bidrag  

Vår studie bidrar till den företagsekonomiska forskningen genom en gedigen kvantitativ 

studie omfattande 3230 företag från 46 olika länder med totalt 16 150 observationer från 

tidsperioden 2013 - 2017. Studien bidrar till huruvida nationella kulturer har en 

modererande effekt på sambandet mellan CSR och finansiell prestation hos börsnoterade 

bolag. De rådande teorierna inom forskningsfältet utgörs av intressentteorin, institutionell 

teori, legitimitetsteorin och Hofstedes kulturdimensionsteori. 

Vårt teoretiska bidrag stärker de rådande teoriernas roll som en förklaring till varför 

sambandet mellan CSR och finansiell prestation ser ut som den gör och hur det sambandet 

modereras av nationella kulturer. Våra resultat belyser vikten av att företagen måste 

anpassa sig till sina intressenter, och de ökade kraven från dessa, för att upprätthålla det 

sociala kontraktet och därmed uppnå legitimitet. Resultaten från denna studie utmanar till 

viss del Hofstedes kulturdimensionsteori som en förklaring till hur nationella kulturer 

påverkar sambandet mellan CSP och CFP, eftersom vi påvisat att LTO är en negativ 

moderator av sambandet mellan CSP och CFP. Detta resultat talar emot att LTO är viktigt 

för att stärka CSP men kan ur ett annat perspektiv motiveras med att lågt LTO leder till 

ökat risktagande och frihet vilket behövs för att stimulera effekten av CSP på CFP vilket 

i sådana fall är förenligt med Hofstedes kulturdimensteori. 

 

6.2.2 Praktiskt bidrag 

CSR-investeringar har blivit allt mer viktigt och betydelsefullt jämfört med tidigare. Allt 

fler företag ser möjligheten att öka sina finansiella prestationer. Studiens praktiska bidrag 

utgörs av att ge en tydligare bild av hur nationella kulturer förhåller sig till företagens 

CSR-aktiviteter och huruvida företagen ska allokera mer eller mindre resurser för 

investeringar i CSR. Företag som väljer att beakta och reagera på effekten av nationell 

kultur kan använda det positiva sambandet mellan CSP och CFP, eftersom detta kan öka 

den finansiell prestationen. Ett annat praktiskt bidrag är att studien främjar internationella 

företag i den aspekten att företag får mer kunskap i hur andra länders kulturer påverkar 

effekten av CSP på CFP. Genom studien anser vi att företag bör dra nytta av att investera 

i CSP om de befinner sig i länder med låg PD (maktdistans), låg UAI 
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(osäkerhetsundvikande), hög femininitet, hög KTO (korttidsorientering), hög IDV 

(individualism) och hög IND (tillfredsställelse). I länder med motsatta förhållanden bör 

företag istället fundera på att allokera resurser till andra områden, vilka inte har någon 

relation till CSR, som kan öka finansiell prestation alternativt att inte etablera sitt företag 

i sådana länder eller flytta på företaget till länder som har en främjande kultur för CSR-

investeringar.  

 

 

6.3 Studiens kvalitet 

Studien är baserat på kumulativ forskning med kritiskt förhållningssätt och baseras på 

enbart vetenskapliga källor, vilka höjer studiens akademiska kvalitet. Hög reliabilitet 

(tillförlitlighet) talar för att resultaten med hög sannolikhet skulle bli samma om studien 

upprepades dvs. mätningarna av variablerna påverkas till väldigt låg grad av 

slumpmässiga eller tillfälliga företeelser (Bryman & Bell, 2017). Vi anser att denna studie 

har hög reliabilitet eftersom mätvärden redan finns dokumenterade och ändras inte med 

tiden inom samma tidsperiod, och kommer därför leda till att även andra forskare bör få 

samma resultat som oss. Enligt Saunders et al. (2016) finns det fyra hot mot reliabilitet: 

deltagandefel, deltagandebias, observatörsfel och observatörsbias vilka vi undgår pga. 

den objektiva, positivistiska forskningsansatsen och vald kvantitativ metod. Eventuell 

observatörsbias är minimal eftersom det slumpmässiga felet inom populationen bedöms 

vara jämnt fördelat och vi anser därför att det inte påverkar studiens reliabilitet.  

 

Gällande begreppsvaliditeten, som berör frågan om vi verkligen mäter det vi avser mäta 

(Bryman & Bell, 2017), så anser vi även den vara hög eftersom de variablerna som 

använts har hög evidens från tidigare studier vilket tidigare nämnts. Den interna 

validiteten anser vi vara hög baserat på de multipla regressionsanalyserna som 

genomförts. Den externa validiteten berör generaliserbarheten av studiens resultat 

(Bryman & Bell, 2017). Vi anser att generaliserbarheten är hög till den population som 

vi avsåg dvs. alla börsnoterade företag i världen, utifrån att vi använt en av världens 

största databaser med reliabla och valida variabler samt ett stort populationsurval. 

