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Sammanfattning 
 

Industrialiseringen de senaste århundrandena har medfört att välståndet i många länder har 

ökat oerhört. Dock har utvecklingen också medfört att ekosystem, mark, luft och vatten har 

tagit skada. Företag som blir tillräckligt stora och mäktiga kan även skada sin sociala 

omgivning genom att ignorera frågor som gäller till exempel anställningsförhållanden, 

mänskliga rättigheter, samhällsansvar och produktansvar. Krav har därför kommit från 

omgivningen att företagen bör arbeta för att minimera sin skadliga inverkan på miljön och 

samhället. I och med detta har CSR-redovisning kommit att bli aktuellt. Syftet med denna 

studie är att förklara hur VD-relaterade faktorer påverkar företags CSR-redovisning.  

En deduktiv ansats och en kvantitativ metod har valts. Med hjälp av befintlig teori har tolv 

hypoteser tagits fram för att testas empiriskt. Hypoteserna berör hur VD-variablerna ålder, 

besittningstid, branscherfarenhet, ägande, bonus och kön påverkar CSR-redovisningen i ett 

företag. 

Studien slår fast att det finns ett negativt samband mellan VD-ägande och CSR-redovisning 

men att det inte finns något stöd för att VD-besittningstid, VD-branscherfarenhet, VD-ålder, 

VD-bonus eller VD-kön påverkar CSR-redovisningen. Faktumet att VD-ägande och CSR-

redovisning var negativt korrelerade var inte i linje med de teorier som användes i studien 

vilka föreslog att sambandet skulle vara positivt. Studien har således uppdagat att befintliga 

teorier behöver utvecklas ytterligare för att förklara hur VD-ägande påverkar CSR-

redovisning. 
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Abstract 
 

The industrialization of the society the last centuries has led to a great increase of wealth in 

many countries. However, the progress has also brought damage upon ecosystems, land, air 

and water. Organizations that become big and powerful enough can also damage their social 

environment by ignoring issues concerning labor practices, human rights, society and product 

responsibility. Demands have risen for the companies to minimize their bad influence on the 

environment and the society. Because of this, CSR-disclosure has become a hot topic. The 

purpose of this study is to explain how the CEO affects CSR-disclosure. 

A deductive approach and a quantitative method has been used. Twelve hypothesis were 

developed from existing theory and then tested empirically. The hypothesis consider how the 

CEO-variables age, tenure, experience of the industry, ownership, bonus and gender affects 

CSR-disclosure. 

The study concludes that CEO-ownership is negatively correlated with CSR-disclosure and 

that CEO-tenure, CEO´s experience of the industry, age of CEO, CEO-bonus and CEO-

gender does not affect CSR-disclosure. Even though theory proposed that CEO-ownership 

would be positively correlated with CSR-disclosure, the study finds that the correlation is 

negative. The study has discovered that the existing theories have to be further developed in 

order to explain how the CEO affects CSR-disclosure. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

De senaste århundradenas industrialisering har medfört en mycket stor förbättring av 

människans levnadsstandard, men oavsiktligt har utvecklingen också haft en negativ inverkan 

på miljön. Dagens problem med den globala uppvärmningen, skadorna på ozonlagret, 

avskogningen, den minskade biologiska mångfalden, industriolyckor och utsläpp av giftigt 

avfall kan förklaras av den industriella utvecklingen (Hart, 1995; Shrivastava, 1995).  Förenta 

Nationerna (FN) bedömer att världens befolkningsmängd kommer öka från 6,896 miljarder 

människor år 2010 till 9,306 miljarder människor år 2050 (Statistiska Centralbyrån, 2012). 

Om inte nya tekniker och produktionsmetoder tas fram kommer en kraftig befolkningsökning 

att innebära en ökad negativ påverkan på det ekologiska systemet (Shrivastava, 1995). Hart 

(1995) menar också att nya tekniker och produktionsmetoder kommer krävas för att en 

befolkningsökning ska vara ekologiskt hållbar. Hart (1995) skriver att människan står inför ett 

vägval, nämligen att ändra det sätt på vilket affärer görs eller riskera bestående skador på 

jordens grundläggande ekologiska system. 

En stor del av världens samlade ekonomiska aktiviteter sker i företag och genom att förbättra 

sitt sociala ansvarstagande kan företagen spela en central roll i att minska den negativa 

påverkan på miljön som dessa aktiviteter har (Shrivastava, 1995). Ett socialt ansvarstagande 

kan även innebära vinster som ekologisk effektivitet, lansering av miljövänliga produkter, 

säkerställa en uthållig vinst och förbättrad image för de aktiva företagen (Hart, 1995; Porter & 

Van der Linde, 1995; Shrivastava, 1995). Allmänhetens sociala, miljömässiga och etiska 

medvetenhet tillsammans med massmedias ökade intresse för dessa frågor har de senaste åren 

inneburit ett ökat krav på information och transparens från företagen. Detta har lett till att fler 

företag redovisar information om sociala och miljömässiga aktiviteter, på engelska kallat 

Corporate Social Responsibility (CSR) (Patten, 1991; Hooghiemstra, 2000; Deegan, 2002). 

1.2 Problematisering 

Tidigare forskning har visat att CSR-redovisningen varierar från företag till företag. 

Forskningen visar på ett samband mellan ett företags storlek och industritillhörighet och CSR-

redovisning (Patten, 1991; Gray, Kouhy, & Lavers, 1995a; Gray, Kouhy, & Lavers, 1995b; 

Hackston & Milne, 1996; Adams, Hill, & Roberts, 1998; Jenkins & Yakovleva, 2006; 
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Stanwick & Stanwick, 2006; Tagesson, Blank, Broberg, & Collin, 2009; Reverte, 2009; 

Gamerschlag, Möller, & Verbeeten, 2011). Ett företags lönsamhet har visat sig ha en positiv 

inverkan på CSR-redovisningen (Tagesson et al., 2009; Gamerschlag et al., 2011). Reverte 

(2009) finner däremot inget sådant samband utan visar på att det inte föreligger något 

samband mellan lönsamhet och redovisningen av CSR. Forskningen på hur ägarstruktur 

påverkar den här typen av redovisning ger också en splittrad bild. Tagesson et al. (2009) fann 

inget samband medan studien av Gamerschlag et al. (2011) visar en positiv relation mellan en 

spridd ägarstruktur och redovisningen av CSR. Slutligen visar den nuvarande forskningen på 

ett positivt samband mellan mediebevakning och redovisningen av CSR (Reverte, 2009; 

Gamerschlag et al., 2011).   

Forskningen fram till idag har varit inriktad på att studera hur företagskaraktäristika påverkar 

hur CSR redovisas och den här litteraturen är omfattande. Däremot är forskningen mindre 

omfattande om hur personkaraktäristika påverkar CSR-redovisning. Ett publikt aktiebolag ska 

alltid ha en verkställande direktör (VD) (Aktiebolagslagen 8:50). I ett aktiebolag är det VD:s 

skyldighet att sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar 

(Aktiebolagslagen 8:29). En VD är troligtvis utsatt för påtryckningsförsök av olika 

intressegrupper och de kan ses som personliga kostnader för VD:n (Wright & Ferris, 1997). 

Jensen och Murphy (1990) påstår att om det finns personliga incitament för VD:n så kan 

denne ta beslut som är värdeförstörande för företaget.  

I The behavioral theory of the firm antas att VD:s högsta mål är att maximera företagets vinst 

och att han därför bara kommer att satsa resurser på att arbeta med CSR-frågor om det 

stämmer överens med företagets strategi och påverkar företagets vinst positivt (McWilliams 

& Siegel, 2001). Ett sätt att öka företagets vinst är genom produktdifferentiering (McWilliams 

& Siegel, 2001). En differentiering mot miljövänliga och moraliskt riktiga produkter kan 

samtidigt skapa en bild av företaget som samhällsansvarstagande (McWilliams & Siegel, 

2001). McWilliams och Siegel (2001)  framhåller behovet av kommunikation och 

marknadsföring för att en produktdifferentiering ska bli framgångsrik. Två kanaler för 

företaget att kommunicera och marknadsföra en differentiering är årsredovisning och 

hållbarhetsredovisning. Branco och Rodrigues (2006) menar att företag redovisar CSR-arbete 

för att nå konkurrensfördelar. 

Ett logiskt antagande utifrån ovanstående diskussion om VD:s skyldighet enligt 

Aktiebolagslagen samt påverkan från olika intressegrupper utifrån Agentteorin och The 
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behavioral theory of the firm blir att den verkställande direktören kan påverka hur ett bolag 

väljer att redovisa CSR. För att få en mer fullständig uppfattning om vad som förklarar 

omfattningen och innehållet i ett aktiebolags redovisning av CSR är det därför intressant att 

studera hur faktorer relaterade till VD:n påverkar CSR-redovisningen i företag. 

1.3 Problemformulering 

Hur påverkar VD-relaterade faktorer företags CSR-redovisning? 

1.4 Syftesformulering 

Studiens syfte är att förklara hur VD-relaterade faktorer påverkar företags CSR-redovisning. 

