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Sammanfattning  

Titel:  Styrelsen och CSR - En studie om hur en styrelses sammansättning 

påverkar företags rapportering av CSR  

Seminariedatum:  28 maj, 2014 

Ämne/kurs:   Magisteruppsats inom företagsekonomi, 15 poäng  

Författare:   Ville Johansson  

  Stefan Rydenäs Koch 

Handledare:  Jonas Gabrielsson  

Examinator:  Marita Blomkvist  

Nyckelord:   CSR, Corporate governance, bolagsstyrning, upper echelon theory, 

  bolagsstyrelse, Large cap, Mid cap 

Syfte:   Syftet med studien är att undersöka huruvida bolagsstyrning har en 

  påverkan på ett bolags rapportering av CSR på den svenska 

  marknaden. Liknande studier finns utförda i andra länder men det 

  finns ett kunskapsgap i Sverige och förhoppningen är att komma 

  med ett resultat som är mer tillämpbart för svenska förhållanden. 

  Eventuella resultat kan komma till nytta för företag som vill 

  förändra sina CSR policyer.  

Metod:  Vi använder oss av en kvantitativ ansats för att med hjälp av statis-

tiska metoder svara på vår problemformulering. De metoder vi har 

använt är korrelationsanalys, för att undvika problem med multi-

kollinearitet, och därefter en multipel regressionsanalys för att tes-

ta sambandet mellan beroendevariablerna (CSR rapportering) obe-

roende variablerna (styrelsens sammansättning) och våra kontroll-

variabler.  

Slutsats:  Vår slutsats är att en bolagsstyrelses sammansättning påverkar 

företagets rapportering av CSR. Fler kvinnliga ledamöter i styrel-

sen leder till en ökad rapportering av både miljömässig och social 

CSR. Vidare ger en högre genomsnittsålder bolaget en högre rap-

portering av social CSR medan en högre andel ledamöter med 

avancerad examen leder till en lägre rapportering av social CSR. 

Resultatet ligger med undantag för utbildningsnivån i linje med ti-

digare studier. 

  



 
 

Abstract  

Title:   The board of directors and CSR - A study on how the board's 

  composition affects companies CSR disclosure 

Date of seminar:  May 28th, 2014 

Course:   Master Thesis in Business Administration, 15 credits 

Authors:   Ville Johansson  

  Stefan Rydenäs Koch 

Advisor:   Jonas Gabrielsson  

Examiner:   Marita Blomkvist  

Key words:   CSR, Corporate governance, upper echelon theory, board of 

  directors, Large cap, Mid cap 

Objective:   The objective with this thesis is to examine if and how corporate 

  governance affect a company's CSR disclosure on the Swedish 

  market. Similar studies have been conducted in other countries but 

  to our knowledge no similar studies have been conducted in 

  Sweden. We hope to find a result which is more applicable to 

  Swedish conditions. Our findings might be useful for companies 

  looking to change their CSR policies.  

Methodology:  We use a quantitative approach and statistic methods to answer our 

  hypotheses. The methods we have been using are correlation 

  analysis, to avoid issues with multicollinearity, and a multiple 

  regression analysis to test the relationship between our dependent 

  variables (CSR disclosure), our independent variables (the 

  composition of the board of directors) and our control variables. 

Conclusions:  Our conclusion is that the composition of the board of directors 

has an affect companies CSR disclosure. More female directors 

leads to a higher rate of both environmental and social CSR disclo-

sure. Furthermore a higher average age of directors yields a higher 

rate of social CSR disclosure while a higher degree of directors 

with an advanced degree leads to a lower rate of social CSR dis-

closure. With the exception of the level of education our results are 

aligned with previous studies. 
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1. Inledning   

Det inledande kapitlet avser att ge läsaren inblick i vårt forskningsområde. Vi redogör för 

begreppen corporate social responsibility (CSR) och bolagsstyrning för att sedan ge bak-

grunden till de problem som studien kommer att behandla. Därefter förs en problemdiskus-

sion kring hur rapporteringen av CSR påverkas av olika bolagsstyrningsfaktorer. Kapitlet 

avslutas med problemformulering och syfte. 

1.1 Bakgrund 

En viktig förutsättning för alla företag, oavsett bransch, är att ha lönsamhet. Lönsamheten 

behövs för att tillgodose de resurser som krävs för ett företags fortsatta existens och för att ge 

avkastning för den risk som ägarna utsätter sig för genom investeringar i bolag. Lönsamhet 

som mål ligger således i ett företags natur (Carlson, 2009). 

 

Det finns dock en överhängande risk med företag som lägger ett för stort fokus på att lönsam-

het. 2002 blev för många i västvärlden ett år som symboliserades av oansvarig bolagsstyrning 

då flera stora bolag kollapsade. Detta var året då Enron skandalen uppdagades, en härva där 

det stora amerikanska bolaget Enron lämnat felaktiga uppgifter i sina ekonomiska rapporter. 

Genom att godkänna revisionen av deras felaktiga uppgifter kunde bolagets revisionsbyrå 

Arthur Andersen hjälpa Enron att genomföra bluffen.  Målet var att försöka täcka upp mins-

kade intäkter för att lura aktieägarna att tro att bolaget fortfarande var i gott skick. Detta ledde 

istället till att bolaget gick i konkurs, följden blev tusentals arbetslösa och miljardbelopp för-

svunna i pensioner och aktiekapital (Crowther & Rayman-Bacchus, 2004). 

 

Ett annat exempel är oljeläckan i golfströmmen 2010 där en oljerigg tillhörande BP explode-

rade. 11 arbetare dog i explosionen och uppskattningsvis motsvarande 40 000 - 60 000 fat olja 

läckte ut i havet varje dag. Katastrofen var ett faktum, och experterna menar att olyckan hade 

kunnat undvikas om BP hade tillämpat bättre underhåll av sin utrustning och mer omfattande 

försiktighetsåtgärder. I jakten på att minska sina kostnader och öka sin lönsamhet lyckades BP 

orsaka ett av de största oljeutsläppen i modern tid och istället för att minska sina kostnader 

kom de fram till en förlikning att betala $ 200 miljarder till en fond avsedd att jobba med ren-

göringsarbete i den Mexikanska golfen (Cherry & Sneirson, 2010). 

 

Två ämnen inom den samhällsekonomiska forskningen som har kommit att få en allt större 

uppmärksamhet de senaste decennierna är corporate social responsibility och bolagsstyrning. 

Uppmärksamheten kommer till stor del som en följd av företagsskandaler och katastrofer lik-

nande ovannämnda (Grankvist, 2009; Merchant & Van Der Stede, 2011). CSR handlar om 

hur företaget arbetar med etiska ställningstagande exempelvis hur de hanterar samhällsfrågor, 

miljöfrågor, mänskliga rättigheter med mera. Europeiska kommissionen definierar CSR som 

företagets ansvar för deras inverkan på samhället (Europeiska kommissionen, 2011). Bolags-

styrning är samlingsnamnet för de mekanismer och processer som hjälper till att säkerställa att 

ett företag styrs på ett sätt som skapar värde för ägarna, samtidigt som ansvar gentemot andra 
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intressenter upprätthålls. Bolagsstyrelser har ofta ett viktigt ansvar i detta arbete (Merchant & 

Van Der Stede, 2011).  

1.2 Problemdiskussion 

Ett ökat informationsflöde på grund av teknisk utveckling samt medias påverkan har spelat en 

stor roll i människors ökade medvetenhet om företagens agerande inom social, miljömässiga 

och etiska frågor, något som gjort att CSR har blivit mer uppmärksammat på senare år (Löh-

man & Steinholtz, 2004). Intresset för bolagsstyrning har istället fått mycket fokus till följd av 

stora företagsskandaler, så som Enron skandalen i USA (Merchant & Van Der Stede, 2011).  I 

Sverige ökade intresset av bolagsstyrning till följd av den ekonomiska krisen i början av 

2000-talet (Blom, Kärreman & Svensson, 2012). 

 

Företagen har valt att ta mycket av detta nya fokus till sig och väljer allt oftare att engagera 

sig i CSR frågor. Att använda sig av CSR har kommit att bli ett konkurrensverktyg då flera av 

bolagens intressenter påverkas av hur företagens värderings- och ställningstaganden ställs 

emot intressenternas (Löhman & Steinholtz, 2004).  Även vad gäller bolagsstyrning finns det 

en hotbild från informationsströmmarna och media för de företag som väljer att agera på ett 

enligt samhället felaktigt sätt. Inom bolagsstyrning i Sverige finns det en uppförelsekod vilken 

många företag väljer att följa för att slippa bli negativt porträtterade i media (Marton, 2008). 

Denna uppförandekod reglerar bland annat hur bolagets styrelse utses och vilken ersättning 

som skall utgå till ledningen. Syftet med koden är att finnas som stöd för små aktieägare så att 

de ägarna med stora aktieposter i bolag inte skall kunna utöva totalmakt över bolaget (Dent, 

2012). 

 

Som synes finns det en hel del gemensamt mellan CSR och bolagsstyrning, de är båda feno-

men som kommit att få allt mer uppmärksamhet den senaste tiden och båda har haft stor på-

verkan på hur företagen vill definiera sig själva och sin image för allmänheten. Det finns dock 

en fundamental skillnad mellan fenomenen. Fokus för CSR ligger externt riktat mot samhället 

runt bolaget medan bolagsstyrning fokuserar på mekanismer inom företaget bland annat bola-

gets ledning och deras styrning. Som tidigare nämnt har företag börjat använda sig allt mer av 

CSR som ett konkurrensverktyg (Löhman & Steinholtz, 2004), men det finns fortfarande 

skillnader mellan företag och deras användning av CSR (Khan, Muttakin & Siddiqui, 2013). 

 

Tidigare studier har visat på skillnader mellan olika typer av företag och visar att rapporte-

ringen av CSR ser annorlunda ut beroende på hur de tillämpar bolagsstyrning (Khan et al., 

2013). En av dessa studier utfördes av Khan et al. (2013) och beskriver hur sammansättningen 

av olika bolagsstyrningsmekanismer påverkar till vilken nivå olika företag rapporterar CSR. 

Studien som var av en kvantitativ natur fann bland annat signifikanta samband mellan interna-

tionell exponering och en högre användning av CSR. Detta ihop med flera andra signifikanta 

samband mellan bolagets struktur och dess CSR rapportering. Studien är dock utförd i Bang-

ladesh och det finns goda anledningar att tro att den inte är tillämplig på en svensk marknad 

med svenska förhållanden. Blom et al. (2012) ger vidare stöd för detta och menar att det finns 

regionala skillnader som påverkar bolagsstyrningsmekanismer och att det kan vara stor skill-
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nad på hur bolagsstyrning tillämpas i Skandinavien jämfört med hur den tillämpas i exempel-

vis Östasien. 

 

Ett företags styrelse är det högsta beslutande organet och har stor påverkan på strategi och 

rapportering av socialt ansvarstagande (White, 2006). Forskarna Hambrick och Mason (1984) 

har utvecklat en teoretisk modell som visar att en organisations strategi kan ses som en reflek-

tion av styrelsens sammansättning. Enligt teorin är det möjligt att förklara eventuella samband 

mellan ett företags beteende och dess styrelse genom att studera demografiska faktorer 

(Hambrick & Mason, 1984). Andel kvinnor i styrelsen eller genomsnittlig ålder är exempel på 

demografiska faktorer som i tidigare forskning visat sig ha påverkan på ett företags rapporte-

ring av CSR (Post, Rahman och Rubow, 2011). 

 

Någon liknande studie som behandlar hur ett bolags styrelses sammansättning påverkar bola-

gets rapportering av CSR i Sverige är dock ingenting vi kunnat hitta, varför vi menar att det 

finns ett kunskapsgap i ämnet. Vi har därför valt att fokusera vår studie på att undersöka hur 

styrelsens sammansättning påverkar bolagets rapportering av CSR och har till detta formulerat 

en frågeställning: 

 

Hur påverkar sammansättningen av ett bolags styrelse dess rapportering av CSR?  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att fylla det kunskapsgap som finns i och med att tidigare studier inte 

undersökt hur bolagsstyrelser påverkar rapporteringen av CSR på den svenska marknaden. Vi 

vill genom denna studie undersöka om bolagens styrelsers sammansättning har en påverkan 

på deras rapportering av CSR och om påverkan är annorlunda jämfört med i andra länder. 

Resultatet av studien kan komma att vara mer tillämpligt på en svensk marknad jämfört med 

nuvarande forskning. Om resultatet av vår studie finner belägg för att vissa demografiska fak-

torer har en viss påverkan på dess rapportering av CSR kan företag som vill förändra sina 

CSR policyer försöka bygga sin styrelse kring informationen från denna studie. 
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I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till uppsat-

sens ämne genom en beskrivning och diskussion av begrep-

pen CSR och bolagsstyrning. Därefter följer en problemdis-

kussion där tidigare forskning över bolagsstyrningens påver-

kan på CSR diskuteras. Problem- diskussionen mynnar ut i 

en forskningsfråga följt av syftet med studien.   

