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Sammanfattning 

Författare: Frida Erlandsson och Gabriella Lundberg  

Titel: Styrelsens demografiska egenskaper – hur påverkar de hållbarhetsredovisningens kvalité? 

Handledare: Eva Gustavsson 

Examinator: Sven-Olof Yrjö Collin 

 

Inledning: I dagens samhälle finns en medvetenhet kring klimatförändringar som drabbar jorden och 

det ställs även krav från samhället att företag ska ta ett socialt och miljömässigt ansvar. Det har därför 

blivit vanligt att företag med hjälp av hållbarhetsredovisning, publicerar information kring deras sociala 

och miljömässiga påverkan till interna och externa intressenter för att öka företagens legitimitet. 

Samtidigt ställs det även krav på att företag arbetar mot ett jämställt samhälle för världens alla 

människor och visar en mångsidig sammansättning av olika demografiska egenskaper hos sina 

anställda. Eftersom styrelsen i företag ansvarar för strategiska beslut som arbetet med hållbarhet är 

det intressant att undersöka hur styrelsens sammansättning kan påverka kvalitén på 

hållbarhetsredovisningen.  

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan styrelsens sammansättning och 

företags kvalité på hållbarhetsredovisning, med fokus på de demografiska egenskaperna kön, kulturell 

bakgrund, generation och utbildning.  

 

Metod: Studien har utgått från en deduktiv forskningsansats där utgångspunkt har tagits i teorier som 

beskriver varför företag frivilligt hållbarhetsredovisar och teorier som beskriver hur styrelsens 

demografiska egenskaper kan påverka företagens prestation. Genom en kvantitativ forskningsmetod 

har information kring företags styrelser och hållbarhetsredovisning samlats in från 226 stycken företag 

noterade på Nasdaq Stockholm.  

 

Resultat och slutsats: Studiens resultat är att de demografiska egenskaperna hos styrelsen som 

undersökts inte har någon påverkan på hållbarhetsredovisningens kvalité. Däremot finns ett positivt 

samband mellan företags och styrelsers storlek och kvalitén på hållbarhetsredovisningen.  

 

Ämnesord: Demografiska egenskaper, hållbarhet, hållbarhetsredovisning, styrelsens 

sammansättning, kvalité.  
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Abstract 

Author: Frida Erlandsson and Gabriella Lundberg 

Title: Demographic characteristics of the board - how do they affect the quality of sustainability 

reporting?  

Supervisor: Eva Gustavsson 

Examiner: Sven-Olof Yrjö Collin 

 

Introduction: In today's society there is awareness about climate change and society has demands 

about social and environmental responsibilities in corporations. Therefore it has become usual for 

corporations to publish information about sustainability activities to stakeholders, to increase the 

legitimacy of the corporation. At the same time society demands that corporations are working towards 

an equal society, by presenting a versatile composition of demographic characteristics of their 

employees. Since the board in corporations are responsible for strategic decisions such as 

sustainability reporting, it is interesting to examine how the composition of the board affects the quality 

of  sustainability reporting. 

 

Purpose: The purpose of this study is to examine the relationship between the composition of the 

board and the quality of the sustainability reporting in corporations, with focus on the demographic 

characteristics gender, cultural background, generation and education. 

 

Method: The study was based on a deductive research approach with starting point in theories that 

describes why corporations voluntarily reveal information about sustainability activities and theories 

that describes how characteristics of the board can affect performance. Through a quantitative 

research method information about the board and sustainability reporting have been collected from 

226 corporations listed on Nasdaq Stockholm.  

 

Results and conclusions: The findings of the study is that the demographic characteristics of the 

board that was researched, have no impact on the quality of the sustainability reporting. However, the 

study shows a positive relationship between quality and the size of corporations and boards.  

 

Keywords: Demographic characteristics, sustainability, sustainability reporting, board composition, 

quality.   
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1. Inledning 

 

Smältande glaciärer, skiftningar i djurs utbredningsområde och en stigande havsnivå är enligt 

USAs myndighet National Aeronautics and Space Administration (NASA) exempel på 

klimatförändringarnas effekter som idag drabbar jorden. De observerbara effekterna har 

orsakats av en höjning av jordens medeltemperatur vilket i sin tur orsakats av människans 

utsläpp av växthusgaser (NASA, 2016). Världsnaturfonden (WWF) menar att 

klimatförändringarna är en utmaning för både människors och djurs överlevnad. En stigande 

havsnivå, intensivare stormar och värmeböljor har förmågan att förstöra boplatser såväl som 

hela samhällen (WWF, 2016).   