2. Teoretisk metod 

2.1 Forskningsfilosofi 

Inom forskarvälden finns det fyra olika filosofier, nämligen positivism, realism, 

interpretivism och pragmatism (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). Syftet med denna 

uppsats är att förklara hur VD:n påverkar företagets redovisning av CSR. Faktorer specifika 

för VD går att mäta utan att någon tolkning av forskaren behöver göras. Likaså går det att 

mäta omfattningen av CSR-redovisningen i hållbarhets- och årsredovisningar utan att 

forskaren behöver göra en subjektiv bedömning. Studien har således en positivistisk filosofi. 

Den positivistiska filosofin menar att studier kan göras utan att den påverkas av forskarens 

beteende eller värderingar (Saunders et al, 2009). Dock har kritik framförts mot filosofin då 

vissa menar att en inblandning från forskaren är omöjlig eftersom denne själv väljer 

forskningsfråga, syfte och vilken data som samlas in (Saunders et al, 2009). 

2.2 Forskningsansats 

Eftersom det finns väletablerade teorier som förklarar den verkställande direktörens beteende 

har en deduktiv forskningsansats valts. Utifrån befintliga teorier har olika hypoteser tagits 

fram och sedan testats empiriskt.  

2.3 Metodval 

Syftet med studien är att testa hur vissa specifika faktorer hos VD:n påverkar redovisningen 

av CSR hos ett stort antal företag på stockholmsbörsen. Studien har därför ett så kallat 
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atomiskt perspektiv (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2010). På grund av detta samt 

att studien har en deduktiv forskningsansats lämpar sig en kvantitativ metod bäst för att 

besvara forskningsfrågan (Christensen et al., 2010). 

Innehållsanalys har valts som metod vilket innebär att texten som ska undersökas delas in i 

olika kategorier efter på förhand uppsatta kriterier (Gamerschlag et al., 2011). Till exempel 

kan ord, fraser eller meningar räknas. Att räkna antalet ord eller fraser i en text anses vara den 

mest tillförlitliga metoden av innehållsanalys eftersom det ger samma resultat vid upprepade 

undersökningar (Abdolmohammadi, 2005). I denna studie har antalet ord valts att räknas i 

företagens års- och hållbarhetsredovisningar eftersom en subjektiv bedömning då inte behöver 

göras vid insamlandet av data (Gamerschlag et al., 2011). Nyckelorden som användes finns 

bifogade i bilaga 1.  

2.4 Teorival 

Då denna uppsats behandlar VD:ns påverkan på företagets CSR-redovisning har hypoteser 

tagits fram med hjälp Agentteorin och The behavioral theory of the firm eftersom de förklarar 

hur enskilda personer kommer att bete sig i ett företag. Agentteorin antar att alla individer 

agerar för att maximera sin egen nytta istället för företagets men att detta kan avhjälpas med 

olika åtgärder (Jensen & Meckling 1976). The behavioral theory of the firm antar att alla 

individer agerar utifrån företagets bästa men begränsas av sin egen och företagets förmåga 

och därför inte kan ta fullt ut rationella beslut (Simon, 1955; Cyert & March 1963). Dessa två 

teorier kan därför vara relevanta att utgå ifrån för att förklara VD:ns påverkan på ett företags 

CSR-redovisning. 

2.5 Litteratursökning 

Studien baseras huvudsakligen på vetenskapliga artiklar eftersom sådana artiklar blir 

granskade av ämneskunniga innan de publiceras vilket borde säkerställa kvaliteten på dem. 

Användandet av vetenskapliga artiklar gör även att den senaste forskningen kan användas i 

studien. Sökningen efter artiklarna har gjorts via Högskolan Kristianstads sökfunktion 

Summon, Lunds Universitets sökfunktion LUBsearch och Google Scholar. Sökningen har 

mestadels skett med engelska sökord eftersom de flesta vetenskapliga artiklarna är skrivna på 

engelska. 

Böcker har använts i de fall lämplig information inte kunde hittas i vetenskapliga artiklar eller 

där böcker har bidragit väsentligt till utvecklandet av teorier. 
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3. Teori och modell 

I detta kapitel förklaras studiens modell och vilka teorier som används. Modellen finns 

beskriven under kapitel 3.3 Modell. Agentteorin och The behavioral theory of the firm 

används för att förklara hur VD påverkar företagets redovisning av CSR-frågor. 

 

3.1 Agentteorin 

Två forskare som tidigt bidrog till att utveckla Agentteorin var Adolf Berle och Gardiner 

Means (1932). De identifierade att den industriella revolutionen och aktiebolagets framväxt 

hade gjort att det numera fanns företag där ägarna själva inte hade någon kontroll över den 

löpande verksamheten och att kontrollen istället hade lämnats över till företagsledare.  Det är 

rimligt att anta att företagsledarna inte är lika drivna som ägarna att öka företagets värde 

eftersom de själva inte får del av värdeökningen (Berle & Means, 1932). 

Jensen & Meckling (1976) definierar agentrelationen som ett kontrakt mellan två parter, 

principalen och agenten. Teorin appliceras på ägarna och VD:n i denna uppsats så att ägarna i 

ett företag är principal och VD:n är agent. Enligt teorin lämnar principalen över viss 

beslutsmakt till agenten så att denne kan sköta principalens affärer. I teorin antas att alla 

individer agerar för att maximera sin egen nytta vilket innebär att agentens och principalens 

intressen kommer att skilja sig åt (Jensen & Meckling, 1976). För att förhindra att agenten 

tillskansar sig olika icke-finansiella förmåner kan principalen övervaka agenten, använda 

kontrollsystem och införa budgetrestriktioner eller ett belöningssystem som för agentens 

intresse närmare principalens (Jensen & Meckling, 1976).  

Om agenten äger aktier i företaget kommer han ha intresse av att ingå i kontrakt som 

begränsar hans möjlighet till olika förmåner. Dessa kontrakt benämns som bonding-costs av 

Jensen och Meckling (1976). Exempel på dessa kontrakt kan vara att agenten försäkrar att han 

inte kommer att handla på ett sätt som skadar principalen, agenten garanterar att en 

auktoriserad revisor granskar den externa redovisningen, agenten tydliggör att han inte 

kommer att begå tjänstefel eller att agenten via kontrakt minskar sin makt att fatta beslut 

(Jensen & Meckling, 1976). Jensen och Meckling (1976) menar därför att dessa bonding-costs 

kommer att öka värdet på företaget. Att minska agentens makt att fatta beslut har både 

positiva- och negativa effekter för företaget. Agenten kan inte lika lätt skaffa sig förmåner 



12 

 

som minskar värdet på företaget men å andra sidan kan han heller inte lika snabbt ta vara på 

lönsamma affärsmöjligheter som dyker upp för företaget (Jensen & Meckling, 1976). Jensen 

och Meckling (1976) drar slutsatsen att en insideragent kommer att lägga ner resurser på 

bonding-costs så länge ökningen i den egna förmögenheten överstiger värdet på de förmåner 

han avsäger sig. VD-faktorerna ”bonus” och ”ägande” har tagits med i undersökningen 

eftersom en VD:s ägande och bonus borde ha en inverkan på redovisning av CSR enligt 

Agentteorin. En insider-VD eller en VD som får bonus kommer att arbeta strategiskt med 

CSR-redovisning för att maximera företagsvärdet då han själv får del av värdeökningen. 

Jensen och Meckling (1976) menar dock att det är svårt att helt utplåna skillnaden mellan 

principalens- och agentens intresse. Agenten kommer därför, trots principalens övervakning 

och sin egen försäkran, att ta beslut som gynnar sig själv istället för företaget. Denna 

värdeminskning betecknar Jensen och Meckling (1976) som residualförlust. De sammanlagda 

kostnaderna för agentrelationen, vilka brukar benämnas agentkostnader, är därmed 

principalens övervakningsåtgärder, agentens bonding-costs och residualförlusterna (Jensen & 

Meckling, 1976).  

Wright och Ferris (1997) har undersökt hur press från andra intressenter än ägarna kan 

påverka företagsledningens beteende. Även om ledningens ersättning är kopplad till företagets 

värde blir företagsledarnas personliga ekonomiska förluster inte alltid lika kännbara som 

ägarnas ekonomiska förluster vid ett dåligt strategiskt beslut (Jensen & Murphy, 1990). Det 

kan då finnas incitament för företagsledarna att fatta dåliga företagsekonomiska beslut om de 

kan vinna något på det personligen (Jensen & Murphy, 1990). Högt uppsatta företagsledare är 

troliga offer att utsättas för påtryckningar från olika intressegrupper, vilket kan ses som 

personliga kostnader för dem (Wright & Ferris, 1997). Genom att ge efter för 

påtryckningarna, även om det innebär ett sämre resultat för företaget, kan de personliga 

kostnaderna minskas. Wright och Ferris (1997) testade detta empiriskt på 31 Amerikanska 

företag som verkade i Sydafrika mellan 1984 och 1990. Under denna tidsperiod var det hög 

press på företagen från omvärlden att avveckla sin verksamhet i Sydafrika på grund av landets 

apartheidsystem, dock skulle avvecklingen innebära att företagen minskade i värde. Wright 

och Ferris (1997) slår fast i sin undersökning att företagsledarna avvecklade verksamheterna 

trots att det innebar en värdeminskning. De menar att företagsledarna gjorde detta för att 

minska de personliga kostnaderna som pressen från omvärlden innebar och använder 

agentteorin för att förklara deras beteende. VD:n borde därför ha ett inflytande över arbetet 
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med och redovisningen av CSR och kan enligt agentteorin drivas av personliga incitament i 

detta arbete.  