I detta kapitel redogör vi för tidigare forskning inom upp-

satsämnet. Kapitlet inleds med en sammanfattning av refe-

rensramen, därefter följer en redogörelse för begreppen 

CSR och bolagsstyrning. Avslutningsvis presenteras tidigare 

forskning inom ämnet som gett upphov till de tre hypote-

serna studien utgår ifrån. 

 

I denna del av uppsatsen redogör författarna för hur de gått 

tillväga när studien genomförts. Inledningsvis diskuteras 

valet av angreppsätt och vetenskaplig ansats. Därefter följer 

en beskrivning av datainsamlingen, där författarna presen-

terar studiens mått, urvalet för studien samt bortfallet. Av-

slutningsvis förs en diskussion av den metod som använts. 

I kapitel fyra presenteras den deskriptiva statistiken.  Syftet 

med detta kapitel är att läsaren ska få en bild över det urval 

som studien baseras på. Via tabeller visar författarna de 

statistiska förhållanden som gäller för urvalet och de variab-

ler studien utgår ifrån. Därefter förs ett resonemang avse-

ende de förhållanden som råder för urvalet.  

Här presenterar vi studiens empiriska resultat. Kapitlet in-

leds med korrelationsanalysen som utförts för att utröna 

om variablerna i sig har ett samband. Därefter presenteras 

resultatet av regressionsanalysen och sambandet mellan 

beroende, oberoende och kontrollvariabler diskuteras. Hy-

poteserna testas utifrån resultatet av regressionsanalysen. 

 I det avslutande kapitlet presenteras de slutsatser som stu-

dien lett fram till. Genom att återkoppla till  problemfor-

muleringen diskuterar författarna de resultat som studien 

resulterat i. Vidare förs en diskussion över huruvida studiens 

syfte har uppfyllts. Kapitlet avslutas med förslag på framtida 

forskning inom ämnet.  
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel redogör vi för de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studiens 

hypoteser. Kapitlet inleds med en sammanfattning av referensramen för att ge läsaren en hel-

hetsbild över de teorier som studien behandlar. Vi redogör också mer ingående för begreppen 

CSR och bolagsstyrning. Därefter presenteras tidigare forskning inom områdena samt upper 

echelon teorin.  

2.1 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Begreppet CSR avser det ansvar företag tar för dess inverkan på samhället. (Europeiska 

kommissionen, 2011) Genom historien kan flera exempel på företags sociala engagemang 

identifieras (Grafström, Götheberg & Windell, 2008). Under de senaste decennierna har be-

greppet CSR kommit att få en allt större betydelse och har av forskare beskrivits som en stra-

tegisk nödvändighet (Chandler & Werther, 2005). Carroll och Buchholtz (2006) definierar 

CSR utifrån företagens sociala ansvarstagande. En vidare definition inkluderar begreppet 

hållbar utveckling och utgår från tre perspektiv det ekonomiska, miljömässiga och sociala 

ansvarstagandet, vilka bör balanseras på ett optimalt sätt.  

 

Bolagsstyrning, eller corporate governance, är namnet på de styrningsmekanismer som verkar 

på en nivå ovanför företagsledningen. Styrelsen har en viktig roll i bolagsstyrningen och en av 

deras viktigaste uppgifter är att tillgodose aktieägarnas intresse (Blom et al., 2012; Merchant 

& Van der Stede, 2011). Vidare är styrelsen det högsta beslutande organet i ett företag samt 

en viktig aktör när dess CSR-strategi utformas (White, 2006). Merchant och Van Det Stede 

(2011) menar också på att det finns tydliga regionala skillnader i hur bolagsstyrning bedrivs i 

olika delar av världen, varför vi belyser det svenska perspektivet för att ge bakgrund av de 

förhållanden som är gällande för vår studie.  Enligt upper echelon theory är en organisations 

beteende och resultat en reflektion av dess ledning då styrelseledamöter agerar utifrån sina 

personliga värderingar och normer. I tidigare forskning har ett antal olika demografiska fakto-

rer identifierats som kan förklara styrelsens strategiska beslutsfattande exempelvis kön, ålder 

och utbildning (Hambrick & Mason, 1984). Tidigare studier har påvisat att styrelsens sam-

mansättning har en fördröjd effekt på bolagets rapportering av CSR (Jo & Harjoto, 2011). 

2.2 Corporate social responsibility 

CSR syftar till företagens ansvar för dess inverkan på samhället. Detta samhällsansvar innebär 

enligt europeiska kommissionen att företag i samarbete med sina intressenter verkar för att 

integrera sociala, miljömässiga och etiska frågor samt frågor om mänskliga rättigheter i sin 

verksamhet och strategi. Syftet med denna process är att maximera värdeskapande för aktie-

ägare, intressenter och samhället i stort. Vidare syftar samhällsansvaret till att identifiera, fö-

rebygga eller reducera negativa effekter inom dessa områden (Europeiska kommissionen, 

2011). 

 



6 
 

Att företag arbetar med CSR är inget nytt fenomen utan har en lång historia (Smith, 2003). 

Under början av 1900-talet utvecklades olika former av välfärdsaktiviteter bland svenska fö-

retag till förmån för anställda. Bland andra Sandvik AB och Nordiska kompaniet genomförde 

flera välfärdsaktiviteter såsom folkbibliotek, gemensamhetslokaler och badhus (Grafström et 

al., 2008). Under 1970-talet inträffade ett flertal skandaler som väckte stor uppmärksamhet 

världen över. En av de mest uppmärksammade skandalerna var Nestlés marknadsföring av 

mjölkersättning i Afrikanska länder. Konsekvensen blev att många barn dog till följd av att 

mjölkersättningen blandades ut med smutsigt vatten. En tydlig debatt har pågått sedan 1970-

talet om företagets ansvar bland aktieägare och övriga intressenter. En av de forskare som var 

mycket aktiv i debatten var Milton Friedman som ansåg att företag inte borde syssla med fi-

lantropisk verksamhet utan fokusera på att tillgodose aktieägarnas intressen. Friedman mena-

de att företagens sociala ansvar består av att betala skatt, anställa personal samt producera 

varor och tjänster. Nutida debatt följer samma mönster som den gjort sedan 1970-talet där 

kritikerna menar att CSR står i motsättning till vinst och att företaget är en samhällsinstitution 

som ska fokusera på lönsamhet och tillgodose aktieägarnas vinstintresse. Förespråkarna me-

nar istället att CSR är en förutsättning för vinst och att socialt ansvarstagande går hand i hand 

med aktieägarnas vinstintresse (Grafström et al., 2008). 

 

Chandler och Werther (2005) menar att CSR har blivit en strategisk nödvändighet och påver-

kar både social legitimitet och intressenters uppfattning om företaget. Intressenterna har i sin 

tur en inverkan på den ekonomiska utvecklingen, särskilt i företag där varumärket har en stor 

betydelse. Enligt Smith (2003) syftar CSR till företagets skyldigheter till samhället och hur 

deras intressenter påverkas av företagets policyer och verksamhet. Att arbeta med CSR hand-

lar inte om att formulera en etikpolicy eller att donera en summa pengar till välgören-

hetsorganisationer utan att förstå och aktivt arbeta med företagets inverkan på dess omvärld. I 

ett företag är det ledningen som beslutar om dess sociala ansvarstagande (Löhman & Stein-

holtz, 2004). Enligt Jo och Harjoto (2011) är den generella tolkningen av CSR att betjäna 

människor, samhället och miljön på ett sätt som går utöver vad som krävs enligt lag.  CSR 

handlar om företagets frivilliga samhällsansvar inom tre områden, ekonomiskt ansvars-

tagande, miljömässigt ansvarstagande och socialt ansvarstagande.  

 

Definitionen av vad CSR innebär varierar och i tidigare forskning kan ett antal olika defini-

tioner identifieras. Detta beror enligt Carroll och Buchholtz (2006) på att företag varierar i 

storlek, produktion, lönsamhet och samhällspåverkan. Detta resulterar i att olika företag, kon-

sulter och forskare använder olika begrepp beroende på vilken utgångspunkt de själva har 

(Grankvist, 2009).   

2.2.1 Socialt ansvarstagande 

För att definiera socialt ansvarstagande har Carroll och Buchholtz (2006) utvecklat en modell 

i fyra delar som beskriver vilka olika typer av socialt ansvarstagande ett företag har. Modellen 

sätter juridiska och ekonomiska förväntningar som företag har i relation till mer socialt orien-

terade frågor som etiskt eller filantropiskt ansvarstagande (Carroll & Buchholtz, 2006). 
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Ekonomiskt ansvar 

Den första delen i modellen är ekonomisk ansvar, detta innebär att företag ska vara institutio-

ner där målet är att producera varor eller tjänster som efterfrågas av samhället. Vidare ska 

företaget genom en prissättning som representerar värdet på produkterna försäkra företagets 

överlevnad och tillväxt samtidigt som det genererar överskott till aktieägarna. Det ekonomis-

ka ansvaret bygger på att företag skall gå med vinst genom att maximera försäljning och mi-

nimera kostnader (Carroll & Buchholtz, 2006). 

 

Figur 1 beskriver de fyra delarna av socialt ansvarstagande som Carroll och Buchholtz 

(2006) utgår ifrån vilka är filantropiskt, etiskt, juridiskt och ekonomiskt ansvarstagande. 

 

Juridiskt ansvar 

Den andra delen är juridiskt ansvar, samhället har genom lagar och förordningar lagt grunden 

för vilka förutsättningar och villkor företag måste ta hänsyn till. Företag har en skyldighet att 

följa och rätta sig efter de föreskrifter som finns i samhället. Det juridiska ansvaret reflekterar 

samhällets syn på hur företag bör agera och tillämpa de regelverk som finns. Ansvaret innefat-

tar dock inte alla delar av det beteende som samhället förväntar sig (Carroll & Buchholtz, 

2006). 

 

Etiskt ansvar 

Den tredje delen avser det etiska ansvar som täcker in de aktiviteter och beteenden som för-

väntas eller fördöms av samhället men inte innefattas av de rättsliga reglerna. Det ansvar som 

samhället förväntar sig av företaget utgörs av normer, standarder eller krav från intressenter 

(exempelvis kunder, anställda eller aktieägare) och bildar ramen för det etiska ansvaret. Detta 

ansvar innebär att företaget agerar utifrån vad samhället och olika intressenter ur ett etiskt 

perspektiv anser vara rättvist och accepterat. Förändringar i det etiska förhållningssättet hos 

företag brukar i sin tur leda till att lagen ändras med avseende på de nya normerna. De etiska 

faktorerna kan vara en drivkraft i förändringen av det rättsliga ramverket (Carroll & Buch-

holtz, 2006). 
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Filantropiskt ansvar 

Slutligen, den fjärde och sista delen är det filantropiska ansvaret, samhället förväntar sig att 

företaget ska agera som en god samhällsmedborgare. Det filantropiska ansvaret avser företa-

gets handlingar för att motsvara dessa förväntningar. Filantropiska handlingar innebär att fö-

retaget frivilligt engagerar sig för att förbättra samhället, exempelvis genom välgörenhet eller 

produktdonationer som inte leder till någon ekonomisk vinning för företaget. Filantropiskt 

ansvar skiljer sig från etiskt ansvar genom att det inte förväntas av företaget ur ett moraliskt 

eller etiskt perspektiv (Carroll & Buchholtz, 2006). 

2.2.2 Miljömässigt ansvarstagande och hållbar utveckling  

Under början av 1990-talet uppstod en grön våg med förhoppningen att minska människans 

negativa miljöpåverkan bland annat genom att minska utsläpp av gödning och gifter samt 

återvinnandet av produkter som kan återanvändas. Produktmärkningar som Svanen och Bra 

Miljöval uppstod för att hjälpa konsumenter att kunna göra mer miljömedvetna val. I modern 

tid förs en stor diskussion kring utsläppet av växthusgaser och dess påverkan på klimatet 

(Grankvist, 2009). 

 

Ett vanligt fel företag gör idag är att endast se till de ekonomiska fördelarna och glömmer bort 

att ta hänsyn till de effekter verksamheten har på miljön. Detta kan dock vara ett misstag, då 

miljömedvetet tänkande många gånger kan ha en positiv ekonomisk effekt. En jordbrukare 

som kan minska sin traktors dieselförbrukning kommer spara både pengar och miljö (Gran-

kvist, 2009).  

 

Hållbar utveckling är ett begrepp som kan härledas till FN och myntades under ett möte 1992 

där det definierades enligt följande: “En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan 

att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Grankvist, 

2009). Företag som arbetar med hållbar utveckling och CSR redovisar detta i en särskild rap-

port ofta kallad hållbarhets- eller CSR-redovisning (Löhman & Steinholtz, 2004). För att ha 

en långsiktigt hållbar verksamhet gäller det att balansera det ekonomiska, miljömässiga och 

sociala ansvarstagandet på ett optimalt sätt (Grankvist, 2009). 