 

Finansinspektionen menar i sin första stabilitetsrapport för 2016 att Sverige jämfört med 

andra länder är mindre exponerat för klimatrisker, både när det gäller naturkatastrofer och 

risken för den svenska ekonomin då ett varmare klimat troligtvis hade ökat produktiviteten för 

till exempel svenskt jordbruk. Trots en låg exponering är klimatrisker ändå relevant för 

Sverige eftersom det svenska näringslivet precis som i andra avseenden är starkt beroende av 

omvärlden (Finansinspektionen, 2016).  

 

Hållbarhet är ett koncept där företag inkluderar miljöaspekter och sociala aspekter likaväl som 

det finansiella resultatet i affärsstrategin (Frostenson, Helin & Sandström, 2012). Den första 

definitionen av hållbarhet gjordes av Bowen (1953) redan i mitten på 1900-talet och sedan 

dess har konceptet utvecklats och fått ökat värde (Fernandez-Feijoo, Romero & Ruiz-Blanco, 

2014). År 1987 beställde FN en rapport av världskommissionen för miljö och utveckling och 

resultatet blev Brundtlandrapporten vars definition på hållbarhet är en av de mest citerade 

(Deegan & Unerman, 2011). Rapporten säger bland annat att hållbarhet innebär ett 

tillfredsställande av dagens behov utan att riskera framtida generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina (Frostenson et al, 2012).  
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Efter den första hållbarhetsrapporten, som publicerades år 1991 av Shell i Canada, började 

flera företag lägga märke till de fördelar arbetet med hållbarhet för med sig (Comyns, Figge, 

Hahn & Barkenmeyer, 2013). Företag började utöver finansiella räkenskaper publicera 

information om företagens arbete kring samhälle och miljö. I slutet på 90-talet blev det 

vanligt att företag publicerade fristående miljörapporter, vilket nu är standardpraxis i stora 

multinationella företag (Deegan & Unerman, 2011). Idag förväntar sig samhället att företag 

inte bara tar sitt ansvar gentemot investerare, utan även mot samtliga intressenter så som 

leverantörer, kunder, anställda och allmänheten i stort (Kilic, Kuzey & Uyar, 2015). 

Hållbarhetsredovisningen kan ses som ett kommunikationsverktyg där företag har möjlighet 

att påverka status och ryktet hos allmänheten, vilket blir allt viktigare för företagens 

överlevnad (Bear, Rahman & Post, 2010). Till skillnad från finansiell redovisning är 

upprättandet av hållbarhetsrapporter i Sverige frivilligt med undantag för statligt ägda företag 

(Regeringskansliet, 2015). Trots det publicerar 92 % av världens största företag 

hållbarhetsredovisning, där svenska företag ligger på tionde plats, enligt KPMG:s 

internationella rapport om hållbarhet (2015).  

 

Alestig (2015a) skriver i Svenska dagbladet att 2000 svenska företag kommer från och med år 

2017 bli skyldiga enligt lag att varje år rapportera om arbetet kring deras sociala och 

miljömässiga ansvar. I social media både hyllas och kritiseras lagen av olika svenska aktörer. 

Svenskt Näringsliv menar att den tidigare frivilligheten är att föredra samt att regeringen tagit 

för lite hänsyn till kostnaderna rapporterna kommer innebära för företagen (Alestig, 2015b, 

April). Samtidigt menar hållbarhetsexperter på Swefund att kostnadsargumentet inte är 

relevant då företagen kommer tjäna ekonomiskt på insikten och kunskapen kring 

hållbarhetsfrågor (Alestig, 2015b, April). I tidningen Balans (2016, februari) poängterar 

Fagerström och Hartwig ett antal problem med dagens hållbarhetsrapporter samt att det är 

viktigt med en utveckling av den generella kvalitén på rapporterna. Till exempel beskrivs 

företagens vilja att försköna verkligheten och de ökade kraven från allmänheten som problem 

hållbarhetsrapporteringen nu ställs inför. Allmänheten ställer också krav på ett bredare 

ansvarstagande hos företagen genom rapportering av den miljöpåverkan en produkt har från 
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råvara till tiden för återvinning, vilket innebär en konsolidering av information mellan olika 

företag i en produkts värdekedja (Fagerström & Hartwig, 2016, februari). 