3.2 The behavioral theory of the firm 

På 1950-talet ifrågasatte Simon (1955) de tidigare ekonomiska teorierna med neoklassiska 

ansatser som antog att människor var kapabla att ta helt rationella ekonomiska beslut. Istället 

förespråkade han The behavioral theory of the firm där det antas att beslutsfattare begränsas 

av tillgång till information, den egna förmågan och företagets kapacitet. Ålder, kön och 

branscherfarenhet är sådant som kan tänkas påverka den egna förmågan. 

Ett viktigt steg i utvecklandet av The behavioral theory of the firm var Cyerts och Marchs 

(1963) bok “A behavioral theory of the firm”. Denna bok tillsammans med andra studier 

under samma tidsperiod använde insikter från flera ämnesområden, som till exempel 

antropologi, psykologi och sociologi, för att förklara företags beteende (Augier & March, 

2008).  Cyert och March (1963) föreslog att organisationer bör ses som en förening av olika 

individer med olika viljor, där viljorna kan komma i konflikt med varandra. Vad 

organisationen kommer att arbeta med är därför ett resultat av individernas förhandlingar med 

varandra (Augier & March, 2008). Den verkställande direktören borde vara en stark röst i 

denna förhandlingsprocess på grund av sin höga ställning i företagets hierarki. Utifrån The 

behavioral theory of the firm borde således den verkställande direktören ha ett inflytande över 

hur CSR-frågor redovisas.  

I The behavioral theory of the firm förutsätts att företagsledarna arbetar för att maximera 

företagets vinst och därför bara kommer att arbeta med CSR-frågor om det passar företaget 

strategiskt och leder till ökade vinster (McWilliams & Siegel, 2001). McWilliams och Siegel 

(2001) menar att arbete med CSR-frågor kan ses som en investering. För att bedöma hur stor 

investering som ska göras kan arbetet med CSR-frågor ses som ett sätt att differentiera sina 

produkter och tillverkningsprocesser (McWilliams & Siegel, 2001). Ett exempel på en 

differentierad produkt kan vara biltvättningsmedel som är biologiskt nedbrytbart och ett 

exempel på en differentierad tillverkningsprocess kan vara att produkten är tillverkad 

ekologiskt. Företag differentierar sina produker för att bli mer konkurrenskraftiga eller för att 

kunna ta ut ett högre pris. Om produkterna differentieras så att de ses som mer miljövänliga 

eller mer socialt moraliska kan detta uppnås samtidigt som företaget framstår som 

samhällsansvarstagande (McWilliams & Siegel, 2001). 
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För att lyckas med differentieringen måste den kommuniceras och marknadsföras 

(McWilliams & Siegel, 2001). Ett forum för detta är företagets hållbarhets- och 

årsredovisningar. Ett företag med rykte om sig att ta samhällsansvar framstår som tillförlitliga 

och ärliga inför konsumenterna vilket gör det lättare att ta ut ett högre pris än konkurrenterna 

(McWilliams & Siegel, 2001). Enligt The behavioral theory of the firm borde därför VD ha 

incitament att påverka företagets CSR-redovisning i hållbarhets- och årsredovisningar. 

Hur mycket ett företag bör investera i arbete med CSR-frågor bestäms av utbud och 

efterfrågan. McWilliams & Siegel (2001) menar att de två största grupperna som efterfrågar 

arbete med CSR-frågor är dels konsumenter och dels övriga intressenter. Det som bestämmer 

konsumenternas efterfrågan är priset på produkter förknippade med CSR-frågor, 

marknadsföring för att öka kunskapen om CSR-frågor, konsumenternas disponibla inkomst, 

demografi, konsumenternas smak och preferenser samt priset på substitutvaror (McWilliams 

& Siegel, 2001). Andra intressenter som efterfrågar arbete med CSR-frågor är de anställda. 

De önskar till exempel att företagen har avdelningar som arbetar med de anställdas 

arbetsmiljö och säkerhet. Företagen kan tjäna på att tillgodose önskemålen eftersom 

personalen då kan bli mer lojala och produktiva  (Moskowitz, 1972; Parket & Eibert, 1975). 

Även staten, kommuner och ideella föreningar kan öka efterfrågan på produkter som har 

CSR-prägel och därmed kan företagens försäljning minska om önskemålen inte möts 

(McWilliams & Siegel, 2001).  

Utbudet bestäms av hur mycket resurser företagen lägger ned på arbete med CSR-frågor. 

McWilliams & Siegel (2001) menar att företagen kommer att behandla den frågan precis som 

alla andra investeringar och utföra en kostnad-nytta analys för att bestämma den 

investeringsnivå som maximerar vinsterna. Enligt The behavioral theory of the firm har dock 

ledningen, där VD ingår, en begränsad förmåga vilket får följder för uträkningarna av hur stor 

investeringen blir. Storleken på investeringen bör i sin tur påverka hur mycket som sedan 

redovisas i hållbarhets- och årsredovisningar. På grund av detta har faktorerna VD-ålder, VD-

Besittningstid, VD-Branscherfarenhet och VD-Kön tagits med. Ålder, branscherfarenhet och 

tid som VD borde påverka en VD:s förmåga. Även faktorn kön tas med eftersom en del 

forskare menar att kvinnor och män tänker och arbetar på olika sätt vilket påverkar 

handlingarna (Stewart & McDermott, 2004). 
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3.3 Modell 

3.3.1 Redovisning av CSR 

CSR-redovisning definieras ibland som företagets redovisning av dess interaktion med sin 

fysiska- och sociala omgivning (Deegan & Gordon, 1996). En sådan redovisning kan till 

exempel innehålla information om företagets påverkan på miljön, energiförbrukning, 

personalpolitik och påverkan på samhället (Deegan & Gordon, 1996). CSR är i denna studie 

definierat efter The Global Reporting Initiative:s (GRI:s) riktlinjer eftersom GRI anses vara 

den ledande organisationen inom arbete med redovisning av CSR (Gamerschlag et al., 2011). 

CSR kan sägas bestå av tre perspektiv, nämligen det ekonomiska perspektivet, det 

miljömässiga perspektivet och det sociala perspektivet. GRI täcker in alla dessa perspektiv i 

sina utgivna riktlinjer G3.0 (Gamerschlag et al., 2011). Det ekonomiska perspektivet 

redovisas redan i den obligatoriska finansiella redovisningen (Gamerschlag et al., 2011). På 

grund av detta har det ekonomiska perspektivet uteslutits i denna studie eftersom VD då borde 

ha lite inflytande över hur frågor relaterade till det ekonomiska perspektivet redovisas. Efter 

denna gjorda avgränsning kommer alltså studien att behandla redovisningen av det 

miljömässiga- och det sociala perspektivet inom CSR. Miljöperspektivet behandlar till 

exempel företagets påverkan på ekosystem, mark, luft och vatten medan det social 

perspektivet behandlar frågor som anställningsförhållanden, mänskliga rättigheter, 

samhällsansvar och produktansvar. 

 

3.3.2 Den verkställande direktören 

I denna studie testas samband mellan VD-relaterade faktorer och företags redovisning av 

CSR. Nedan följer en beskrivning av de olika faktorerna samt hypoteser om hur de påverkar 

redovisningen av CSR.   

3.3.2.1 VD-ålder, VD-besittningstid och VD-branscherfarenhet 

I de flesta länder är hög ålder respekterat eftersom den ses som en synonym till stor erfarenhet 

och visdom (Lindvall, 2009). Lindvall (2009) menar dock att detta synsätt på senare tid allt 

oftare har blivit ifrågasatt. Kritikerna anser att en hög ålder och erfarenhet kan innebära en 

ovilja hos personen att anpassa sig till förändrade förutsättningar (Lindvall, 2009). Jobber och 

Fahy (2009) och Adut, Cready och Lopez (2003) skriver att företag blir allt mer medvetna om 

behovet att arbeta med och kommunicera CSR. Porter och Kramer  (2006) skriver om 

allmänhetens ökande krav på information och transparens av företag vad gäller CSR. Detta 
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kan innebära att VD-ålder, VD-besittningstid och VD-branscherfarenhet påverkar oviljan och 

den personliga möjligheten hos VD:n att anpassa sig till ändrade krav från externa intressenter 

att redovisa CSR. En anledning till ett sådant beteende är att tidigare erfarenheter, kunskaper 

och titlar kan skapa en starkt internaliserad syn på hur en uppgift ska utföras (Lindvall, 2009). 

En stor erfarenhet och hög ålder ses som indikationer på ett ointresse och oförmåga att 

anpassa sig till ändrade förutsättningar (Lindvall, 2009). Enligt Lindvall (2009) är 

förklaringarna till denna negativa syn på stor erfarenhet och hög ålder en uppfattning att äldre 

medarbetare oftare än yngre kollegor har en kompetensbrist, avsaknad av nyfikenhet, mindre 

engagemang och en mindre vilja att utvecklas (Lindvall, 2009) . Lindvall (2009) menar att en 

stor del av det vardagliga arbetet på ett företag består av sedan länge memorerade rutiner, 

vilket resultera i att personer kan ha svårt att leva upp till förväntningar och ansvar.  