 

Hög replikerbarhet har vi lyckats åstadkomma genom att använda lättåtkomlig data via 

Thomson Reuters Eikon och genom att förtydliga vårt tillvägagångssätt under 
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metodkapitlet med formler för variablerna och de multipla regressionsanalyserna. 

Dessutom kommer data registrerade i Thomson Reuters Eikon inte att förändras. 

6.4 Studiens begränsningar 

Studien är baserad på sekundärdata som är hämtad från Thomson Reuters Eikon och 

Världsbanken avseende femårsperioden 2013 - 2017. Enligt Bryman och Bell (2017) 

finns det en risk med att använda sig av sekundärdata exempelvis begränsningen av att 

forskarna inte kan kontrollera kvaliteten på den insamlade data. Dock skriver Bryman och 

Bell (2017) också att sekundärdata från pålitliga källor kan innebära att datamaterialet 

håller en hög kvalitet, vilket vi har konstaterat tidigare genom motiveringen av att 

Thomson Reuters Eikon är en av världens ledande aktörer när det gäller CSP (ESG-score) 

och finansiell information. Studiens underlag till data anses grundat i tillförlitlighet och 

trovärdighet. Eftersom ett icke-slumpmässigt urval använts kan resultatets 

generaliserbarhet påverkas negativt, då en risk finns att populationen inte återspeglas i 

stickprovet (Bryman & Bell, 2017). Utifrån den utförda bortfallsanalysen och att studiens 

generaliseringar begränsas till alla börsnoterade företag i världen, för att resultaten inte 

ska vara specifika för den grupp av företag som ingått i denna studie, bör detta urval inte 

påverka resultatet. En fördel med att använda sig av sekundärdata är att vi besparar oss 

mycket tid och resurser. En studie av denna omfattning skulle annars inte vara 

genomförbar under den korta tidsramen och de begränsade ekonomiska resurser som vi 

har till förfogande. Trots tidsramen har de mest signifikanta kontrollvariablerna tagits 

med vilket inte borde utgöra någon större begränsning vid utfallet av studiens resultat. 

 

Nationell kultur är komplext och Hofstedes kulturdimensioner som ett mått på nationell 

kultur har kritiserats tidigare (McSweeney, 2009) och anses av vissa behöva genomgå en 

omfattande revision (Minkov, 2018). Trots detta dominerar Hofstedes 

kulturdimensionsteori den rådande kulturforskningen (Beugelsdijk et al., 2015), även om 

GLOBE används av vissa studier på senare tid som myntades av Houses forskningsgrupp 

(House, Hanges, Javidan, Dorfman, & Gupta., 2004). GLOBE innehåller nio kulturella 

dimensioner vilket skulle komplicera och begränsa denna studies utformning. Därtill har 

GLOBE sina rötter i Hofstedes kulturdimensionsteori (House et al., 2004). Fördelen med 

att använda data från Hofstedes kulturindex är möjligheten att jämföra med tidigare 

studier inom ämnet vilket vi ansetts väga tyngre än den kritik som Hofstedes 

kulturdimensionsteori fått.  
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6.5 Framtida forskning 

Vi har i denna studie undersökt och visat att det finns en positiv korrelation mellan 

sambandet CSP och CFP, och hur det sambandet modereras av nationella kulturer. 

Studien har sina begränsningar. Ett förslag till vidare forskning är att inkludera och 

analysera fler kontrollvariabler när det gäller sambandet mellan CSP och CFP som 

exempelvis innovation och forskningsintensitet (R&D intensity) på företagsnivå och 

marknadskapitalisering i förhållande till BNP på nationell nivå. 

 

Tidsperspektivet på fem år (2013 - 2017) kan av många anses utgöra en begränsning och 

vi efterfrågar därför en studie som har en längre tidsperiod för att säkerställa eller utmana 

våra resultat vilket dock med stor sannolikhet kommer till priset av ett större bortfall vid 

datainsamlingen. Vi har i studien undersökt börsnoterade bolag medan majoriteten av 

världens företag utgörs av icke-noterade bolag vilket är en population som vi inte har 

berört, och skulle kunna vara fokus för framtida forskning. Ett ytterligare förslag för att 

få ett bredare perspektiv i frågan är att innefatta företag från flera länder samt använda 

flera olika mått för CSP och CFP för att se om samma resultat som denna studie kan 

genereras. 
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