 

Det ekonomiska ansvaret syftar till att företaget drivs med vinstmaximering som mål, vilket 

innebär ansvarstagande gentemot aktieägare. Detta ansvar avser dels att ge avkastning på ak-

tieägarnas investerade kapital samt att trygga företagets ekonomiska ställning på lång sikt. 

Miljömässigt ansvarstagande innebär att verksamheten på lång sikt inte påverkar jorden och 

våra naturresurser på ett negativt sätt. Det sociala ansvarstagandet syftar till att driva verk-

samheten med hänsyn till andra medborgares hälsa och välbefinnande. Det sociala ansvarsta-

gandet syftar inte bara till de anställda på företaget utan även till konsumenter och den arbets-

kraft som underleverantörer eller affärspartners använder (Grankvist, 2009). Balansen mellan 

dessa tre faktorer kallas triple bottom line och står för de tre grundpelarna som hållbarhetsre-

dovisningen bygger på (Löhman & Steinholtz, 2004). Tanken med triple bottom line är att 

redovisa det ekonomiska resultatet tillsammans med det företaget gör inom miljöområdet och 

för samhället. Detta sker i samma årsredovisning i stället för att dela upp redovisningen i en 
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Figur 2 beskriver balansen mellan ekonomiskt socialt och miljömässigt ansvarstagande som ett företag 

bör beakta i sitt arbete för hållbar utveckling. 

 

finansiell redovisning och en hållbarhetsredovisning, för att skapa en komplett bild av bola-

gets verksamhet (Grankvist, 2009).    

 

 

2.3 Bolagsstyrning 

Bolagsstyrning är en term som knappt existerade innan nittiotalet men nu är ett vanligt före-

kommande tema när företagande och finans diskuteras. Ämnet framkommer ofta i vetenskap-

liga artiklar, uppslagsverk, inom akademin, konferenser, föreläsningar med mera (Keasy, 

Thompson & Wright, 2005). Ämnet har dessutom fått ytterligare uppmärksamhet i samhälls-

debatten till följd av företagsskandaler, bland annat Enron och Worldcom, i början av 2000-

talet (Merchant & Van der Stede, 2011). 

 

Termen bolagsstyrning hänvisar till de mekanismer och processer som på en nivå över före-

tagsledningen hjälper till att säkerställa att ett företag styrs på ett sätt som skapar värde för 

ägarna, samtidigt som ansvar gentemot andra intressenter (exempelvis anställda, leverantörer, 

samhället som helhet) och rådande lagstiftning uppfylls (Blom et al., 2012; Merchant & Van 

der Stede, 2011). De mekanismer som i huvudsak påverkar bolagsstyrningen, i synnerhet i 

angloamerikanska ekonomier, är förknippade med aktiemarknaden. Till dessa hör de struktu-

rer som stöttar eller kommer av aktiemarknaden, bland annat lagar och regler, bolagsstyrelser, 

revisorer, styrningsbetyg och hot om övertagelser (Merchant & Van der Stede, 2011). 

 

Ett bolags styrelse har en viktig roll i bolagsstyrningen. I publika bolag är det vanligt att ägare 

diversifierar sin aktieportfölj genom att äga mindre poster i flera olika företag. Detta gör att 

ägandet blir splittrat och den höga kostnaden för uppföljning i förhållande till en relativt liten 

aktiepost gör att incitamentet blir lågt för ägarna att försäkra sig om att företagets ledning 

handlar i ägarnas intresse. Den vanligaste lösningen blir istället att ägarna delegerar detta an-

Socialt 

Ekonomiskt Miljömässigt 

Hållbar utveckling 
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svar till en bolagsstyrelse. Styrelsens uppdrag blir att förvalta bolaget genom att beakta ägares 

och andra intressenters intressen och se till bolagets långsiktiga framgång (Merchant & Van 

der Stede, 2011). 

 

För att kunna utföra sina förpliktelser måste styrelsen vara oberoende, kunna hållas ansvarig 

för sina handlingar gentemot aktieägarna samt tillsätta en verkställande ledning med rätta vär-

deringar och visioner till företaget. Något som i praktiken görs genom att de tillsätter en verk-

ställande direktör. Ett sätt att säkerställa att styrelsen håller sig oberoende är att ha tydliga 

incitament för styrelsen att fullgöra sin plikt mot ägarna. Detta kan uppnås genom att styrel-

seledamöterna är tydligt frånkopplade från andra styrelser samt företagets ledning för att mot-

verka förekomsten av intressekonflikter. Ett annat problem som förekommer med styrelser är 

att tjänsten som styrelseledamot sällan är en heltidssysselsättning, många sitter i flera styrelser 

och det finns en risk att överbelastning av arbete gör att styrelsen blir ineffektiv i sitt arbete att 

granska ledningens beteende (Merchant & Van der Stede, 2011). 

 

Blom et al. (2012) har upprättat en modell som de kallar för bolagsstyrningssystemet vilken 

beskriver olika mekanismer som har påverkan på ett företags bolagsstyrningsfunktioner. I 

bolagsstyrningssystemet är det ägarna, bolagsstyrelsen och företagsledningen som står i fo-

kus. Externa revisorer har en viktig, men ej central roll utan erhåller istället en granskande 

roll. Ytterligare finns det intressenter med kontraktsrelationer som utgörs av organisationer 

och individer som har en avtalsreglerad relation med bolaget exempelvis anställda, leverantö-

rer, kunder och långivare. Stat och reglerande aktörer, bland annat myndigheter, påverkar 

bolagsstyrningen genom lagstiftning och regleringar. Granskande media har också en viktig 

roll i bolagsstyrningssystemet då de kan belysa brister och missförhållanden i bolagsstyr-

ningen som i allmänhetens ljus kan leda till skärpningar av bolagens rutiner. Även samhället 

som helhet påverkar bolagsstyrningen, denna påverkan kommer från intressenter som inte har 

någon direkt relation till bolaget. Här är CSR ett centralt begrepp, det kan finnas påtryck-

ningar från samhället och personer som inte har någon direkt relation till bolaget om hur det 

bör agera i olika situationer ur ett etiskt perspektiv (Blom et al. 2012). För börsnoterade bolag 

är även aktiemarknaden med deras aktörer som bland annat innefattar institutionella investe-

rare, långivare, aktiemäklare och analytiker viktiga delar i bolagsstyrningssystemet (Blom et 

al. 2012). 

 

Vidare kan bolagsstyrningssystemen delas upp i huvudsakligen två typer, ett marknadsorien-

terat system och ett nätverksorienterat system. Det marknadsorienterade systemet känneteck-

nas av ett spritt ägande via kapitalmarknaderna, där ägarna ägnar sig åt portföljförvaltning, det 

vill säga diversifiering av risken. Det marknadsorienterade systemet har två stora styrnings-

problem. Det ena är att ledning och ägare inte nödvändigtvis har samma intressen, och det 

andra är att spridda aktieägare tenderar att placera med en kort placeringshorisont och därför 

fokuserar på kortsiktiga vinningar för företaget. Båda dessa problem går att koppla till infor-

mationsasymmetri som gör det svårt för aktieägarna att granska ledningens agerande. Det är 

också informationsasymmetrin som bidrar till att kortare placeringshorisonter ofta är mer in-

tressanta än långa då ägarna sällan har någon större kännedom om företagens långsiktiga stra-

tegier (Blom et al. 2012). 
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Det nätverksorienterade systemet kännetecknas i motsats av ett koncentrerat aktieägande där 

en majoritet eller betydande andel av bolagets röster innehas av ett fåtal eller mindre grupper 

av stora investerare. Ofta leder detta till att ägarna har ett större inflytande över företagets 

verksamhet och kan påverka ledningen i högre grad än i marknadsorienterade system. En för-

del med det nätverksorienterade systemet är att stora ägare ofta har styrelserepresentation och 

större tillgång till verksamhetsinformation. Detta minskar informationsasymmetrin mellan 

ägare och ledning vilket ger bättre möjligheter för långsiktiga placeringar (Blom et al. 2012). 

 

Det finns också regionala skillnader i strukturer som påverkar bolagsstyrningen. I östasiatiska 

länder är det koncentrerade ägandet en faktor som har stor påverkan, i Tyskland har banker, 

fackförbund och försäkringsbolag stort inflytande medan i Skandinavien är det främst sociala 

normer och förväntningar på företagen som påverkar bolagsstyrningen. Bortom legalt och 

socialt inflytande handlar bolagsstyrning främst om vad som, givet kontexten, anses vara det 

bästa sättet att styra bolaget på (Merchant & Van der Stede, 2011). Anledningen till dessa 

skillnader är kulturella och kontextuella. Skillnaderna blir tydliga när olika länders nationella 

bolagsstyrningssystem jämförs (Blom et al. 2012). 

2.3.1 Bolagsstyrning i Sverige 

Merchant och Van Der Stede (2011) menar på att det finns tydliga regionala skillnader mellan 

hur bolagsstyrning bedrivs i olika länder. Därför är det viktigt att i vår studie belysa den 

svenska aspekten i kontrast till resten av världen. I Sverige finns en historia av koncentrerat 

ägandeskap i publika bolag, något som har lett till att verkställande direktör i bolagen haft 

liten relativ makt i förhållande till ägarna. Historiskt har det uppstått konflikter mellan majo-

ritetsägare och minoritetsägare inom bolagen. 1993 började svenska aktiesparares riksförbund 

propagera för att även småägare ska få ett större inflytande på bolagens styrning. Problemet 

har dock kommit att minska av sig själv till följd av att ägarskapet i publika svenska bolag har 

kommit att bli mer spritt, med fler ägare både nationellt och internationellt. Ett bevis på detta 

är att utländska investerare äger runt 40 procent av svenska aktier (Dent, 2012). 

 

Forskning inom ägarfrågor och överordnade styrningsfrågor har bedrivits länge i Sverige, 

men likt resten av världen var det först på 1990-talet som bolagsstyrningsfrågorna kom att få 

en allt viktigare roll i forskningen. Som nämnts tidigare har skandaler många gånger varit en 

utlösande faktor för den ökade medvetenheten om och uppmärksamheten kring bolagsstyr-

ning. Införandet av Sarbanes-Oxley act i USA 2002 kom till som en reaktion av stora före-

tagsskandaler, bland annat Enron skandalen, och inspirerade flera länder att upprätta så kal-

lade uppförandekoder för bolagsstyrning. I Sverige kom själva begreppet bolagsstyrning till 

då den så kallade förtroendekommissionen presenterade en offentlig utredning som utförts för 

att undersöka hur förtroendet för svenskt näringsliv skulle stärkas. Anledningen till denna 

utredning var den kritik som riktats mot finanssektorn till följd av börsbubblan 1997-2002 

(Blom et al., 2012). Utredningen kom med förslaget att bolagsstyrning skulle vara den svens-

ka översättningen för fenomenet corporate governance, samt införde den första uppfö-

randekoden avseende bolagsstyrning 2005. Översättningen bolagsstyrning valdes över be-
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nämningen ägarstyrning då denna istället mer antydde på mekanismer förknippade med ägare 

och ledningen och inte bolaget som helhet. Uppförandekoden uppdateras löpande och den 

senaste uppdateringen kom 2010 (Blom et al., 2012). 

 

Uppförandekoden bygger på en “följ eller förklara” princip där företagen inte är formellt skyl-

diga att följa riktlinjerna. Däremot riskerar de att bli uthängda i media och få negativ goodwill 

om de inte har goda skäl för att inte följa koden. Bolagen som följer uppförelsekoden måste 

bifoga en särskild rapport i årsredovisningen där de presenterar på vilket sätt de tillämpar ko-

den och ger tydliga förklaringar vid eventuella avvikelser från den. Att följa koden blir en 

slags kvalitetsstämpel för de bolag som väljer att följa den (Marton, 2008; Kollegiet för 

svensk bolagsstyrning, 2014). 

 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning fastställde uppförandekoden vilken förhandlades fram 

tillsammans med näringslivet. Koden är till för att ge fördelar till små aktieägare. Ett exempel 

från den svenska koden är bland annat att aktieägarna på bolagsstämman får rösta fram en 

nomineringskommitté som är fristående från styrelse och ledning i företaget och blir det organ 

som väljer ut framtida styrelse och ledning. I andra länder är det istället vanligt att styrelsen 

utför detta vilket gör att de ofta gynnar sin egen position. Eftersom ägarna tar besluten på bo-

lagsstämman finns det fortfarande risk för att storägarna blir de som tillsätter nominerings-

kommittén, enligt koden måste dock åtminstone en av medlemmarna i nomineringskommittén 

vara fristående från företagets stora aktieägare (Dent, 2012). 

 

Nomineringskommittén skall även sträva efter att försöka uppnå en jämn könsfördelning, det-

ta är dock mer av en riktlinje än ett krav. Dessutom ska nomineringskommittén utvärdera sty-

relsens prestation, utveckla profiler för framtida rekrytering samt presentera rekommenda-

tioner på eventuella styrelsemedlemmar på bolagsstämman och bolagets hemsida (Marton, 

2008). 