Ovanstående resonemang leder till följande hypoteser: 

 

H1a: Det finns ett negativt samband mellan VD-ålder och redovisning av 

miljöperspektivet av CSR 

 

H1b: Det finns ett negativt samband mellan VD-ålder och redovisning av det 

sociala perspektivet av CSR. 

 

H2a: Det finns ett negativt samband mellan VD-besittningstid och redovisning 

av miljöperspektivet av CSR 

 

H2b: Det finns ett negativt samband mellan VD-besittningstid och redovisning 

av det sociala perspektivet av CSR 

 

H3a: Det finns ett negativt samband mellan VD-branscherfarenhet och 

redovisning av miljöperspektivet av CSR 
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H3b: Det finns ett negativt samband mellan VD-branscherfarenhet och 

redovisning av det sociala perspektivet av CSR 

 

3.3.2.2 VD-Ägande 

Jobber och Lancester (2012) skriver att en avsaknad av kommunikation av CSR kan försämra 

ett företags rykte, driva bort investerare och minska lönsamheten. Sun (2012) menar att det 

finns ett positivt samband mellan CSR och finansiella prestationer. Porter och Kramer (2006) 

är övertygade om att ett strategiskt välgenomtänkt arbete med CSR kommer att bli allt 

viktigare för företags konkurrenskraft. En VD är inte lika motiverad som ett företags ägare att 

öka värdet på ett företag (Berle & Means, 1932). Jensen och Meckling (1976) menar att 

genom att göra VD:n till delägare så kan dennes och ägarnas intressen föras närmare varandra 

och VD:n fokuserar då mer på att öka företagsvärdet. Wright och Ferris (1997) skriver att en 

VD är utsatt för påtryckningar från intressenter i ett företags omgivning och att detta innebär 

personliga kostnader för VD:n. En VD med ett relativt sett större ägande jämfört med andra 

VD:ar kan därför vara mer intresserad av att kommunicera CSR till de externa intressenterna. 

Detta för att minska påtryckningarna från dessa intressenter som enligt Wright och Ferris 

(1997) annars kan tvinga en VD att ta strategiskt dåliga beslut som minskar värdet på 

företaget han är delägare i. Ett ökat VD-ägande skulle alltså utifrån agentteorin innebära att 

VD:n som en värdeskapande åtgärd och skydd mot sin egen förmögenhet väljer att redovisa 

mer CSR. Hypoteserna blir därför: 

  

H4a: Det finns ett positivt samband mellan VD-ägande och redovisning av 

miljöperspektivet av CSR 

 

H4b: Det finns ett positivt samband mellan VD-ägande och redovisning av det 

sociala perspektivet av CSR 

 

3.3.2.3 VD-Bonus 

Adut et al. (2003) skriver att det vanligaste är att bonusersättning grundas på individens 

prestation. Ett antagande i agentteorin är att alla individer agerar för att maximera sin egen 
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nytta (Berle & Means, 1932). En VD som blir belönad efter prestation har därför större 

ekonomiska incitament att ta fram och implementera värdeskapande företagsstrategier 

(Deegan & Unerman, 2011). Enligt Jobber och Lancester (2012) kan kommunikation av CSR 

förbättra ett företags rykte, attrahera investerare och öka ett företags lönsamhet. Det finns ett 

positivt samband mellan CSR och finansiella prestationer (Sun, 2012). Betydelsen av ett 

strategiskt arbete med CSR kommer att öka eftersom detta anses få en allt större påverkan på 

företags möjligheter att konkurrera framgångsrikt (Porter & Kramer, 2006). Detta leder till 

följande hypoteser: 

 

H5a: Företag som har ett bonusprogram för VD:n redovisar mer ur 

miljöperspektivet av CSR än företag som inte har ett bonusprogram för VD:n 

 

H5b: Företag som har ett bonusprogram för VD:n redovisar mer ur det sociala 

perspektivet av CSR än företag som inte har ett bonusprogram för VD:n 

 

3.3.2.4 VD-Kön 

Stewart och McDermott (2004) skriver att det finns genomsnittliga skillnader i personlighet, 

beteende, förmåga och prestation mellan kvinnor och män och refererar till Block (1984), 

Buss (1995), Eagly (1994), Levy och Heller (1992) Maccoby och Jacklin  (1974), Maccoby 

(1998). William (2003) visar på ett positivt samband mellan andelen kvinnliga 

styrelsemedlemmar och välgörenhet. Bear, Rahman och Post (2010) fann ett positivt samband 

mellan antalet kvinnliga styrelseledamöter och kvaliteten på redovisningen av CSR. Detta 

leder till följande hypoteser: 

 

H6a: Företag med kvinnliga VD:ar redovisar mer ur miljöperspektivet av CSR 

än företag med manliga VD:ar  

 

H6b: Företag med kvinnliga VD:ar redovisar mer ur det sociala perspektivet av 

CSR än företag med manliga VD:ar  
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4. Empirisk metod 

4.1 Datainsamlingsmetod 

PDF-versioner av årsredovisningar och eventuella hållbarhetsredovisningar har laddats ned 

från företagens hemsidor och från dessa har data till undersökningen hämtats. I de fall 

tillräcklig information inte har funnits i års- eller hållbarhetsredovisningar, detta gäller 

framför allt information om VD:n, har kompletterande data samlats in från relevanta 

webbplatser som hittats med hjälp av sökmotorn Google. 

I senare avsnitt presenteras vilken data som har samlats in och hur de har använts i den 

empiriska analysen. Detta gör att andra forskare kan upprepa studien och undersöka om 

resultaten överensstämmer med denna studie. På grund av detta anses innehållsanalys vara en 

objektiv metod (Bryman & Bell, 2011).  

 

4.2 Urval 

Tiden för arbetet med denna studie var begränsad och därför valdes företag listade på 

Stockholmsbörsens (OMX) Large Cap- och Mid Cap-listor ut till att granskas. Det fanns 130 

företag på dessa två listor varav nio stycken uteslöts då de inte hade års- och 

hållbarhetsredovisningar på engelska. Nyckelorden översattes inte till svenska för dessa 

företag eftersom det kan minska tillförlitligheten då det är risk för att de svenska nyckelorden 

inte mäter samma sak som de engelska vid en översättning. Ytterligare ett företag uteslöts då 

det inte hade någon årsredovisning alls för 2011. De resterande 120 företagen undersöktes. 

4.3 Operationalisering 

I detta kapitel beskrivs hur de olika variablerna har mätts. 

4.3.1 Beroende variabel 

I modellen är CSR-redovisningen den beroende variabeln och en avgränsning har gjorts mot 

att endast analysera det sociala perspektivet och miljöperspektivet. En innehållsanalys av års- 

och hållbarhetsredovisningar har skett genom att mäta förekomsten av olika CSR-nyckelord. 

Nyckelorden har tagits fram med hjälp av GRI:s riktlinjer G3.0 vilka föreslår hur en CSR-
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redovisning bör upprättas. Gamerschlag et al. (2011) har gjort på liknande sätt i sin studie. 

Även Guthrie, Cuganesan och Ward (2008), Guthrie och Farneti (2008) och Holder-Webb, 

Cohen, Nath och Wood (2008) har använt GRI:s riktlinjer vid operationaliseringen av sina 

variabler. De framtagna nyckelorden, nio inom miljöperspektivet och 20 inom det sociala 

perspektivet, finns bifogade i bilaga 1. Att det är fler ord inom det sociala perspektivet beror 

på att GRI delar upp detta perspektiv i fyra underkategorier, nämligen 

anställningsförhållanden, mänskliga rättigheter, samhällsansvar och produktansvar. Sökningar 

efter hur många gånger varje nyckelord förekommer i års- och hållbarhetsredovisningar har 

gjorts med hjälp av sökfunktionen i PDF-dokumenten. Vid sökningen har olika böjningar av 

orden tagits med. 

4.3.2 Oberoende variabel 

VD-ålder, VD-branscherfarenhet och VD-besittningstid har mätts i årtal och informationen 

har tagits från årsredovisningar. VD-kön har mätts via identifiering genom namn och bild i 

årsredovisningar. VD-bonus har tagits med som en dummy-variabel och informationen om 

huruvida VD:n har någon bonus eller ej har hämtats från årsredovisningar. VD-ägande har 

mätts som andel av företagets aktier genom att dividera VD:ns innehav av aktier och 

eventuella optioner med företagets totala aktier. Information om aktier och optioner har 

hämtats från årsredovisningar. 

4.3.3 Kontrollvariabler 

Storlek, lönsamhet, ägarstruktur och ägaridentitet har tagits med som kontrollvariabler 

eftersom de i tidigare studier har förklarat redovisningen av CSR. 

4.3.3.1 Storlek 

Storlek på företag har tagits med som en kontrollvariabel på grund av att flertalet andra 

studier har kommit fram till att storlek har en signifikant påverkan på omfattningen av 

redovisningen av frivillig information (Tagesson et al., 2009). Till exempel har Hossain och 

Reaz (2007) undersökt 38 börsnoterade banker i Indien och funnit ett signifikant samband 

mellan företagets storlek och mängden frivillig information som redovisas. Gray, Kouhy och 

Lavers (1995a) har undersökt årsredovisningar från åren 1979-1992 i företag verksamma i 

Storbritannien. De fann att företagsstorlek påverkade mängden CSR-redovisning. Enligt 

Gamerschlag et al. (2011) påverkar speciellt mängden anställda omfattningen av CSR-

redovisning. Sambandet kan bero på att stora företag påverkar miljön mer, har fler intressenter 
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att anpassa sig efter och att mediabevakningen av dem är hårdare (Cowen, Ferreri, & Parker 

1987; Stanny & Ely 2008). 