 

Hållbarhetsåtgärder som till exempel upprättande av policies, övervakning av chefers 

egenintresse och att godkänna den årliga budgeten för arbetet med hållbarhet är en del av de 

strategiska beslut en styrelse ansvarar för (Chang, Oh, Park & Jang, 2015). Styrelsen har även 

till uppgift att införa och utveckla etiska koder, samt se till att det råder ett etiskt klimat inom 

företaget (Baselgua-Pascual, Trujillo-Ponce, Vähämaa & Vähämaa, 2015). Mycket forskning 

har ägnats kring hur styrelsens sammansättning påverkar rapporteringen av hållbarhetsarbetet. 

Intresset fortsätter att öka, speciellt för hur olika egenskaper i styrelsen påverkar denna 

rapportering (Shamil, Shaikh, Ho & Krishnan, 2014).  

1.1. Problematisering  

 

Precis som de krav allmänheten har om ett bredare ansvarstagande angående företags 

påverkan på miljö, ställs det även krav på företags arbete mot ett jämställt samhälle för 

världens alla människor. En ojämn fördelning av makt, pengar och mark mellan olika grupper 

i samhället är fortfarande en del av den moderna samhällsstrukturen (Haynes, 2008). Därför 

kräver flera länder inom EU att företag visar en mångsidig sammansättning av olika 

demografiska egenskaper bland sina anställda (Harjoto, Laksmana & Lee, 2015). 

 

Finansiella skandaler som till exempel Enron har fört med sig en oro i samhället över hur 

styrelser i företag fattar beslut. Oron har i sin tur gett upphov till forskning kring hur 

styrelsemedlemmarnas olika egenskaper påverkar beslutfattandet, med syftet att förstå vad 

som utmärker en styrelse med ett beslutfattande som gynnar företaget (Thiruvadi & Huang, 

2011).  

 

Majoriteten av all undersökning på området visar att en mångsidig styrelse, det vill säga en 

styrelse där olika demografiska egenskaper hos styrelsemedlemmarna representeras, har en 

positiv effekt på styrelsens prestation (Bernardi & Threadgill 2010). Den andra delen av 
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forskning har till exempel kommit fram till att en sådan sammansättning av styrelser kan ha 

en negativ effekt (t.ex. Michael & Hambrick, 1992; Earley & Mosakowski, 2000) eller ingen 

effekt alls (Ferrier, 2001).  

 

Bland de forskare som funnit en positiv effekt mellan en mångsidig styrelse och dess 

prestation finns Arfken, Bellar och Helms (2004) som menar att spridning i ålder, kön och 

kulturell bakgrund bidrar till ökad kunskap, nya idéer och nya sätt att lösa problem. Campbell 

och Mínguez-Vera (2008) forsätter på samma spår och menar att företag med en mångsidig 

styrelse är mer konkurrenskraftiga än andra, eftersom styrelsen bättre speglar företagets 

potentiella kunder och därmed får bättre förståelse för marknaden. Ett exempel är att kvinnor 

har direkt kontroll eller influerar i majoriteten av alla konsumentköp i världen och att det 

kvinnliga perspektivet därför är viktigt i styrelser för att förstå samtliga kunders behov 

(Bernardi & Threadgill, 2010). Även spridning i kulturell bakgrund och utbildning behövs 

eftersom det innebär ett bredare kontaktnät samt erfarenhet på flera olika områden. Att 

sammanföra människor med olika demografiska egenskaper leder till att åsikter möts vilket 

kan bidra till högre kreativitet och bättre problemlösning (Arfken et al, 2004). 

 

Det finns även nackdelar som kan medfölja då företag strävar efter en styrelse där flera 

demografiska egenskaper representeras. I till exempel mindre företag kan det vara bättre för 

företaget att behålla styrelsen oavsett om den är homogen, eftersom styrelsen där ofta består 

av ett litet antal människor valda för deras kännedom om företagets verksamhet (Bernardi & 

Threadgill, 2010). Earley och Mosakowski (2000) tar i sin forskning upp egenskaper som 

nationalitet, kulturell bakgrund, religion samt kön och ifrågasätter om alla dessa aspekter 

verkligen påverkar ett företag i lika stor utsträckning. Enligt deras forskning interagerar 

homogena grupper bättre med varandra och når som grupp bättre resultat (Earley & 

Mosakowski, 2000). Samtidigt kan skillnader i egenskaper i en grupp leda till social 

uppdelning och sämre kommunikation, vilket minskar gruppsammanhållningen (Lau & 

Murnigham, 1998). Det kan i sin tur bidra till konflikter och beteendespridning som leder till 

försämrad prestation och hämmar kreativitet, vilket kan ha varit den ursprungliga tanken med 

en mångsidig styrelse (Li & Hambrick, 2005). Andra forskare menar att företag inte är till för 
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samhällsenliga ändamål och borde endast sträva efter en mångsidig styrelse om den 

finansiella nyttan är distinkt (Bernardi & Threadgill, 2010). 