 

Ett av målen med uppförandekoden var att öka bolagsstämmornas effektivitet och därmed ge 

bättre möjligheter för aktieägarna att påverka bolagsstyrningen. Detta har bland annat gjorts 

genom att förändra reglerna gällande informering om bolagsstämman till aktieägarna och reg-

ler som underlättar aktieägarnas deltagande i densamma samt att nomineringskommittén be-

slutar vem som ska vara ordförande under bolagsstämman. Dessa regler kan gemensamt ses 

som mekanismer som kan användas för att öka öppenheten och transparensen i bolaget (Mar-

ton, 2008). 

 

Mot bakgrund av styrelsens huvudsakliga uppgift, att tillgodose ägare och andra intressenters 

intressen genom en sund långsiktig förvaltning, har uppförelsekoden också utvecklat en lista 

för ansvar som styrelsen måste följa. Exempelvis ska styrelsen se till att det finns nödvändiga 

riktlinjer för bolagets etiska uppförande. Koden nämner även att styrelsens arbete ska utvärde-

ras årligen (Marton, 2008). Uppförandekoden reglerar också ledningens ersättning, koden 

ställer krav på att styrelsen skall ha en formell och transparent process för att informera aktie-

ägarna om ersättningar och andra förmåner till ledningen. Ersättningar måste dessutom god-

kännas på bolagsstämman (Marton, 2008). 
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2.4 Styrelsens påverkan på företagets strategi 

Bolagsstyrelser har två konceptuellt viktiga uppgifter att fylla i bolag. För det första att verka 

både som buffert och sammanlänkande faktor i bolagens relationer till viktiga parter i omgiv-

ningen. För det andra har styrelsen en viktig roll i administration och internkontroll samt ett 

ansvar för utformandet av företagets strategi och övervakningen av ledningen (Cannela, Fin-

kelstein & Hambrick 2009). White (2006) menar att bolagens styrelser har fått förvånansvärt 

lite uppmärksamhet vad gäller bolagens sociala ansvarstagande. Styrelsen är det högsta beslu-

tande organet och bör vara en viktig aktör när företagets CSR-strategi utformas. 

 

Enligt Hambrick och Mason (1984) kan en organisations beslut och prestationer ses som en 

reflektion av dess styrelse. Utifrån detta antagande grundar sig upper echelon theory som vi-

sar att organisationens beteende och resultat blir reflektioner av sin ledning då styrelseleda-

möter agerar utifrån sina personliga värderingar och normer. Beslutsfattare handlar med ut-

gångspunkt i sina personliga tolkningar av den strategiska situationen som de upplever. Där-

med injicerar de en stor del av sina erfarenheter, värderingar och personlighet i organisatio-

nen. Beslutsfattarnas agerande är i huvudsak inte rationellt eftersom de handlar utifrån sina 

personliga tolkningar och fattas utifrån en subjektiv syn på verkligheten (Hambrick & Mason, 

1984). Hambrick och Mason (1984) menar att för att förstå en organisations agerande och 

resultat är det av stor betydelse att beakta de mest inflytelserika individernas personliga upp-

fattning om verkligheten.   

 

Upper echelon theory (UET) innebär att organisatoriska utfall delvis kan förutsägas utifrån 

dess ledares bakgrund. Det är dock svårt att studera och dra allmänna slutsatser utifrån psyko-

logiska faktorer, därför antar forskare som förespråkar UET att de värderingar och normer 

som besluten fattas utifrån kan observeras genom att studera demografiska faktorer. Hambrick 

och Mason (1984) har i sin forskning identifierat ett antal olika demografiska faktorer som 

kan användas för att analysera styrelsens strategiska beslutsfattande exempelvis ålder, funk-

tionell bakgrund, social klass eller studiebakgrund. Ett företags agerande kan alltså förklaras 

genom att studera de demografiska faktorer som kan kopplas samman med styrelsens besluts-

fattande och val av strategi. Ett företag kan sätta samman sin styrelse utifrån demografiska 

egenskaper hos ledamöterna som företaget anser återspegla de värderingar som företaget ef-

tersträvar (Hambrick & Mason, 1984).   

 

2.5 Tidigare forskning 

2.5.1 Sambandet mellan bolagsstyrning och CSR 

Khan et al. (2013) forskade om bolagsstyrningen och CSR på en tillväxtmarknad, Bangladesh, 

för att försöka hitta samband och förklara hur de påverkar varandra. De menar på att forsk-

ningen inom bolagsstyrning och CSR är två ämnen som var för sig har fått stort vetenskapligt 

fokus men det är relativt få forskare som har slagit ihop de två ämnena och skrivit om deras 

påverkan på varandra. Khan et al. (2013) valde att utföra en kvantitativ studie med ett urval 

om 135 tillverkande företag. De valde sedan ut ett antal bolagsstyrningsfaktorer och under-
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sökte deras påverkan på CSR. Dessa faktorer var bland annat ledningens ägande, publikt 

ägande, utländskt ägande, företagets storlek, om bolaget revideras med mera. Data samlades 

in genom granskning av företagens finansiella rapporter. De använde sig sedan av en check-

lista på 20 olika punkter inom CSR
1
 för att ge företaget ett värde som sammanfattar i vilken 

omfattning bolaget rapporterar CSR. 

 

De hade inför studien formulerat ett antal hypoteser baserade på tidigare kvalitativ forskning 

och deras resultat kom att visa att hypoteserna även höll i en kvantitativ undersökning. Några 

av deras viktigaste fynd var bland annat stöd för att företag där ledningen till stor del bestod 

av ägare har en negativ korrelation till rapporteringen av CSR. Det vill säga om ägarskapet 

var koncentrerar i ledningen kommer CSR rapporteras i mindre utsträckning, något som låg i 

linje med tidigare studier. De fann motsatsvis stöd för att företag med ett högt publikt ägande 

eller där ägandet inte var koncentrerat i ledningen har en positiv korrelation med, och rappor-

terar relativt mer CSR. Även företag som är exportberoende eller har stort utländskt ägande 

eller utländska intressenter i styrelsen rapporterar mer CSR än företag som inte har denna 

internationella exponering (Khan et al., 2013). 

 

Khan et al. (2013) menar att detta mönster av CSR rapportering kan bero på att företag där 

ledningen har ett koncentrerat ägarskap (många gånger familjeföretag) har möjlighet att ta 

enhälliga beslut och med sin dominans kunna frånse från andra intressenters intressen. Istället 

kommer företag med ett splittrat ägande, exempelvis publika bolag, eller företag som agerar 

på en internationell marknad att rapportera relativt mer CSR eftersom dessa företag oftare har 

starkare intressentgrupper med möjlighet att utöva press på ledningen.  

 

Dock bör Khans et al. (2013) resultat ses i sin kontext. Som noterat tidigare i teorin finns det 

lokala skillnader mellan bolagsstyrningens utövande i olika delar av världen, där Östasien ofta 

har starka inslag av familjestyrning. Eftersom Bangladesh faller under denna kategori och 

Skandinavien under en annan är det viktigt att ha detta i beaktning och inte utgå från att re-

sultatet behöver vara detsamma i Sverige. 

2.5.2 CSR, bolagsstyrning och finansiell prestation 

Jo och Harjoto (2011) studerade det empiriska sambandet mellan CSR och bolagsstyrning 

genom att undersöka deras kausala effekter. Enligt Jo och Harjoto (2011) har det förts en an-

märkningsvärd debatt under de två senaste decennierna över hur bolag styrs på bästa sätt och 

varför företag engagerar sig i CSR. Relationen mellan CSR och bolagsstyrning har varit ett 

aktuellt ämne sedan 1960-talet likaså förhållandet mellan CSR, bolagsstyrning och finansiell 

prestation. Jo och Harjoto (2011) bearbetar det empiriska sambandet mellan dessa tre faktorer 

genom att fastställa det fördröjda orsakssambandet mellan CSR och bolagsstyrning. Den för-

dröjda effekten innebär att CSR inte antas påverka bolagsstyrningen omedelbart, likaså för-

väntas bolagsstyrningen inte påverka CSR omedelbart. I nästa steg undersöker vi hur CSR i 

fördröjning påverkar den finansiella prestationen sett till företagets värde och operativt resul-

                                                           
1
 CSR Disclosure Index 
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tat. Studien undersöker två funktioner inom bolagsstyrning, dels den interna som avser ägar-

koncentration och styrelsestruktur samt den externa som innefattar extern övervakning av 

institutionella investerare eller säkerhetsanalytiker samt hotet av uppköp. 

 

Studien baserades på ett urval bestående av 12 527 observationer av 2952 företag och är ut-

förd i USA 1993-2004. I studien finns både CSR rapporterande företag och icke CSR rap-

porterande företag. Jo och Harjoto (2011) använde data från flera olika databaser i studien. 

Från KLD States Database har information avseende företagens rapportering av CSR samlats 

in. Dessa data innehöll rating av företag avseende; relation med samhället, mångfald, perso-

nalrelationer och miljöpåverkan. För att studera bolagsstyrningsfaktorer har Jo och Harjoto 

(2011)  arbetat utifrån tre olika databaser, IRRC, CDA/Spectrum och I/B/E/S. Vidare har de 

använt sig av fyra olika variabler för att mäta kvalitén av bolagsstyrningssystemen. Variabler-

na som mättes var: andel oberoende styrelseledamöter, andel institutionellt innehav, antal ana-

lytiker som följer bolaget samt om det finns storägare i ledningen. 

 

Resultatet presenterar Jo och Harjoto (2011) med hjälp av olika modeller som åskådliggör att 

bolagsstyrningsvariabler är väsentliga för att förklara rapportering av CSR. Detta innebär att 

det fördröjda värdet på bolagsstyrning har en positiv inverkan på CSR. Dock fann Jo och Har-

joto (2011) inget som styrker att det fördröjda värdet på CSR påverkar bolagsstyrningen. Vi-

dare fann Jo och Harjoto (2011) ett positivt samband mellan användning av CSR och finan-

siell prestation vilket tyder på att CSR rapportering har en positiv påverkan på företagets vär-

de. Resultaten tyder på att värdeökningen som kommer av företagets CSR rapportering kom-

mer från företagets interna sociala förbättringar exempelvis arbete med mångfald och medar-

betarrelationer tillsammans med de bredare externa förbättringarna avseende miljöfrågor. 

Sammantaget tyder resultatet på att företagens engagemang i CSR aktiviteter är värdehöjande. 

Den positiva effekten av CSR aktiviteter på företagets värde innebär att amerikanska företag 

inte överinvesterat i CSR aktiviteter under perioden 1993-2004. 

2.5.3 Styrelsens sammansättnings påverkan på CSR 

Post et al. (2011) och Bear, Rahman & Post (2010) har undersökt hur styrelsers sammansätt-

ning påverkar ett företags CSR ratings. De undersökte påverkan utifrån olika demografiska 

faktorer, däribland styrelsens könsfördelning, ålder och utbildningsnivå.  

 

Kön 

Post et al. (2011) utgick i sin studie ifrån följande hypotes gällande styrelsens könsfördelning; 

Bolag med tre eller flera kvinnor på styrelsen visar upp en högre rapportering av miljö CSR. 

Denna hypotes baserar de på tidigare forskning som menar på att män och kvinnor har olika 

värderingar. Post et al. (2011) hänvisar till en tidigare metaanalys som visar att kvinnor är 

något mer sannolika att agera vårdande jämfört med män (exempelvis att upprätthålla rela-

tioner, svara till andras behov och visa ett större ansvar att inte skada andra), men att män och 

kvinnor annars har liknande principer vad gäller rättvisa. De menar vidare att det finns flera 

tidigare studier som påvisar att kvinnor är bättre än män på att identifiera situationer som krä-

ver etiska ställningstagande och att i de situationerna agera etiskt. Post et al. (2011) hänvisar 
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även till studier som visat på att kvinnor är mer sannolika att ta rätt etiska beslut. Bear et al. 

(2010) formulerade följande hypotes; antalet kvinnliga styrelseledamöter har ett positivt sam-

band med höga CSR ratings. De utgick från tidigare forskning som visat att det är högre san-

nolikhet att kvinnliga styrelseledamöter är högre utbildade än manliga styrelseledamöter, 

bland annat är de dubbelt så ofta doktorander jämfört med män. De hänvisar också till studier 

som visar att kvinnor är mer sannolika att ge pengar till välgörenhet samt att det finns belägg 

för att fler kvinnor i en styrelse leder till högre rapportering av miljö CSR. 

 

Tidigare studier menar dock på att en eller två kvinnor i en styrelse inte räcker för att skapa 

förändring i organisationens beteende, på grund av att social press uppmuntrar minoritets-

grupper i en styrelse att förändras eller anpassa sig efter gruppen (Post et al., 2011). Även 

Bear et al. (2010) ger stöd till existensen av en så kallad minoritetseffekt och menar på att de 

positiva CSR fördelarna av att ha kvinnor i styrelsen kan försvinna i styrelser med enbart en 

kvinna. Bear et al. (2010) menar på att detta kan ha sin förklaring i att minoritetsgrupper i 

styrelser ofta kan ha problem att få sina åsikter hörda. 