Storlek har mätts genom omsättning och genomsnittligt antal anställda. Informationen togs 

från årsredovisningar. 

4.3.3.2 Lönsamhet 

Lönsamhet tas med som kontrollvariabel då tidigare studier har indikerat att ett företags 

lönsamhet påverkar graden CSR-redovisning. Enligt Gamerschlag et al. (2011) är hög 

lönsamhet associerad med en hög grad av miljöredovisning. Roberts (1992) Undersökte 130 

företag och fann att lönsamhet påverkade mängden redovisning av sociala frågor. Även 

Belkaoui och Karpik (1989) fann att lönsamhet påverkar mängden redovisad information om 

sociala frågor. En förklaring kan vara att mer lönsamma företag har mer resurser att lägga ned 

på CSR-redovisning (Cowen et al., 1987).  

Lönsamhet mättes genom att via årsredovisningar manuellt räkna ut avkastning på totala 

tillgångar ((resultat efter finansiella intäkter och kostnader + finansiella kostnader) / totala 

tillgångar). På detta sett undviks missvisande resultat eftersom företagen kan definiera samma 

nyckeltal på olika vis. Avkastning på eget kapital användes inte eftersom företagens 

finansieringssituation, som inte behöver vara en konsekvens av en finansieringsstrategi utan 

till exempel kan bero på företagets ålder, då skulle påverkat nyckeltalet. 

4.3.3.3 Ägarstruktur 

Konflikten mellan principal och agent är större i företag med låg ägarkoncentration 

(Gamerschlag et al., 2011). En anledning till detta kan vara att i företag med låg 

ägarkoncentration har ägarna liten direkt auktoritet över företagsledarna, vilket medför att 

ägarna behöver övervaka företagsledningen (Brammer & Pavelin, 2006). Mängden frivillig 

information i årsredovisningar kommer därför vara större i företag med låg ägarkoncentration 

eftersom principalerna i större utsträckning måste övervaka agenterna och för att agenterna på 

så sätt kan visa att de agerar i enlighet med principalernas intressen (Chau & Gray, 2002). 

Företag med endast ett fåtal ägare kommer att redovisa mindre frivillig information eftersom 

efterfrågan på detta inte är så stor bland allmänheten (Chau & Gray, 2002). På grund av detta 

har ägarstruktur tagits med som en konrollvariabel.  
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Ägarstruktur mättes genom att hämta information i årsredovisningar om hur stort röstvärde 

(andel av totalt antal röster) de fem största ägarna hade tillsammans, vilket även har använts i 

tidigare studier för att mäta ägarstruktur (Tagesson et al., 2009). 

 

4.3.3.4 Ägaridentitet 

Ägaridentitet har tagits med som en kontrollvariabel eftersom en del tidigare studier har funnit 

ett samband mellan ägaridentitet och mängden CSR-redovisning. Ghazali  (2007) undersökte 

87 företag noterade på börsen i Malaysia och fann att företag där staten var en stor delägare 

redovisade mer CSR än övriga företag. Tagesson et al. (2009) undersökte 267 företag i 

Sverige och hittade ett samband mellan statligt ägda företag och mängden CSR-redovisning 

på deras hemsidor. Anledningen till sambandet menar de är att statligt ägda bolag vill tjäna 

som goda exempel för resten av affärsvärlden samt att de har ett tryck på sig från staten och 

massmedia att redovisa CSR. 

Ägaridentitet identifierades genom att mäta hur stor andel av aktierna som var statligt ägda. 

Information om statens ägarandel i börsnoterade företag har hämtats från regeringens hemsida 

(Finansdepartementet, 2013). 

4.4 Reliabilitet 

Reliabilitet behandlar huruvida variablerna eller indikatorerna i studien är konstanta över 

tiden i den undersökta populationen (Bryman & Bell, 2011). Variablerna i denna studie är 

mycket stabila eftersom innehållet i de undersökta dokumenten inte ändrar sig över tiden, 

vilket indikerar en hög reliabilitet. På grund av detta menar Abdolmohammadi (2005) att den 

mest tillförlitlaga formen av innehållsanalys är att räkna ord eller fraser. Det som skulle kunna 

göra att en exakt upprepning av studien på samma dokument i framtiden inte kommer fram till 

samma resultat är om sökfunktionen i PDF-dokumenten ändrar sig på något vis eller att 

forskarna stavar fel vid någon sökning.  

Bryman och Bell (2011) menar att reliabiliteten kan minska när subjektiva bedömningar 

behöver göras för att dela in data i olika kategorier när mer än en person är inblandad i denna 

process eftersom de kan göra olika bedömningar. Detta har förhindrats genom att CSR har 

delats in i två kategorier med olika nyckelord utifrån GRIs riktlinjer G3.0 innan insamlandet 

av data påbörjades. På så vis behövde personerna som samlade in data inte göra en subjektiv 
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bedömning vid insamlandet då kategorierna med nyckelorden var förbestämda utifrån 

etablerade riktlinjer.  

 

4.5 Validitet 

Validitet har att göra med om måtten mäter rätt saker (Bryman & Bell, 2011). I detta fall har 

alltså studien en hög validitet om nyckelorden faktiskt mäter redovisning av CSR. 

Nyckelorden, det vill säga måtten på redovisning av CSR, är valda utifrån GRIs riktlinjer 

G3.0. Då det vanligaste sättet att redovisa CSR är med hjälp av GRIs riktlinjer (Holder-Webb 

et al., 2008) borde studiens mått på CSR-redovisning ha en hög validitet. Även tidigare 

studier har använt sig av nyckelord framtagna med hjälp av riktlinjerna G3.0 för att mäta 

redovisning av CSR (Gamerschlag et al., 2011). För att mäta validiteten kan nyckelorden 

jämföras med studier som också har mätt redovisning av CSR men använt andra metoder 

(Bryman & Bell, 2011). Jämförelser har gjorts med bland annat Gamerschlag et al. (2011) och 

stora likheter mellan måtten i deras studie och måtten i denna studie har hittats vilket borde 

indikera en hög validitet. 

5. Empirisk analys 

5.1 Univariat analys 

Innan analys utförs för att förklara samband mellan olika variabler bör dessa först beskrivas 

enskilt var för sig (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2010). Denna beskrivning sker genom 

en univariat analys och först presenteras företagens fördelning på bransch och börslistor. Efter 

det presenteras de beroende variablerna och därefter de oberoende. 

Efter gjort urval omfattas denna studie av 120 företag och Tabell 5.1.1 visar deras fördelning 

på börslistorna. De var jämnt fördelade med ungefär hälften på Large Cap och hälften på Mid 

Cap. 

Tabell 5.1.1 Börslistor 

  Frekvens Procent 

Large Cap 61 50,8 % 

Mid Cap 59 49,2 % 

Totalt 120 100,0 % 
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Tabell 5.1.2 visar företagens uppdelning efter bransch. De två branscherna som omfattade 

flest företag, ungefär hälften tillsammans, var Industrivaror och tjänster (25,8 %) och Finans 

& fastighet (21,7 %). Det fanns inget företag på Large- eller Mid Cap-listorna som verkade i 

kraftförsörjningsbranschen. 

Tabell 5.1.2 Branscher 

  Frekvens Procent 

Dagligvaror 16 13,3 % 

Energi 5 4,2 % 

Finans & fastighet 26 21,7 % 

Hälsovård 10 8,3 % 

Industrivaror och & tjänster 31 25,8 % 

Informationsteknik 6 5,0 % 

Material 9 7,5 % 

Sällanköpsvaror- och tjänster 14 11,7 % 

Telekomoperatörer 3 2,5 % 

Totalt 120 100,0 % 

 

CSR-redovisning är i denna studie uppdelad på två perspektiv vilka presenteras i tabell 5.1.3. 

I miljöperspektivet ingår 9 nyckelord medan det i det sociala perspektivet ingår 20 nyckelord. 

Det fanns företag som inte nämnde ett enda nyckelord från miljöperspektivet i års- eller 

hållbarhetsredovisningen och det fanns företag som inte nämnde något nyckelord från det 

sociala perspektivet. Som mest nämnde ett företag nyckelord i miljöperspektivet 398 gånger 

medan det som mest nämndes nyckelord från det sociala perspektivet 303 gånger i ett enskilt 

företag. I genomsnitt nämnde företagen nyckelord ur miljöperspektivet 69,13 gånger och ur 

det sociala perspektivet 66,17 gånger. Miljöperspektivet hade ett högre medelvärde än det 

sociala perspektivet trots att det ingår mer än dubbelt så många nyckelord i det sociala 

perspektivet. Det tyder på att företagen lägger mest fokus på miljöperspektivet i CSR-

redovisningen.  

Tabell 5.1.3 Miljöperspektivet och det sociala perspektivet 

  Antal nyckelord Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Miljöperspektivet 9 0 398 69,13 84,44 

Sociala perspektivet 20 0 303 66,17 64,8 

 

I tabell 5.1.4 och 5.1.5 redovisas de olika nyckelordens minimumvärde, maximumvärde, 

medelvärde och standardavvikelse. Det nyckelord som användes flitigast i års- och 
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hållbarhetsredovisningar var Emissions. Emissions nämndes som mest 230 gånger av ett 

enskilt företag och förekom i genomsnitt 26,86 gånger i års- och hållbarhetsredovisningarna. 

Tabell 5.1.4 Nyckelord miljöperspektivet 

Nyckelord Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Recycle 0 47 3,54 6,23 

Energy consumption 0 45 8,12 10,34 

Renewable energy 0 40 237 5,5 

Biodiversity 0 28 1,42 3,95 

Emission 0 230 26,86 40,94 

Waste 0 134 16,16 23,13 

Spill 0 18 0,93 2,56 

Environmental impact 0 58 9,98 10,37 

Environmental 

protection 0 8 0,76 1,38 

 

Tabell 5.1.5 Nyckelord det sociala perspektivet 

Nyckelord Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Employment 0 76 18,48 15,05 

Employee turnover 0 10 1,23 1,77 

Collective bargaining 0 18 1,51 2,97 

Collective agreement 0 10 1,06 2,17 

Occupational health 0 18 1,5 3,44 

Occupational safety 0 2 0,08 0,31 

Training 0 85 15,98 17,94 

Diversity 0 44 4,72 7,23 

Equal opportunity 0 7 1,05 1,58 

Human rights 0 84 7,77 13,4 

Discrimination 0 12 1,8 2,6 

Freedom of association 0 11 0,96 1,99 

Child labor 0 31 0,73 3,04 

Forced labor 0 13 0,38 1,61 

Compulsary labor 0 3 0,22 0,69 

Corruption 0 46 5,53 8,45 

Product responsibility 0 4 0,43 0,089 

Customer health 0 2 0,11 0,36 

Customer safety 0 1 0,07 0,25 

Customer satisfaction 0 52 2,56 6,44 

 

VD-faktorer med nominalskala presenteras i tabell 5.1.6 och 5.1.7. De visar att nära 96 

procent av företagen i målpopulationen hade en manlig VD och att 87,5 procent av alla VD:ar 

hade någon form av bonus. Uppgift om bonus saknas för en VD. 
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Tabell 5.1.6 VD-kön 

 

 

Tabell 5.1.7 VD-bonus 

  Frekvens Procent 

Ingen bonus 14 11,7 % 

Bonus 105 87,5 % 

Uppgift saknas 1 0,8 % 

Totalt 120 100,0 % 

 

VD-faktorer med kvotskala presenteras i tabell 5.1.8. Den genomsnittliga VD:n på Large- och 

Mid Cap-listorna var 52,2 år gammal, hade en branscherfarenhet på 16,15 år, hade arbetat 

som VD i 7,27 år och ägde 2,2 procent av företagets aktier. 

 

Tabell 5.1.8 VD-faktorer med kvotskala 

  Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Ålder 38 68 52,2 6,36 

Branscherfarenhet 1 38 16,15 8,54 

Tid som VD 0 41 7,27 7,45 

VD-ägande 0,0 % 54,0 % 2,2 % 8,0 % 

 

5.2 Bivariat analys 

Innan den bivariata analysen påbörjades genomfördes ett Kolmogorow-Smirnov-test på 

variablerna för att avgöra om de var normalfördelade eller inte. Testet visade att variablerna 

inte var normalfördelade vilket fick konsekvenser för valet av övriga tester som användes i 

den bivariata analysen. Då variablerna VD-ägande, VD-branscherfarenhet och VD-

besittningstid hade en mycket ojämn fördelning kodades värdena för dessa variabler om så att 

spridningen på värdena blev mindre. Variablerna Omsättning och Antal anställda 

logaritmerades för att lättare kunna användas i analysen. Då vissa nyckelord i perspektiven 

var negativt korrelerade med varandra medan andra var positivt korrelerade med varandra 

utfördes en faktoranalys (principal components analysis) av nyckelorden. Detta gjordes för att 

  Frekvens Procent 

Män 115 95,8 % 

Kvinnor 5 4,2 % 

Totalt 120 100,0 % 
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eventuellt dela upp perspektiven i flera variabler då faktumet att korrelationen mellan 

nyckelorden gick åt olika håll i ett och samma perspektiv skulle kunna störa 

hypotesprövningen. Dock föreslog faktoranalysen att ingen uppdelning borde göras varför de 

två variablerna Miljöperspektivet och det Sociala perspektivet behölls intakta. 

Tabell 5.2.1 visar en korrelationsmatris där alla variabler med kontinuerlig skala finns med.  

Tabell 5.2.1 Korrelationsmatris 

 
 

*Korrelationen är signifikant på 0,05-nivån 

**Korrelationen är signifikant på 0,01-nivån 

 

Eftersom många variabler inte var normalfördelade användes Spearmans rho för att beräkna 

korrelationen mellan variablerna. Matrisen visar att VD-Ålder var signifikant positivt 

korrelerad både med VD-Branscherfarenhet och med VD-Besittningstid. Det är knappast 

något uppseendeväckande då en VD borde få mer branscherfarenhet ju äldre han blir och ha 

varit anställd som VD längre. Även VD-Branscherfarenhet och VD-Besittningstid var 

korrelerade med varandra på samma sätt vilket förklaras med resonemanget i förra meningen. 

VD-Besittningstid var även signifikant positivt korrelerat med VD-Ägande. Det kan bero på 

att VD:n har större intresse av att arbeta längre perioder i företag där han är delägare samt att 

han, beroende på ägarandel, har ett visst inflytande över beslutet att säga upp honom. 

En positiv korrelation mellan VD-Besittningstid och Ägarstruktur var också signifikant. 

Korrelationen visar att ju högre ägarkoncentration var desto längre tidsperiod arbetade VD:n 

på företaget. Detta kan bero på att de största ägarna i sådana företag helt själva kan bestämma 

när en VD ska anställas eller sägas upp och inte behöver ha stöd från resten av ägarna i 

frågan. Besluten i företag med lägre ägarkoncentration riskerar att bli mindre konsekventa 

genom åren eftersom ägarbilden, och därmed synen på VD:n, förändras snabbare i sådana 

Variabler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. VD-Ålder 1

2. VD-Branscherfarenhet ,420** 1

3. VD-Besittningstid ,441** ,426** 1

4. VD-Ägande -,002 -,098 ,216* 1

5. Antal anställda ,175 -,024 -,076 -0,381** 1

6. Omsättning ,138 ,089 -,062 -,462** ,887** 1

7. ROA ,036 -,097 ,138 ,090 ,115 ,102 1

8. Ägarstruktur ,039 ,000 ,195* ,215* -,034 -,168 -,089 1

9. Ägaridentitet ,107 -,097 -,093 -,190* ,189* ,226* -,106 ,019 1

10. Miljöperspektivet ,176 ,022 ,122 -,309** ,464** ,489** ,133 ,058 ,196* 1

11. Sociala perspektivet ,149 ,024 -,038 -,358** ,523** ,529** -,023 -,078 ,221* ,835** 1
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företag. Således byts inte VD:n ut lika ofta i företag med hög ägarkoncentration som i företag 

med låg ägarkoncentration. 

VD-Ägande var signifikant negativt korrelerat med Antal anställda och Omsättning vilket 

tyder på att VD:ar i mindre företag äger en större andel av företagets aktier jämfört med 

VD:ar i större företag. En trolig förklaring är att större företag är värde mer och då räcker en 

viss mängd pengar till en mindre andel aktier jämfört med om samma mängd pengar hade 

investerats i ett mindre företag. VD-Ägande var även signifikant negativt korrelerat med 

Ägaridentitet vilket kan tolkas som att VD-ägande är mindre vanligt i företag där Svenska 

Staten är delägare. Dock kan denna korrelation vara en effekt av att Svenska Staten i två av 

tre fall ägde aktier i relativt sett stora bolag. VD-ägande var signifikant positivt korrelerat med 

Ägarstruktur vilket tyder på att VD:ar i företag med en hög grad av ägarkoncentration äger en 

större andel av företagets aktier jämfört med VD:ar i företag med en låg grad av 

ägarkoncentration. 

 

Antal anställda var signifikant positivt korrelerat med Omsättning. Detta var inget oväntat då 

stora företag med en hög omsättning behöver ha många anställda för att generera dessa 

intäkter. Både Antal anställda och Omsättning var signifikant positivt korrelerat med 

Ägaridentitet vilket kan bero på att Svenska Staten i två av tre fall i detta urval av företag var 

delägare i relativt stora företag med hög omsättning och ett stort antal anställda. Både Antal 

anställda och Omsättning var signifikant positivt korrelerade med de beroende variablerna  

Miljöperspektivet och det Sociala perspektivet. Detta är i linje med tidigare forskning som 

visat att mängden frivillig information som redovisas beror på företagets storlek. 