 

Post et al. (2011) fann belägg för sin hypotes att styrelser med tre eller fler kvinnor har en 

högre rapportering av miljö CSR jämfört med bolag med mindre än tre kvinnor i styrelsen. 

Även Bear et al. (2010) fann i sitt resultat stöd för sin hypotes att ett högre antal kvinnor i 

styrelsen leder till en högre rapportering av CSR. Bear et al. (2010) menar på att detta beror 

på att kvinnor i många fall har erfarenhetsbakgrunder som är kompletterande mot männens 

och att detta gör att de fattar beslut annorlunda. Vidare menar Bear et al. (2010) på att om 

könsfördelningen blir mer diversifierad (i praktiken fler kvinnliga styrelseledamöter) kan det-

ta förbättra beslutsfattandet då antalet perspektiv ökar och problem och utfall kan utvärderas 

på ett mer varierat sätt än i en styrelse med färre kvinnor.  

 

H1: Fler kvinnor i en bolagsstyrelse har ett positivt samband med en högre rapportering av 

CSR.  

 

Ålder 

Post et al. (2011) hade i sin undersökning en hypotes om hur styrelseledamöternas ålder på-

verkar företagets rapportering av miljö CSR. Denna hypotes bygger på tidigare forskning som 

menar att kapaciteten för moraliska resonemang ökar med åldern och att äldre individer visar 

högre moraliska ställningstaganden. Utifrån detta antagande bör styrelser med äldre styrelse-

ledamöter ha en högre rapportering av miljö CSR på grund av medlemmarnas högre mora-

liska ställningstaganden. Post et al. (2011) pekar dock på att andra studier funnit belägg för att 

ålder har ett samband med kunskaper och attityder kring miljöfrågor där yngre individer ut-

trycker en större oro gentemot miljön. Således ger Post et al. (2011) med stöd i tidigare empiri 

ålder en kroklinjig effekt på deras hypotes. De menar på att företag som har styrelser med 

unga eller gamla ledamöter, alternativt en blandning bör uppvisa en högre rapportering av 

CSR. Posts et al. (2011) slutliga resultat gav dock inget belägg för att hypotesen stämde, de 

fann dock belägg för att styrelsernas medelålder var positivt korrelerad med deras rapporte-

ring av CSR. Mer exakt visade studiens resultat att den högsta rapporteringen av CSR arbete 

fanns hos de företag där styrelseledamöternas genomsnittsålder var 56 år. 
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H2: Styrelsens genomsnittsålder har ett samband med bolagets rapportering av CSR. 

 

Utbildning 

Post et al. (2011) använder tidigare forskning som belägg för att en högre uppnådd utbild-

ningsnivå bör ha ett positivt samband med miljöhänsyn för att formulera hypotesen; bolag 

med en högre andel ledamöter med examen på avancerad nivå visar på högre rapportering 

av CSR. De menar att högutbildade individer visar större miljöhänsyn än lågutbildade vilket 

till viss del kan bero på att de med högre utbildning har ett bredare perspektiv och djupare 

förståelse för ämnen som miljöpåverkan. Post et al. (2011) fann i sina resultat inga belägg för 

att styrelser med en högre andel ledamöter med avancerade examina påvisar en högre rappor-

tering av miljö CSR.  

 

H3: Ledamöternas utbildningsnivå har ett positivt samband med bolagets rapportering av 

CSR. 
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3. Metod 

Metodkapitlet avser att ge läsaren inblick i den process studien inneburit. Vi redovisar för de 

val som gjorts avseende teoriinsamling och vetenskaplig ansats. Vidare redogör vi för hur 

insamlingen av empiriska data har genomförts. Vi redogör för de variabler som använts och 

hur de valts ut, de urval vi gjort och de statistiska metoder som studien utgår ifrån. En löpan-

de diskussion förs över de konsekvenser som dessa val kan ha på våra resultat. 

3.1 Val av metod 

Nationalencyklopedin definierar kvantitativ metod som “ett samlingsbegrepp inom samhälls-

vetenskaperna för de arbetssätt där forskaren systematiskt samlar in empiriska och kvantifi-

erbara data, sammanfattar dessa i statistisk form samt från dessa bearbetade data analyserar 

utfallet med utgångspunkt i testbara hypoteser” (Nationalencyklopedin, 2014).  

 

I vår uppsats vill vi undersöka sambandet mellan bolagsstyrningsfunktioner och rapportering 

av CSR, därför har vi valt att använda oss av en kvantitativ metod. Denna metod har som för-

del att den standardiserar information och gör den lätt att behandla med datorer, vilket gör att 

det blir lätt att få överblick av ett stort och komplext material. Med hjälp av den kvantitativa 

metoden kan vi ha ett stort urval som är representativt för en grupp som ökar möjligheterna 

för oss att generalisera i våra slutsatser och ger vårt resultat en hög extern giltighet (Jacobsen, 

2002). 

 

Vidare passar den kvantitativa metoden bra för att uttala sig om samband och variationer mel-

lan flera olika förhållanden. Detta passar vår undersökning bra eftersom vi har som avsikt att 

undersöka sambandet mellan flera olika faktorer i en styrelse mot CSR samtidigt. Med hjälp 

av den kvantitativa metoden blir det lätt att strukturera informationen och framhålla huvud-

dragen. En kvantitativ metod har också fördelen att den hjälper oss att hålla en kritisk distans 

till vårt resultat då vi inte har en personlig bindning till uppgiftslämnaren, i vårt fall årsredo-

visningar och Folksams CSR rating lista (Jacobsen, 2002). 

 

En överhängande nackdel med att använda sig av en kvantitativ metod är att undersökningen 

får en ytlig prägel då den undersöker ett stort antal enheter. Vidare finns det en risk med att en 

kvantitativ ansats kräver att undersökaren i förväg definierar vad som är relevant att besvara. 

Därför ger en kvantitativ undersökning bara svar på de frågor som faktiskt finns i frågeformu-

läret och teman som eventuellt hade dykt upp under en kvalitativ ansats faller bort (Jacobsen, 

2002). 
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3.2 Val av vetenskaplig ansats 

Då vi valde att utföra en kvantitativ studie blev det naturligt att vi valde att utföra denna enligt 

en deduktiv ansats. Jacobsen (2002) menar på att en kvantitativ insamlingsmetod i princip 

kräver en deduktiv ansats då den bygger på att forskaren kategoriserar informationen innan 

den samlas in. En deduktiv ansats utgår från att forskaren går från teori till empiri, det vill 

säga att vi som forskare skaffar oss förväntningar om hur världen ser ut och sedan samlar in 

empiri för att se om förväntningarna stämmer överens med verkligheten. I vårt fall har vi ut-

gått från tidigare forskning utförd i andra länder, bland annat USA och Bangladesh och har 

därför byggt oss en uppfattning om hur läget ser ut inom vårt ämne innan vi samlar in empi-

rin. 

 

Den deduktiva ansatsen kritiseras dock för att den leder till att forskaren enbart letar efter den 

information som han eller hon finner relevant och det finns en risk att forskaren försöker hitta 

information som ger stöd till de förväntningarna forskaren hade vid undersökningens början. 

Dessa förväntningar gör att informationstillgången blir begränsad och det finns en risk för att 

viktig information förbises (Jacobsen, 2002). 

3.3 Datainsamling  

Den teoretiska information som vi har använt oss av för att utveckla de hypoteser som ämnar 

besvara forskningsfrågan har vi samlat in genom att studera artiklar och tidigare forskning 

inom området. Utifrån den tidigare forskningen har vi identifierat relevanta teorier som kan 

förklara olika samband mellan styrelsens sammansättning och bolagets rapportering av CSR. 

Våra förväntningar baseras på tidigare resultat som forskare inom området kommit fram till. 

 

Data gällande styrelsens sammansättning och övriga kontrollvariabler har samlats in från re-

spektive bolags årsredovisning. Företagets rapportering av CSR har hämtats ur Folksams In-

dex för ansvarsfullt företagande 2013 (Folksam, 2013).  

3.3.1 Urval 

Studien har gjorts på de företag som ingår i Folksams index för ansvarsfullt företagande och 

som var noterade på OMX Large och Mid cap index den sista dagen för handel 2011. Anled-

ningen till att vi valde årsredovisningarna för 2011 är därför att Jo och Harjoto (2011) fann en 

fördröjd effekt på bolagsstyrningsvariablernas påverkan på CSR rapportering. Det vill säga 

bolagsstyrningsvariablerna påverkar inte rapporteringen av CSR omedelbart varför vi valt att 

undersöka företags- och styrelsevariabler året innan Folksams CSR mätning. Det totala urva-

let uppgick till 130 företag varav 56 representeras av företag noterade på Large cap och 74 

företag på Mid cap. Vår empiriska data kommer uteslutande att samlas in från företagens års-

redovisningar eftersom det är företagens främsta kommunikationsverktyg som ofta använts i 

tidigare forskning inom ämnet (Branco & Rodriguez, 2006). 
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3.3.2 Bortfall  

Studien utgår ifrån ett totalurval av samtliga företag som var noterade på Large och Mid cap 

den sista handelsdagen 2011. Då sju företag som fanns noterade på Mid cap inte var repre-

senterade på Folksams index har studien ett direkt bortfall på sju observationer. Vidare har vi 

exkluderat två företag ur studien då företagens årsredovisningar inte funnits tillgängliga vilka 

är så kallade objektbortfall (SCB, 1997). Utöver detta förekommer partiella bortfall i vår in-

samlade information i två fall på oberoende variablerna och fem fall bland kontrollvariablerna 

(SCB, 1997). Vi valde att bortse från de observationer där information saknades. 

3.4 Studiens mått   

3.4.1 CSR 

Den beroende variabeln i vår studie avser i vilken grad företag rapporterar CSR. Uppgifter 

avseende graden av företags rapportering av CSR utgår från en ratinglista skapad av Folksam; 

Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2013. Folksam har en flerårig historia av att re-

dovisa sitt arbete med ansvarsfulla investeringar i sin hållbarhetsredovisning (Folksam, 2013). 

I tidigare forskning har olika databaser och index använts för att mäta i vilken omfattning bo-

lag rapporterar CSR (Jo & Harjoto, 2011; Bear et al. 2010; Post et al. 2011). Folksam är ett 

kundägt försäkringsbolag, det vill säga deras kunder äger företaget. I olika kundundersök-

ningar har ägarna uttryckt önskemål om att social och miljömässig hänsyn tas vid invester-

ingsbeslut. Folksam har därför beslutat att bedöma företags nivå av rapportering på hållbar-

hetsområdet innan de väljer investeringsobjekt. Folksam har i sitt index analyserat samtliga 

bolag på Stockholmsbörsen OMX (Folksam, 2013). 

 

Viss intern källkritik riktas mot indexet då de medger att CSR rating för vissa företag kan vara 

högre under förutsättningen att de arbetar mer med CSR än vad de rapporterar. Dessa företag 

skulle utan att behöva öka sitt CSR arbete kunna öka sin rating i Folksams index om de foku-

serade mer på att redovisa det faktiskt utförda CSR arbetet. Indexet bygger på bolagens of-

fentligt redovisade hållbarhetsarbete och 2013 är det sjunde året Folksam genomför denna 

undersökning. Studien består av totalt 250 företag och mäter företagen utifrån dels socialt, 

men även miljömässigt arbete. Företagen får sedan ett betyg mellan 0 och 7, där 0 är det 

sämsta betyget och 7 är det bästa betyget.  I deras bedömning av företagen har de utgått från 

ett antal olika aspekter. I miljöbedömningen har de analyserat det miljöarbete företagen rap-

porterat i sin redovisning och återspeglar Folksams bedömning av hur företaget hanterar de 

miljörisker som ryms inom verksamhet. De undersöker då företagets miljöpolicy och planer, 

ledningssystem och organisation, externa certifieringar, miljöredovisning, leverantörsstyrning, 

samt miljöprestanda (exempelvis utsläpp av växthusgaser och energianvändning). I bedöm-

ningen av företagets sociala arbete har de som mål att utvärdera beredskapen att hantera verk-

samhetsrisker förknippade till mänskliga rättigheter och behandlar i huvudsak anställdas rät-

tigheter (bland annat frågor om barnarbete, arbetstider och löner), företagets roll i samhället 

samt mänskliga rättigheter i leverantörskedjan (Folksam, 2013). Eftersom vi är intresserade av 
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både sociala och miljömässiga aspekter har vi bestämt oss för att undersöka dessa separat men 

även lägga ihop de två värdena och beräkna genomsnittet för dem. 

3.4.2 Styrelsens sammansättning  

De oberoende variablerna i studien består av olika variabler som kan användas för att analy-

sera sammansättningen i styrelsen. I upper echelon theory behandlas styrelseledamöternas tid 

i styrelsen, studiebakgrund, funktionella bakgrund samt övriga faktorer (Hambrick & Mason, 

1984). Post et al. (2011) gjorde en studie där de undersökte hur en styrelses sammansättning 

påverkade ett företags CSR rating. De faktorer Post et al. (2011) valde att undersöka förknip-

pade till styrelsens demografiska aspekter var kön, ålder och utbildning. Då vi är intresserade 

av styrelsens sammansättnings påverkan på CSR rapportering har vi valt våra oberoende vari-

abler baserat på Posts et al. (2011) undersökning. Vi mäter därför styrelsens sammansättning 

utifrån variablerna medelålder, könsfördelning och utbildningsgrad hos styrelseledamöterna.   