Ägaridentitet var signifikant positivt korrelerat med Miljöperspektivet och det Sociala 

perspektivet vilket stämmer överens med tidigare forskning vilken pekar på att företag som är, 

åtminstone delvis, statligt ägda redovisar mer CSR. Slutligen var även Miljöperspektivet och 

det Sociala perspektivet signifikant positivt korrelerade med varandra. Det innebär att företag 

som redovisade mycket CSR inom Miljöperspektivet även redovisade mycket CSR inom det 

Sociala perspektivet. 
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5.3 Hypotesprövning  

VD-ålder, VD-Branscherfarenhet och VD-besittningstid var inte signifikant korrelerade 

varken med Miljöperspektivet eller med det Sociala perspektivet och således finns inget stöd 

för följande hypoteser: 

H1a: Det finns ett negativt samband mellan VD-ålder och redovisning av 

miljöperspektivet av CSR 

 

H1b: Det finns ett negativt samband mellan VD-ålder och redovisning av det 

sociala perspektivet av CSR 

 

H2a: Det finns ett negativt samband mellan VD-besittningstid och redovisning 

av miljöperspektivet av CSR 

 

H2b: Det finns ett negativt samband mellan VD-besittningstid och redovisning 

av det sociala perspektivet av CSR 

 

H3a: Det finns ett negativt samband mellan VD-branscherfarenhet och 

redovisning av miljöperspektivet av CSR 

 

H3b: Det finns ett negativt samband mellan VD-branscherfarenhet och 

redovisning av det sociala perspektivet av CSR 

 

Korrelationsmatrisen visar att VD-ägande var signifikant negativt korrelerat med både 

Miljöperspektivet och det Sociala perspektivet. Detta leder till att följande hypoteser måste 

förkastas:  
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H4a: Det finns ett positivt samband mellan VD-ägande och redovisning av miljöperspektivet 

av CSR 

 

H4b: Det finns ett positivt samband mellan VD-ägande och redovisning av det sociala 

perspektivet 

Sambandet, som visserligen visade sig vara signifikant, var tvärtemot vad hypoteserna 

föreslog negativt. Detta utfall pekar på att mer forskning måste göras om huruvida arbete med 

och redovisning av CSR är verkligen är värdeskapande och i så fall om detta skiftar beroende 

på företagens olika förutsättningar. 

Eftersom variablerna VD-Kön och VD-Bonus har nominalskala testades deras samband med 

de beroende variablerna med ett Mann-Whitney-test istället för med ett korrelationstest. 

Resultatet visas i tabell 5.2.2 där det framgår att varken VD-Kön eller VD-Bonus har en 

signifikant påverkan på Miljöperspektivet eller det Sociala perspektivet. Således finns det 

inget stöd för följande hypoteser: 

 

H5a: Företag som har ett bonusprogram för VD:n redovisar mer ur 

miljöperspektivet av CSR än företag som inte har ett bonusprogram för VD:n 

 

H5b: Företag som har ett bonusprogram för VD:n redovisar mer ur det sociala 

perspektivet av CSR än företag som inte har ett bonusprogram för VD:n 

 

H6a: Företag med kvinnliga VD:ar redovisar mer ur miljöperspektivet av CSR 

än företag med manliga VD:ar  

 

H6b: Företag med kvinnliga VD:ar redovisar mer ur det sociala perspektivet av 

CSR än företag med manliga VD:ar 
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Tabell 5.2.2 Mann-Whitney U-test 

Oberoende variabel Beroende variabel Signifikansnivå 

VD-kön Miljöperspektivet 0,172 

VD-kön Sociala perspektivet 0,352 

VD-bonus Miljöperspektivet 0,267 

VD-bonus Sociala perspektivet 0,443 

 

6. Slutsats och förslag på framtida forskning 

Den enda VD-faktorn i den här studien som hade en signifikant påverkan på CSR-

redovisningen var VD-Ägande. Dock var korrelation negativ vilket gick emot hypoteserna. 

Den tidigare forskning som använt sig av The behavioral theory of the firm och menar att 

mycket CSR-redovisning är bra för företagets rykte och lönsamhet kanske bara stämmer in på 

vissa företag, exempelvis företag med liten miljöpåverkan. Ryktet och lönsamheten hos andra 

typer av företag kan må bättre av att inte nämna ett ord om CSR-arbete, då verksamheten i 

dessa företag kanske har uppenbart dåliga effekter på miljön eller den sociala situationen för 

de anställda eller andra intressenter. En väl utfylld CSR-redovisning i sådana företag kan 

kännas falsk och dessutom dra onödig uppmärksamhet till sig. En sådan situation skulle 

förklara VD-ägandets negativa korrelation med CSR-redovisningen. 

En annan möjlig förklaring till att resultatet skiljer sig från hypoteserna kan vara att de 

positiva effekterna med redovisning av CSR är överskattade i den tidigare litteraturen. Om så 

är fallet skulle en VD med hög ägarandel dra ner på mängden CSR-redovisning för att minska 

företagets kostnader och därmed öka vinsten som han får ta del av, vilket stämmer överens 

med Agentteorin. Det kan också vara så att man i Sverige har en annorlunda syn på 

redovisning av CSR och ett annat etiskt perspektiv jämfört med andra länder. I Sverige finns 

det mycket småföretag och de har med tiden fått mycket miljökrav på sig. Diverse kontroller 

utförs, handlingsplaner upprättas och rapporter som behandlar miljöpåverkan ska skrivas. 

Personer som driver sådana företag kan se detta som en onödig belastning och till och med 

som ett spel för gallerierna. Detta för att tillfredsställa olika myndigheter och för att 

allmänheten ska kunna ta del av företagets produkter utan att deras miljösamveten anklagar 

dem. Svenska konsumenter och investerare, i synnerhet då småföretagare och deras bekanta, 

skulle helt enkelt kunna vara mer medvetna om att CSR-redovisningen, dock utan att behöva 

vara osann, inte reflekterar hela sanningen av ett företags påverkan på samhället. För en VD 

blir då inte mycket CSR-redovisning ett självklart mål att sträva efter. 
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Resultatet i denna studie pekar på att övriga faktorer hos VD:n som undersöktes inte har 

någon större påverkan på CSR-redovisningen, vilket dock inte utesluter att han skulle ha makt 

att påverka den. Det kan vara så att VD:n har möjlighet att påverka CSR-redovisningen men 

väljer att inte utnyttja denna behörighet. Förutsätter man att CSR-redovisningen kan användas 

för att profilera företaget, bygga ett gott rykte och på så sätt öka lönsamheten är det troligt att 

ekonomichefen och marknadsföringschefen har en större påverkan än VD:n på CSR-

redovisningen. Detta på grund av att de har en mer specialiserad kunskap inom redovisnings- 

och marknadsföringsområdet. Ett förslag på framtida forskning blir därför att förklara hur 

ekonomi- och marknadsföringscheferna påverkar redovisningen av CSR.  

Det kan också vara så att VD:n påverkar CSR-redovisningen men att de VD-faktorer som 

tagits med i denna studie var för ytliga för att påvisa sambandet. Faktorer som personlighet, 

uppväxt, föreningsaktivitet, intressen och politisk åsikt skulle kunna ha en större påverkan på 

CSR-redovisningen. Det kan tänkas att en VD som har växt upp i ett miljömässigt svårt 

förorenat område, är medlem i Greenpeace och röstar på Miljöpartiet väljer att påverka CSR-

redovisningen i en annorlunda riktning en VD:ar som har andra erfarenheter och åsikter. 

Framtida forskning skulle därför kunna förklara sambandet mellan dessa VD-faktorer och 

företagets CSR-redovisning.  



33 

 

Referensförteckning 

Abdolmohammadi, M. J. (2005). Intellectual capital disclosure and market capitalization. Journal of 

intellectual capital, 6(3), 397-416. 

Adams, C., Hill, W.-Y., & Roberts, C. (1998). Corporate social reporting practices in Western Europe: 

Legitimating corporate behavior? British Accounting Review, 30(1), 1-21. 

Adut, D., Cready, H. W., & Lopez, J. T. (2003). Restructuring charges and CEO cash compensation: a 

reexamination. The accounting review, 78(1), 169-192. 

Aktiebolagslagen 8:29. (u.d.). 

Aktiebolagslagen 8:50. (u.d.). 

Augier, M., & March, J. G. (2008). A retrospective look at a behavioral theory of the firm. Journal of 

economic behavior & organization, 66, 1-6. 

Bear, S., Rahman, N., & Post, C. (2010). The Impact of Board Diversity and Gender Composition on 

Corporate Social Responsibility and Firm Reputation. Journal of Business Ethics, 97, 207-221. 

Belkaoui, A., & Karpik, P. (1989). Determinants of the corporate decision to disclose social 

information. Accounting, auditing and accountability journal, 2(1), 36-51. 

Berle, A., & Means, G. (1932). The modern corporation and private property. New York: The McMillan 

company. 

Block, J. (1984). Sex Role Identity and Ego Development. San Francisco: Jossey-Bass. 

Brammer, S., & Pavelin, S. (2006). Voluntary environmental disclosures by large UK companies. 

Journal of Business Finance & Accounting, 33(7 & 8), 1168-1188. 

Branco, M. C., & Rodrigues, L. L. (2006). Corporate Social Responsibility and Resource-Based 

Perspectives. Journal of Business Ethics, 69, 111-132. 

Bryman, A., & Bell, E. (2011). Business research methods (3:e uppl.). New York: Oxford University 

Press Inc. 