 

Antal kvinnor  

Den första hypotesen utgår ifrån att det finns ett positiv samband mellan antalet kvinnor i en 

bolagsstyrelse och rapportering av CSR. För att testa den valde vi att i likhet med Post et al. 

(2011) beräkna antalet kvinnor i absoluta tal.  

 

Medelålder  

För att testa den andra hypotesen avseende medelålder i styrelsen och dess påverkan på bola-

gets rapportering av CSR har vi samlat in data ur företagens årsredovisning. Vi har här noterat 

åldern för samtliga styrelsemedlemmar och sedan beräknat styrelsens medelålder. Hypotesen 

har utarbetats med stöd av tidigare forskning av (Bear et al. 2010) där medelålder har använts 

för att testa en liknande hypotes. 

 

Utbildningsgrad  

För att testa den tredje hypotesen använder vi andel styrelseledamöter som har examina på 

avancerad nivå, det vill säga en universitets- eller högskoleutbildning som är högre än kandi-

datexamen. Detta i likhet med en studie utförd av Post et al. (2011). Post et al. (2011) fann i 

sitt resultat inga bevis för att högre utbildningsgrad har en positiv inverkan på bolagets rap-

portering av CSR. Vi har dock valt att undersöka utbildningsnivå ändå eftersom denna under-

sökning utförs i Sverige jämfört med Post et al. (2011) vars studie utfördes i USA varför re-

sultatet kan komma att skilja sig. 

3.4.3 Kontrollvariabler  

Genom ovanstående hypotesprövning undersöker vi orsakssambandet mellan de oberoende 

variablerna och den beroende variabeln. I de flesta fall i samhällsvetenskaplig forskning kan 

de oberoende variablerna inte förklara hela den observerade variationen utan det kan finnas 

mer komplexa orsakssamband där flera faktorer eller variabler påverkar utfallet (Djurfeldt, 

Larson och Stjärnhagen, 2003). I vår undersökning kan det alltså finnas andra faktorer än sty-

relsens sammansättning som påverkar dess rapportering av CSR. Vi har därför valt att använ-
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da fyra kontrollvariabler som använts i tidigare forskning inom ämnet för att kontrollera i vil-

ken omfattning de faktorerna kan påverka resultatet.  

 

Börsvärde 

Reverte (2009) undersökte hur ett företags storlek påverkar deras rapportering av CSR och 

fann i sitt resultat att företag med en hög CSR rapportering var signifikant och påtagligt större 

än företag med lägre rapportering av CSR. Reverte (2009) valde att i enlighet med tidigare 

forskning beteckna företagets storlek utifrån dess börsvärde vilket vi valt att också göra i vår 

undersökning. 

Bransch 

Khan et al. (2013) diskuterar i sin artikel hur det finns olika förväntningar om ett företags ar-

bete med CSR frågor beroende på vilken bransch företaget är verksam i. De fann empiriskt 

stöd för detta antagande och kunde bland annat visa på att företag som arbetar inom export-

sektorn har en signifikant högre CSR rapportering jämfört med andra bolag. Vi vill därför 

undersöka en eventuell branschpåverkan och har använt oss av Nasdaq OMX Nordic (2014) 

för branschindelning. 

Definitioner av modeller-
nas variabler  

Mått 

Beroende variabler   

CSR rating genomsnittlig 
Skala 0-7  ett genomsnitt av miljömässigt och social rapportering 
baserad på Folksams Index 

CSR rating miljö Skala 0-7  enligt Folksams Index 

CSR rating socialt ansvars-
tagande 

Skala 0-7 enligt Folksams Index 

Förklarande variabler   

Antal kvinnor  Antal kvinnliga styrelseledamöter 

Medelålder Medelåldern på styrelsens ledamöter 

Utbildningsgrad 
Procentuell andel styrelseledamöter med utbildningsnivå högre 
än kandidatexamen 

Kontrollvariabler   

Börsvärde Företagets totala börsvärde 

Bransch Enligt Nasdaq OMX Nordic klassificering 

Institutionellt ägande 
Total andel ägarskap av aktier som innehas av ägare med en an-
del som överstiger fem procent 

Lönsamhet (Rt) 
Räntabilitet på totalt kapital = rörelseresultat plus finansiella in-
täkter genom totala tillgångar  

Tabell 1 visar definitionerna av våra variabler och hur de har mätts. 

 

Institutionellt ägande  

Vi har valt att kontrollera om institutionellt ägande kan ha en påverkan på ett företags rap-

portering av CSR. Jo och Harjoto (2011) valde att i sin undersökning kontrollera påverkan av 

institutionella ägare då dessa ofta har en extern kontrollfunktion och ett intresse av att påverka 
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företagets arbete. De definierar institutionella ägare som institutioner som har en ägarandel 

som är större än fem procent och saknar koppling till bolaget. Jo och Harjoto (2011) räknar 

sedan ihop den totala andelen institutionellt ägande som andel av bolagets totala ägarstruktur. 

Vi har valt att följa detta mönster, vilket i praktiken innebär att alla aktieägare med en ägar-

post större än fem procent av bolagets totala aktier kommer att räknas som institutionella äga-

re och deras gemensamma ägarskap kommer sammanräknas. 

 

Lönsamhet 

Orsakssambandet mellan finansiell prestation och företags rapportering av CSR har tidigare 

undersökts av Reverte (2009) och Jo och Harjoto (2011). De använde sig av måttet räntabilitet 

på totalt kapital (Rt). Resultatet av Revertes (2009) studie visade att det inte fanns ett signifi-

kant orsakssamband mellan finansiell prestation och rapportering av CSR. Dock fann Jo och 

Harjoto (2011) att rapportering av CSR hade en positiv effekt på finansiell prestation. Vi har 

därför valt att undersöka denna kontrollvariabel då båda dessa undersökningar teoretiserat om 

huruvida företagets lönsamhet kan påverka företagets rapportering av CSR. 

3.5 Statistisk metod och modeller 

För att testa våra hypoteser använde vi oss av multipel regressionsanalys som statistisk metod. 

I tidigare forskning har regressionsanalys använts för att studera hur ett bolags styrelses de-

mografiska faktorer påverkar företagets rapportering av CSR utifrån flera variabler (Jo & Har-

joto, 2011; Post et al. 2011; Khan et al. 2013). Linjär regression syftar till hur en oberoende 

variabel påverkar den beroende variabeln (Leander & Vejde 2000), i vårt fall rapportering av 

CSR. I tidigare studier har kontrollvariabler använts eftersom ett företags rapportering av CSR 

inte enbart kan förklaras utifrån styrelsemedlemmarnas ålder, kön och utbildningsgrad utan att 

det finns andra faktorer som måste vägas in i beräkningen. Eftersom det kan vara flera variab-

ler som påverkar vår beroende variabel är multipel regression en lämplig metod då den tar 

hänsyn till kontrollvariablernas påverkan (Körner & Wahlgren 2005). 

 

Multipel regressionsanalys är en metod som analyserar variationen i en beroende variabel 

med hjälp av flera förklarande variabler. Syftet med att använda regressionsanalys kan variera 

oftast används metoden när forskaren vill kunna förutsäga värden i den beroende variabeln 

med hjälp av värden i de oberoende variablerna (Leander & Vejde 2000).  Genom att använda 

oss av multipel regressionsanalys kan varje oberoende variabels inverkan på den beroende 

variabeln urskiljas, varför vi valt att pröva hypoteserna med hjälp av denna metod (Körner & 

Wahlgren 2005). Den generella formeln för multipel regression framställs enligt följande: 

 
Y= a + β1X1 + β2X2 + ….+ ε 

 

Y symboliserar den beroende variabeln och varierar beroende på vilket test som utförs.  

X symboliserar de oberoende (förklarande) variablerna och β är funktionens koefficient. Om  

funktionens betavärde är positivt antas ett positivt samband vid negativt betavärde har vari-

ablerna ett negativt samband. Konstanten a ingår i den multipla regressionsekvationen och 

används främst för att beräkna värdet på den beroende variabeln givet vissa värden för de obe-
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roende variablerna. Den slumpmässiga avvikelsen från det linjära sambandet symboliseras av 

ε alltså residualen i ekvationen (Blom, Enger, Englund, Grandell och Holst 2005). Residualen 

ε är den totala variansen i den beroende variabeln som inte förklaras av de oberoende variab-

lerna (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen 2010). 

 

Med hjälp av nedanstående regressionsformler har vi testat våra hypoteser: 

CSRGenomsnitt = a+ β1AntalKvinnor  + β2Medelålder + β3Utbildningandel + β4Ägande + β5Bransch 

+ β6StorlekBörsvärde + β7LönsamhetRt + ε 

CSRMiljö= a+ β1 AntalKvinnor  + β2Medelålder + β3Utbildningandel + β4Ägande + β5Bransch + 

β6StorlekBörsvärde + β7LönsamhetRt + ε 

CSRSocialt = a+ β1 AntalKvinnor  + β2Medelålder + β3Utbildningandel  + β 4Ägande + β5Bransch + 

β6StorlekBörsvärde + β7LönsamhetRt + ε 

3.5.1 Multikollinearitet 

Det händer ibland att samband kan finnas mellan två variabler som till synes borde vara obe-

roende av varandra. Detta kan ha sin förklaring i ett så kallat skensamband, slumpen kan bidra 

till att forskare tror sig ha hittat samband som egentligen inte existerar. Detta kan exemplifie-

ras genom att se till att två variabler i exempelvis en tidsserie (variablerna X och Y) påverkas 

samtidigt och på likartat sätt. Vid ett skensamband påverkas dessa variabler dock inte av var-

andra, utan det finns istället en tredje variabel, Z, som samtidigt påverkar dessa två variabler 

likartat (Körner & Wahlgren, 2005). 

För att en analys skall vara realistisk och inte innehålla skensamband kan man undersöka 

sambandet mellan en beroende variabel och flera oberoende variabler. Om de oberoende vari-

ablerna har ett starkt beroende (hög korrelation) av varandra uppstår problem med multikolli-

nearitet. Multikollinearitet innebär att två förklarande variabler är så starkt korrelerade att de 

förklarar ungefär samma sak. Detta ökar osäkerheten i skattningarna av regressionskoeffici-

enterna och kan minska tillförlitligheten i våra resultat. Vi har därför valt att köra en korrela-

tionsanalys av variablerna innan vår regressionsanalys för att motverka förekomsten av sken-

samband (Körner & Wahlgren, 2005). 

3.6 Metodkritik 

Vi är medvetna om de problem som finns med att tillämpa en kvantitativ ansats, nämligen att 

den saknar det djup som finns i en kvalitativ ansats. Vi anser dock inte att detta är ett problem 

då vårt mål var att undersöka ett eventuellt statistiskt samband mellan ett index för rapporte-

ring av socialt ansvarstagande på de svenska Large- och Mid cap indexen och företagets sty-

relses sammansättning. För detta ändamål ansåg vi det mest lämpligt att tillämpa ett totalurval 

där vi kan uttala oss om hela populationen snarare än ett begränsat urval med djupgående in-

formation om endast ett fåtal enheter. 
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Vi har också valt att i så stor mån som möjligt använda oss av aktuella källor, främst veten-

skapliga artiklar, och har med endast ett fåtal undantag använt oss av källor som är mer än tio 

år gamla. Undantagen motiverar vi som relevanta då de använts för att ge en historisk blick på 

CSR (Smith, 2003), som statistiskt hjälpmedel (Djurfeldt et al. 2003) och slutligen Hambrick 

och Mason (1984). Då de är upphovsmännen till upper echelon teorin som ligger till stor 

grund för våra teoretiska antaganden bedömde vi att deras artikel var relevant då den är 

grundkällan för teorin. 

 

Vi har valt att utesluta vissa aspekter gällande homogeniteten i styrelsen som tidigare forskare 

har belyst. I tidigare studier har det bland annat påvisats att styrelsen behöver fler än två kvin-

nor för att uppnå en positiv effekt på rapportering av CSR (Post et al., 2011). Vi har valt att 

utesluta denna aspekt då problem med multikollinearitet kan uppstå. Vi testade och fann kor-

relationen mellan de två oberoende variablerna antal kvinnor och företag med fler än två 

kvinnor vara för hög. Det finns därför en risk att vi missat det resultat som hade kunnat uppstå 

om hänsyn till denna aspekt hade tagits. Vidare argumenterade Post et al., (2011) för att funk-

tionen för styrelseledamöternas ålder eventuellt är kroklinjig, det vill säga styrelser med unga 

eller gamla ledamöter kommer uppvisa en högre rapportering av CSR. Resultatet av den stu-

die vi följt visade att en kroklinjig funktion av styrelseledamöternas ålder hade en negativ 

påverkan på CSR rapporteringen varför vi valt att inte följa detta format. Istället väljer vi att 

fokusera på styrelsens medelålder. 