Buss, D. (1995). Psychological sex differences: origins through natural selection. American 

psychology, 50, 164-168. 

Chau, G. K., & Gray, S. J. (2002). Ownership structure and corporate voluntary disclosure in Hong 

Kong and Singapore. The International Journal of Accounting, 37, 247-265. 

Christensen, L., Engdahl, N., Grääs, C., & Haglund, L. (2010). Marknadsundersökning - en handbok 

(3:e uppl.). Lund: Studentlitteratur AB. 

Cowen, S. S., Ferreri, L. B., & Parker, L. D. (1987). The impact of corporate characteristics on social 

responsibility disclosure: a typology and frequency-based analysis. Accounting, organisations 

and society, 12(2), 111-122. 



34 

 

Cyert, R. M., & March, J. G. (1963). A behavioral theory of the firm. Endlewood Cliffs, NJ: Prentice 

Hall. 

Deegan, C. (2002). The legitimizing effect of soical and environmental disclosures- A theoretical 

foundation. Accounting, Auditing and Accountability Journal, 15(3), 282-311. 

Deegan, C., & Gordon, B. (1996). A Study of the Environmental Disclosure Practices of Australian 

Corporations. Accounting and business research, 26(3), 187-199. 

Deegan, C., & Unerman, j. (2011). Financial accounting theory. Maidenhead: McGraw Hill Education. 

Djurfeldt, G., Larsson, R., & Stjärnhagen, O. (2010). Statistisk verktygslåda - samhällsvetenskaplig 

orsaksanalys med kvantitativa metoder (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur AB. 

Eagly, A. (1994). On comparing women and men. Feminism & Psychology, 4, 513-522. 

Finansdepartementet. (den 27 Mars 2013). Statligt ägda bolag. Hämtat från Företag med statligt 

ägda bolag: http://www.regeringen.se/sb/d/2819/a/23960 den 9 Maj 2013 

Gamerschlag, R., Möller, K., & Verbeeten, F. (2011). Determinants of voluntary CSR disclosure: 

empirical evidence from Germany. Review of managerial science, 5, 233-262. 

Ghazali, N. M. (2007). Ownership structure and corporate social responsibility disclosure: some 

Malaysian evidence. Corporate Governance, 7(3), 251-266. 

Gray, R., Kouhy, R., & Lavers, S. (1995a). Corporate social and environmental reporting: A review of 

the literature and a longitudinal study of UK disclosure. Accounting, Auditing & 

Accountability, 8(2), 47-77. 

Gray, R., Kouhy, R., & Lavers, S. (1995b). Constructing a research database of social and 

environmental reporting by UK companies. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 

8(2), 78-101. 

Guthrie, J., & Farneti, F. (2008). GRI Sustainability Reporting by Australian Public Sector 

Organizations. Public money & Management, 28(6), 361-366. 

Guthrie, J., Cuganesan, S., & Ward, L. (2008). Industry specific social and environmental reporting: 

The Australian Food and Beverage Industry. Accounting forum, 32, 1-15. 

Hackston, D., & Milne, M. (1996). Some determinants of social and environmental disclosures in New 

Zealand companies. Accounting, Auditing & Accountability, 9(1), 77-108. 

Hart, S. L. (1995). A natural-resource-based view of the firm. Academy of Management Review, 20(4), 

986-1014. 

Holder-Webb, L., Cohen, J. R., Nath, L., & Wood, D. (2008). The Supply of Corporate Social 

Responsibility Disclosures Among U.S. Firms. Journal of business ethics, 84, 497-527. 

Hooghiemstra, R. (2000). Corporate communication and impression management- New perspecitives 

why companies engage in corporate soical reporting. Journal of Business Ethics, 27(1-2), 55-

68. 



35 

 

Hossain, M., & Reaz, M. (2007). The determinants and characteristics of voluntary disclosures by 

Indian banking companies. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 

14(5), 274-288. 

Jenkins, H., & Yakovleva, N. (2006). Corporate social responsibility in the mining industry: Exploring 

trends in social and environmental disclosure. Journal of Cleaner Production, 14(3-4), 271-

284. 

Jensen, M. C., & Meckling, W. h. (1976). The theory of the firm: managerial behavior, agency costs 

andownership structure. Journal of Financial Economics, 3, 305-360. 

Jensen, M. C., & Murphy, K. J. (1990). Performance pay and top-management incentives. Journal of 

political economy, 98, 225-265. 

Jobber, D., & Fahy, J. (2009). Foundations of marketing. Maidenhead: McGraw-Hill. 

Jobber, D., & Lancester, G. (2012). Selling and sales management (9:e uppl.). Harlow: Pearson 

education limited. 

Knox, S., Maklan, S., & French, P. (2005). Corporate Social Responsibility: Exploring Stakeholder 

Relationships and Programme Reporting across Leading FTSE Companies. Journal of Business 

Ethics, 61, 7-28. 

Levy, J., & Heller, W. (1992). Gender differences in human neuropsychological function. In Sex 

Differentiation: Handbook of Behavioral Neurobiology. i J. Levy, W. Heller, A. Gerall, H. Moltz, 

& I. L. Ward (Red.), Gender differences in human neuropsychological function. In Sex 

Differentiation: Handbook of Behavioral Neurobiology (ss. 245-274). New York: Plenum. 

Lindvall, J. (2009). Controllerns nya roll. Stockholm: Norstedts akademiska förlag. 

Maccoby, E. (1998). The Two Sexes: Growing Up Apart, Coming Together. Cambridge, MA: Belknap. 

Maccoby, E., & Jacklin, C. (1974). The Psychology of Sex Differences. Stanford, CA: Stanford Univ. 

Press. 

McWilliams, A., & Siegel, D. (2001). Corporate social responsibility: a theory of the firm perspective. 

Academy of management review, 26(1), 117-127. 

Moskowitz, M. (1972). Choosing socially responsible stocks. Business & society review, 1, 71-75. 

Parket, I., & Eibert, H. (1975). Social responsibility: the underlying factors. Business horizons, 18(4), 5-

10. 

Patten, D. (1991). Exposure, legitimacy and social disclosure. Journal of Accounting and Public Policy, 

10(4), 297-308. 

Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2006). The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social 

Responsibility. Harvard Business Review, 84(12), 78-92. 

Porter, M. E., & Van der Linde, C. (1995). Green and competitive: Ending the stalemate. Harvard 

Business Review(September-Oktober), 120-134. 



36 

 

Reverte, C. (2009). Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure Ratings by Spanish 

Listed Firms. Journal of Business Ethics, 88, 351-366. 

Roberts, R. W. (1992). Determinants of corporate social responsibility disclosure: An application of 

stakeholder theory. Accounting, Organizations and Society, 17(6), 595-612. 

Rumelt, R. P., Schendel, D., & Teece, D. j. (1991). Strategic management and economics. Strategic 

management journal, 12, 5-29. 

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). Research methods for business students (5:e uppl.). 

Harlow: Pearson education limited. 

Shrivastava, P. (1995). The role of corporations in achieving ecological sustainability. Academy of 

Management Review, 20(4), 936-960. 

Simon, H. A. (1955). A behavioral model of rational choice. The quarterly journal of economics, 69(1), 

99-118. 

Stanny, E., & Ely, K. (2008). Corporate Environmental Disclosures about the Effects of Climate 

Change. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 15, 338-348. 

Stanwick, P., & Stanwick, S. (2006). Corporate environmental disclosures: A longitudinal study of 

Japanese firms. Journal of American Academy of Business, 9(1), 1-7. 

Statistiska Centralbyrån. (2012). Sök statistik. Hämtat från Statistiska centralbyrån-webbplats: 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2012A01_BR_27_A01BR1201.pdf den 

02 05 2013 

Stewart, A. J., & McDermott, C. (2004). Gender in psychology. Annual Review of Psychology, 55, 519-

544. 

Sun, L. (2012). Further evidence on the association between corporate social responsibility and 

financial performance. International journal of law and management, 56(6), 472-484. 

Tagesson, T., Blank, V., Broberg, P., & Collin, S.-O. (2009). What Explains the Extent and Content of 

Social and Environmental Disclosures on Corporate Websites: A Study of Social and 

Environmental Reporting in Swedish Listed Corporations. Corporate Social Responsibility and 

Environmental Management, 16, 352-364. 

Williams, R. J. (2003). Women on Corporate Boards of Directors and their Influence on Corporate 

Philanthropy. Journal of Business Ethics, 42, 1-10. 

Wright, P., & Ferris, S. (1997). Agency conflict and corporate strategy: the effect of divestment on 

corporate value. Strategic management control, 18, 77-83. 

  



37 

 

Bilaga 1. CSR-Nyckelord 

Det miljömässiga perspektivet 

 Recycle 

 Energy consumption 

 Renewable energy 

 Biodiversity 

 Emission 

 Waste 

 Spill 

 Environmental impact 

 Environmental protection 

Det sociala perspektivet 

 Employment 

 Employee turnover 

 Collective bargaining 

 Collective agreement 

 Occupational health 

 Occupational safety 

 Training 

 Diversity 

 Equal opportunity 

 Human rights 

 Discrimination 

 Freedom of association 

 Child labor 

 Forced labor 

 Compulsary labor 

 Corruption 

 Product responsibility 

 Customer health 
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