 

  

  



26 
 

4. Empiri 

I detta kapitel presenterar vi den empiriska data som beskriver studiens urval, alltså den de-

skriptiva statistiken. Avsikten är att beskriva de objekt som studien utgår från så att läsaren 

får kännedom om den population som studiens resultat bygger på.  

Ur tabell 3 kan urskiljas att intervallet för antal kvinnor är mellan noll och fem för båda in-

dexen. Den första hypotesen utgår ifrån antal kvinnor i styrelsen i absoluta tal. Det är av in-

tresse för studiens resultat att intervallet mellan max och min inte är allt för stort. Mindre 

spridning och mindre standardavvikelser minskar risken för mätfel vid extremer. Vidare kan 

vi urskilja att medelvärdet avseende antalet kvinnor skiljer sig med drygt 0,4 enheter. Företag 

som är noterade på Large cap har alltså i genomsnitt något högre antal kvinnliga styrelsele-

damöter än bolag på Mid cap. Vad gäller medelåldern kan vi konstatera att den för det totala 

urvalet ligger på 55,2 år och att skillnaden i medelålder mellan indexen är liten. Intervallet 

mellan max och min värdet är 12,76 år för Mid cap men även för det totala urvalet. Intervallet 

ligger på 7,95 år för bolag noterade på Large cap, indexen skiljer sig alltså åt vad gäller inter-

vall men inte medelvärde. Den genomsnittliga utbildningsgraden, alltså andel styrelseleda-

möter med en avancerad examen, ligger på 57,55% för hela urvalet. För indexen separat finns 

det en högre andel styrelseledamöter med en högre examen i Mid cap än vad det gör i Large 

cap.  

 

Tabell 3visar genomsnittliga värden för våra oberoende variabler. 

De två största branscherna utgörs av industrials som representerar 25 procent av populationen 

följt av financials som utgör 24 procent. Tillsammans representerar de två största branscherna 

ungefär hälften av vårt totala urval. Detta medför att dessa branscher kommer att ha relativt 

stor inverkan på resultatet av vår studie. Telecommunications är den bransch med lägst repre-

sentation i populationen och utgörs av endast tre procent. Den finns dessutom bara represente-

rad på Large cap index och kommer därav inte påverka resultatet i särskilt stor utsträckning. 

Ur tabell 4 kan vi utläsa att branschrepresentationen är relativt samstämmig för indexen vilket 

innebär att branschens inverkan för de olika indexen borde påverka resultatet relativt lika. Ett 

av företagen på Mid cap var inte branschbestämt av OMX Nordic och faller därför bort från 

branschkategoriseringen nedan.  
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Tabell 5 visar att det genomsnittliga värdet av företags CSR rating skiljer sig åt mellan Large 

och Mid cap indexen. Medelvärdet för Large cap är drygt 1,3 ratingenheter högre än medel-

värdet för Mid cap index både vad gäller ratingen av företagens miljömässiga och sociala an-

svarstagande. Företag noterade på Large cap rapporterar i genomsnitt mer CSR än bolagen 

noterade på Mid cap.  

Genomsnittlig  
CSR Rating (n=120) 
 

Medelvärde 
Total 

Medelvärde 
Large cap 

Max Large 
cap 

Min 
Large cap 

Medelvärde 
Mid cap 

Max 
Mid cap 

Min Mid  
cap 

Socialt ansvarsta-
gande 

2.756 3.362 4.9 1.09 2.165 4.1 0.32 

Miljömässigt an-
svarstagande 

2.721 3.488 6.03 0.77 2.179 5.24 0 

Genomsnittligt 
värde Miljö + Soci-
alt 

2.714 3.434 4.41 1.085 2.172 4.32 0.405 

 Tabell 5 visar statistik över företagens CSR rating. Den data som statistiken bygger på är hämtad från 

 Folksams index över ansvarsfullt företagande.  

Kontrollvariabler Totalt Large cap Mid cap 

Börsvärde medelvärde (Miljo-
ner) 

24592,6 175400,5 2116,9 

Börsvärde median  15383 33245,4 2632 

Börsvärde min 579,2 7040,27 579,2 

Börsvärde max  408272 408272 11197 

Medelvärde Rt 7,55% 7,94% 7,16% 

Medelvärde institutionellt 
ägande 

37,67 32,46 42,88 

   

Figur 3 beskriver bransch fördelningen angiven i 

procent för den totala populationen, det vill säga 

Large och Mid cap tillsammans. 

Tabell 4 redogör för den totala representationen 

för respektive bransch som ingår i studien.  

 

Tabell 6  visar statistik över kontrollvariablerna som representerar 

populationen. 
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I tabell 6 redogör vi för data som beskriver vår population utifrån kontrollvariablerna. Utifrån 

statistiken kan vi konstatera att företag på Mid cap har en högre andel institutionellt ägande än 

Large cap. Vi kan också konstatera att börsvärdet är betydligt högre för bolag på Large cap 

vilket är naturligt då indexplacering är baserat på börsvärdet. Vad gäller det institutionella 

ägandet så var medelvärdet drygt tio procentenheter högre för Mid cap jämfört med bolagen 

noterade på Large cap. Under 2011 var genomsnittliga räntabiliteten på totalt kapital (Rt) lik-

artad för båda indexen. 
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5. Resultat och analys 

Här presenteras studiens empiriska resultat. Kapitlet inleds med korrelationsanalysen som 

utförts för att utröna om variablerna i sig har ett samband. Därefter presenteras resultatet av 

regressionsanalysen där sambandet mellan beroende, oberoende och kontrollvariabler disku-

teras. Avslutningsvis testas hypoteserna utifrån resultatet av regressionsanalysen. 

5.1 Korrelationsanalys 

Vi började med att utföra en korrelationsanalys av våra data för att utforska om det fanns någ-

ra samband mellan variablerna i vår undersökning. Efter detta utförde vi en multipel re-

gressionsanalys för att testa våra hypoteser. I figurerna nedan presenterar vi resultaten av vår 

Pearsons produktmomentkorrelationsanalys. 

 

I korrelationsmatrisen fann vi några korrelationer mellan våra variabler där risk för multikol-

linearitet kan förekomma. Bland annat fanns där en signifikant korrelation mellan våra bero-

ende variabler förknippade med CSR. Korrelationen är påtagligt stark mellan samtliga CSR 

variabler på Large cap samt Large och Mid cap mätt tillsammans. Korrelationen var dock 

påtagligt svagare mellan CSR rapportering miljö och CSR rapportering socialt på Mid cap. 

Att CSR genomsnitt var starkt korrelerat med miljö och socialt på samtliga index var att vänta 

då genomsnittet till hälften består av samma variabel. Eftersom våra beroende variabler testas 

var för sig så ser vi inte att detta skulle vara ett problem som kan påverka våra resultat. 

 

Det fanns också en viss korrelation på Mid cap mellan antalet kvinnor i bolagens styrelse och 

dess rapportering av CSR, både socialt och miljömässigt, och därav även genomsnittligt. Det 

fanns även en viss korrelation mellan antalet kvinnor och rapporteringen av socialt CSR och 

genomsnittlig CSR på Large och Mid cap sammantaget. För indexen gemensamt är dock kor-

relationen påtagligt lägre mellan antalet kvinnor och rapporteringen av miljö CSR. Korrela-

tionen är dock inte tillräckligt stark för att påverka vår regressionsanalys, vi har valt att inte 

teorisera kring denna korrelation eftersom detta är något vi vill undersöka senare i vår regres-

sionsanalys. 

 

En viss negativ korrelation gick även att finna mellan finansbranschen på Large cap och rap-

porteringen av miljö CSR. Där finns också en viss negativ korrelation mellan finansbranschen 

på Large cap och räntabilitet på totalt kapital, detta ligger utanför vårt undersökningsområde 

men vi teoretiserar att detta kan bero på att 2011 var ett svagt börsår med en nedgång på nära 

18 procent (Sveriges Radio, 2011) och att finansbranschen många gånger har stor del av sin 

verksamhet i aktier. Går börsmarknaden dåligt är det sannolikt att finansbranschen kommer 

redovisa svaga resultat. Det negativa resultatet för året kan också eventuellt vara något som 

påverkat deras rapportering av CSR negativt. Ingen av dessa korrelationer var tillräckligt star-

ka för att vi bör misstänka en negativ påverkan av våra resultat, varför vi valt att inte ta någon 

hänsyn till dessa korrelationer vid utförandet av vår regressionsanalys. 
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Tabell 7 (till vänster) visar vår korrelationsanalys av Large cap och Mid cap tillsammans, tabell 8 (till höger) 

visar korrelationen på Large cap. 
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Tabell 9 visar korrelationsanalysen av Mid cap. 
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5.2 Regressionsanalys 

Syftet med regressionsanalysen var att visa om de oberoende variablerna (kön, ålder och ut-

bildningsgrad) eller kontrollvariablerna har något samband med företagets rapportering av 

CSR. I tabell 10 kan vi utläsa förklaringsgraden   -Adjusted för modellerna. 

Tabell 10 visar resultatet av den multipla regressionsanalysen. Statistiken är baserad på samtliga 

företag som ingår i studien.  

Vad gäller hela populationens genomsnittliga CSR rapportering finner vi en förklaringsgrad 

på 31,1 procent. Förklaringsgraden innebär att 31,1 procent av variationen i företagens CSR 

rating förklaras gemensamt av våra oberoende variabler och kontrollvariablerna. Signifikans-

nivån för modellen är i detta fall 0 vilket innebär att slumpen kan uteslutas. Vi kan konstatera 

att 68,9 procent av variationen inte kan förklaras av de variabler studien utgått ifrån utan den 

beror på andra faktorer. För indexen separat förklarar modellen 20,2 procent av variationen i 

Large cap med en signifikansnivå på 0,046 och 39,0 procent för Mid cap där signifikansen är 

0. Den lägre signifikansnivån i Large cap på 0,046 beror troligtvis på att antalet observationer 

är färre än i de Mid cap.  

Den oberoende variabeln kön har ett betavärde på 0,382 för den totala populationen vilket 

innebär att det finns ett starkt samband mellan antalet kvinnor i styrelsen och den genomsnitt-

liga CSR rapporteringen. Variabeln har en signifikansnivå på 99 procent vilket betyder att 

slumpen i detta fall kan uteslutas till 99 procent. Kön har ett högre betavärde i Mid cap 

(0,537) än Large cap (0,304) vilket innebär att antal kvinnor i ett företags styrelse påverkar 

dess CSR rapportering mer i Mid cap än i Large cap. Vad gäller medelålder finns det ett signi-

fikant samband för den totala populationen av den genomsnittliga CSR rapporteringen. Den 

miljömässiga CSR rapporteringen påverkas dock i större utsträckning av styrelsens medelål-

der än den sociala rapporteringen. Utbildningsgraden har enligt analysen ett signifikant sam-
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band med den totala populationens genomsnittliga CSR. Det är dock uppseendeväckande att 

betavärdet i det här fallet är negativt vilket innebär att utbildningsnivån har en negativ påver-

kan på företagens rapportering av CSR.  

Bland kontrollvariablerna finns bara två fall där signifikansnivå är över 95 procent. Variabeln 

institutionellt ägande har ett samband med rapporteringen av social CSR hos den totala popu-

lationen. Förklaringsgraden är i detta fall negativt det vill säga att när det institutionella ägan-

det ökar så minskar rapporteringen av social CSR. Det andra fallet avser börsvärdet och rap-

porteringen av social CSR hos hela populationen. Signifikansnivån är 99 procent och förklar-

ingsgraden i detta fall är 0,24. Det finns ett statistiskt säkerställt samband mellan börsvärdet 

och den totala populationens rapportering av social CSR. För övriga kontrollvariabler är signi-

fikansnivån lägre än 95 procent. Det är därför inte lämpligt att uttala sig om förklaringsgraden 

avseende bransch samt räntabilitet på totalt kapital.    

5.3 Hypotestest 

H1: Fler kvinnor i en bolagsstyrelse har ett positivt samband med en högre rapportering av 

CSR. 

 

Vår första hypotes behandlar huruvida det finns en positiv korrelation mellan antalet kvinnor i 

ett bolags styrelse och en högre rapportering av CSR. Bear et al. (2010) hade en liknande hy-

potes för deras studie utförd på den amerikanska marknaden och hänvisade till tidigare studier 

som påvisat att kvinnor i styrelser över lag har en högre utbildningsnivå än män. Det är dess-

utom mer sannolikt att kvinnor ger pengar till välgörenhet, studier har även påvisat att fler 

kvinnor i en styrelse leder till högre rapportering av miljö CSR. De fann belägg för att företa-

gen i deras population uppvisade ett positivt samband mellan ett högre antal kvinnor i styrel-

sen och en högre CSR rating. 

 

Vi kunde i vår regressionsanalys finna stöd för att det finns ett positivt samband mellan anta-

let kvinnor i bolagens styrelse och Folksams CSR rapporterings rating. I praktiken innebär 

detta att ju fler kvinnor som satt i bolagets styrelse året innan Folksams mätning, desto högre 

CSR rapporteringsresultat har företaget nått i Folksams index. Vår regressionsanalys visar att 

sambandet mellan antalet kvinnor i styrelsen och deras rapportering av CSR på Large cap är 

signifikant på en ,05 nivå. På Mid cap och Large- och Mid cap sammantaget är sambandet 

signifikant på en ,01 nivå. Dessa samband är gällande för samtliga klasser av CSR rapporte-

ring, genomsnittlig, miljö samt socialt. Vårt resultat ligger i linje med tidigare forskning och 

vi bedömer hypotesen vara gällande även under svenska bolagsstyrningsförhållanden för både 

Large cap och Mid cap samt de två indexen sammanräknade. 
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H2: Styrelsens genomsnittsålder har ett samband med bolagets rapportering av CSR. 

 

Vår andra hypotes behandlar huruvida det finns ett samband mellan genomsnittsåldern i bola-

gets styrelse och deras rating i Folksams index. Tidigare forskning utförd av Post et al. (2011) 

utgick ifrån hypotesen att funktionen för styrelseledamöternas ålders påverkan på deras rap-

portering av CSR är kroklinjig. De menade att äldre personer visar på högre moraliska ställ-

ningstaganden medan yngre personer uttrycker en större oro för miljön. Således menar Post et 

al. (2011) på att styrelser med många unga och gamla ledamöter borde uppvisa högre rappor-

tering av miljö CSR. 

 

Vår hypotes behandlade bara genomsnittsåldern och vår regressionsanalys uppvisade positiva 

betavärden på samtliga CSR rapporteringsklasser. På Large cap var värdena positiva men på 

Mid cap var betavärdena svagt negativa för den genomsnittliga och miljö rapporteringen och 

svagt positiv för den sociala rapporteringen. Dessa samband är dock inte signifikanta och vi 

kan därför inte påvisa att det finns ett positivt samband mellan styrelsens genomsnittsålder 

och dess rapportering av CSR på varken Large cap eller Mid cap separat. 

 

För Large- och Mid cap sammanräknat är betavärdet för samtliga klasser av CSR positiva vid 

analysen av genomsnittsålderns påverkan. Vidare fann vi signifikans för genomsnittsålderns 

påverkan på den genomsnittliga och sociala CSR rapporteringen, vilket påvisar att det finns 

ett samband mellan en högre genomsnittsålder och ett företags rapportering av CSR i genom-

snitt och socialt. Dock saknas signifikans för att styrelsens genomsnittsålder har ett samband 

med företagets rapportering av miljö CSR. 

 

Vi kan således påvisa att styrelsernas genomsnittsålder för hela populationen har ett positivt 

samband med företagens rapportering av genomsnittlig CSR, där högre ålder ger högre ge-

nomsnittlig rapportering av CSR. Sambandet är i synnerhet starkt för rapporteringen av social 

CSR. Dock är sambandet inte signifikant för rapporteringen av CSR i någon klass på Large 

eller Mid cap separat och inte heller för rapporteringen av miljö CSR på Large och Mid cap 

sammanräknat. 

 

H3: Ledamöternas utbildningsnivå har ett positivt samband med bolagets rapportering av 

CSR. 

 

Vår tredje hypotes behandlar sambandet mellan styrelseledamöternas utbildningsnivå och 

bolagets rapportering av CSR. Tidigare forskning av Post et al. (2011) utgick från hypotesen 

att bolag med högre andel ledamöter med examen på avancerad nivå visar på högre rapporte-

ring av CSR. De fann inga belägg i sin studie för att hypotesen var gällande. 

 

Våra resultat visar att betavärdena för andelen styrelseledamöter med avancerad examen är 

negativ på Large- och Mid cap sammanräknat samt på Mid cap separat. På Large- och Mid 

cap sammanräknade är genomsnittsrapporteringen av CSR signifikant negativ på en 0,05 nivå 

och på rapportering av social CSR på en 0,01 nivå. Sammanräknat för de två indexen finns 

det alltså ett samband mellan en lägre andel styrelseledamöter med avancerade examen och en 
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högre rapportering av genomsnittlig och social CSR. På Mid cap är sambandet signifikant på 

en 0,01 nivå för CSR rapporteringen i genomsnitt samt den sociala CSR rapporteringen men 

icke signifikant på miljö rapporteringen. Detta visar att en högre andel styrelseledamöter med 

en avancerad examen uppvisar en lägre rapportering av genomsnittlig CSR och social CSR.  

 

För Large cap är betavärdena för genomsnittlig och miljö CSR rapportering svagt positiva och 

för social CSR rapportering svagt negativ. Det saknas dock signifikans på samtliga klasser av 

CSR rapportering och vi kan därför inte påvisa att det finns ett samband mellan andelen sty-

relseledamöter med utbildning på avancerad nivå och rapporteringen av CSR på Large cap. 

Det finns inte heller något signifikant samband mellan andelen styrelseledamöter med avance-

rad examen och rapporteringen av miljö CSR på något av indexen. 

 

Hypotesen förkastas eftersom analysen i motsats till vår hypotes visade att sambandet mellan 

utbildningsnivån och rapporteringen av CSR var mestadels negativt eller icke signifikant. 

Vårt resultat påvisar istället att det finns ett positivt samband mellan en lägre andel styrelsele-

damöter med avancerad examen och en högre rapportering av genomsnittlig och social CSR. 
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6. Diskussion och slutsats 

I det avslutande kapitlet presenteras de slutsatser som studien lett fram till. Genom att åter-

koppla till problemformuleringen för vi en diskussion kring de resultat studien resulterat i. 

Vidare förs en diskussion över huruvida studiens syfte har uppfyllts. Kapitlet avslutas med 

förslag på framtida forskning inom ämnet.  

6.1 Diskussion och slutsats 

Målet med denna studie var att uppfylla syftet genom att besvara vår forskningsfråga;  

 

Hur påverkar sammansättningen av ett bolags styrelse dess rapportering av CSR?  

 

Syftet med att besvara denna fråga var att fylla det kunskapsgap som fanns i och med att lik-

nande studier inte har utförts i Sverige. Liknande studier har utförts i andra länder i världen, 

men vår teori har visat på att det finns regionala skillnader mellan bolagsstyrningsmodeller i 

olika delar av världen, varför det finns en nytta i att utföra denna undersökning även i Sverige. 

 

Vår slutsats är att bolagens styrelses sammansättning har en påverkan på dess rapportering av 

CSR. Resultatet ligger dessutom i stort i linje med resultat ifrån tidigare forskning. Samman-

fattningsvis kunde vi se att fler kvinnor i styrelsen är den faktor som påverkar rapporteringen 

av CSR mest, en högre medelålder i styrelsen leder till högre rapportering av genomsnittlig 

och miljö CSR och en lägre andel ledamöter med avancerad examen leder till en högre rap-

portering av genomsnittlig och social CSR. Precis som White (2006) hävdade är styrelsen 

som det högsta beslutande organet en viktig aktör när företagets CSR strategi utformas då 

våra resultat tyder på att styrelsens sammansättning har en påverkan på rapporteringen av 

CSR. 

 

Att ha fler kvinnor i styrelsen leder till en högre rapportering av CSR; genomsnittligt, miljö-

mässigt och social. Detta ligger i linje med Bears et al. (2010) liknande studie utförd på den 

amerikanska marknaden och tycks vara den demografiska faktor som har starkast påverkan på 

ett bolags rapportering av CSR. Tidigare forskning påvisar att kvinnor tenderar att agera mer 

etiskt än män, vilket kan vara en förklaring till varför företag med fler kvinnor tenderar att 

rapportera mer CSR än andra företag. 

 

För medelålder i styrelsen fann vi en statistiskt säkerställd påverkan på företagens rapporte-

ring av CSR. Resultatet visade att en högre genomsnittlig ålder för styrelsen leder till högre 

rapportering av genomsnittlig och social CSR. Ålderns påverkan var dock inte signifikant för 

rapporteringen av miljö CSR. Tidigare forskning är kluven och det finns de som argumenterar 

för att en högre ålder leder till högre moraliska ställningstaganden och därav borde leda till en 

högre rapportering av CSR. Samtidigt visar andra studier på att yngre personer är bättre in-

formerade om, och visar en större oro inför miljöpåverkan, varför en lägre ålder i styrelsen 

borde ha en positiv påverkan åtminstone för rapporteringen av miljö CSR. Utifrån våra resul-
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tat kan vi dra slutsatsen att en högre medelålder hos ett företags styrelse har en positiv påver-

kan för dess rapportering av genomsnittlig och social CSR men den har ingen signifikant på-

verkar på rapporteringen av miljö CSR.  Resultatet kan eventuellt ha påverkats av att vi har 

räknat på genomsnittlig ålder utan hänsyn till standardavvikelse. I vår undersökning syns ing-

en skillnad på en styrelse med många ledamöter med jämn medelhög ålder jämfört med en 

styrelse med en andel ledamöter med hög ålder och en andel med låg ålder. 

 

Slutligen och mer förvånansvärt fann vi att utbildningsnivån hade en signifikant negativ på-

verkan på rapporteringen av CSR. Företag med mindre andel ledamöter med en högre utbild-

ningsnivå visade signifikant på en högre rapportering av genomsnittlig och social CSR. Tidi-

gare forskning vi tagit del av har argumenterat för att företag med en högre andel styrelsele-

damöter med en avancerad examen borde uppvisa en högre rapportering av CSR, men har inte 

kunnat hitta några bevis för att utbildningsnivån skulle ha en signifikant påverkan på rapporte-

ringen.  

 

En möjlig förklaring till varför en högre utbildningsnivå skulle ha en signifikant negativ på-

verkan på rapporteringen av CSR kan vara att det finns ett gap mellan arbetssättet i näringsli-

vet och akademin. Styrelseledamöter med lägre utbildningsnivå tillsätts av andra kvalifikatio-

ner än sina akademiska meriter som kan vara bättre lämpade för rapporteringen av CSR jäm-

fört med de som tillsätts enbart på grund av sina akademiska meriter. Vidare uppmätte vi den 

totala medelåldern för vårt urval till 55 år, detta borde innebära att det för en stor del av vårt 

urval med högre utbildning var 25-30 år sedan utbildningen slutfördes. De teorier vi tagit del 

av menar på att CSR är något som fått större uppmärksamhet de senaste decennierna. CSR 

kan därför vara något som inte diskuterades djupare inom akademin under tiden de högutbil-

dade styrelseledamöterna i vårt urval genomgick sin utbildning, varför utbildningsnivån inte 

haft någon positiv inverkan på CSR. Det finns också en risk att resultatet beror på ett sken-

samband och att det finns en kontrollvariabel vi missat som gör att utbildningsnivån tycks ha 

en negativ påverkan på rapporteringen av CSR men som egentligen beror på något annat. Vad 

resultatet egentligen beror på ligger dock utanför vår forskningsfråga, varför vi istället lämnar 

frågan vidare som förslag till fortsatt forskning.  

6.2 Implikationer 

Vår studie har fastslagit att antalet kvinnor i styrelsen är den demografiska faktor som har 

störst påverkan på ett företags rapportering av CSR. Frågan om könskvotering i svenska bo-

lagsstyrelser är ett aktuellt ämne i den politiska debatten och resultatet av vår studie skulle 

kunna vara ytterligare ett argument för detta. Aktieägare, i synnerhet institutionella ägare som 

värderar rapporteringen av CSR högt kan beakta styrelsens sammansättning när denna utses 

på bolagsstämman. Genom att ha styrelsens sammansättning i beaktning kan de till viss del 

styra i vilken omfattning rapportering av CSR kan förväntas. Vad gäller medelålder har vi 

svårt att se konkreta implikationer av dessa resultat. Vi tror att styrelser, bortsett från rappor-

teringen av social CSR, har nytta av en styrelse med ledamöter i olika åldrar och tror inte en 

ålderskvotering är en bra lösning. Slutligen gällande utbildningsnivå är vi osäkra på vad resul-

tatet beror på och vill därför inte uttala oss om implikationer innan vidare studier har utförts.  
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Som vi diskuterade i slutsatsen blev vi förvånade av resultatet att högre andel ledamöter med 

avancerad examen skulle leda till en lägre rapportering av CSR, varför vi vill föreslå för fram-

tida forskning att ta reda på vad detta faktiskt beror på. Varför leder högre utbildningsnivå till 

lägre rapportering av CSR? Ett annat förslag vore att undersöka om styrelsens demografiska 

faktorer har en påverkan på bolagens rapportering av CSR även på mindre noterade eller ono-

terade bolag. Ett tredje förslag till fortsatt forskning vore att göra en kvalitativ studie där man 

intervjuar styrelseledamöter utifrån deras demografiska faktorer och undersöker deras attity-

der till CSR för att se skillnader i tankesätt. 
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