 

Trots att forskning visar att styrelsens sammansättning påverkar prestationen har tidigare 

undersökningar mest riktat in sig på finansiella resultat. Zhang, Zhu och Ding (2013) vars 

forskning visar att ett större antal kvinnor i styrelsen leder till bättre arbete med hållbarhet, 

menar att det finns för lite forskning som riktar in sig på just hållbarhet.  

 

I en undersökning gjord bland universitetsstudenter visar resultaten att kvinnor generellt sett 

är mer etiska än män (Becker & Ulstad, 2007) och på samma spår framgår det av forskning att 

kvinnor är mer uppmärksamma på oetiskt beteende (Bernardi & Threadgill, 2010). Det finns 

en sorts motsägelse i nuvarande forskning eftersom Fernandez-Feijoo et al. (2014) i sin 

undersökning kom fram till att företag med minst tre kvinnor i sina styrelser 

hållbarhetsredovisar i större utsträckning än andra företag. I argumentationen för sina 

hypoteser nämner Fernandez-Feijoo et al. (2014s) det faktum att kvinnor visats vara mer 

etiska som en förklaring till detta resultat. Samtidigt finns det forskare som menar att 

mängden hållbarhet som redovisas inte påverkas av huruvida motiven bakom 

hållbarhetsredovisningen är av symbolisk eller etisk karaktär (Michelon, Pilonato & Ricceri, 

2015).  

 

Kön är den egenskap med tydligast resultat i forskning kring hur sammansättningen i 

styrelsen påverkar arbetet med hållbarhet (t.ex. Webb, 2004; Zhang et al, 2013). Kvinnor 

sitter på vissa psykologiska egenskaper som underlättar förståelsen av intressenternas behov 

(Zhang et al, 2013). Forskare menar till exempel att kvinnor på grund av en historik med 

sociala normer i samhället är mer vårdande och har ett större intresse för andras välmående än 

män (Fernandez-Feijoo et al, 2014). Det leder i sin tur till att kvinnor generellt sett engagerar 

sig i problem rörande företag och dess intressenter i större utsträckning (Zhang et al, 2013).  

 

Även generationsskillnader kan påverka styrelsens prestation då attityder och 

arbetsvärderingar kan skilja sig åt. Den yngre generationen har växt upp med miljöfrågor på 
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ett annat sätt än den äldre, samtidigt som den äldsta generationen generellt sett vill bidra till 

samhället i en större utsträckning (Ferrero-Ferrero, Fernándes-Izquierdo & Muños-Torres, 

2015). Annan forskning som inte riktar in sig på en speciell egenskap menar att en heterogen 

grupp tenderar att analysera information mer noggrant än homogena grupper. Det leder i sin 

tur till en reducerad risk för beslut som är oetiska och som kan skada intressenters bild av 

företaget (Bernardi & Threadgill, 2010).  

 

Vilken effekt en mångsidig representation av demografiska egenskaper i styrelsen har är ett 

område det gjorts mycket forskning på. Dock har den fokuserat på styrelsens beteende och 

resultat medan mindre forskning är gjord kring relationen mellan styrelsens sammansättning 

och hållbarhetsredovisningens kvalité (Bernardi & Threadgil 2010; Fernandez-Feijoo et al, 

2014). Fastän intresset för hållbarhetsredovisningens kvalité ökat bland forskare på senare tid 

så är den fortfarande bristfällig (Comyns et al, 2013). Frekvent kritik riktat mot 

hållbarhetsredovisningen är att företag misslyckas med att ge en korrekt bild av verkligheten 

och att redovisningen innehåller för få indikatorer än vad som rekommenderas av ramveken 

(Comyns et al, 2013; Guenther, Hoppe & Poser, 2006).  

 

Studien kommer att undersöka hur syrelsens sammansättning påverkar kvalitén på 

hållbarhetsredovisningen med fokus på egenskaperna kön, kulturell bakgrund, generation och 

utbildning. Egenskaper som kön och kulturell bakgrund påverkar en persons beslutsfattande, 

samtidigt som kvinnor generellt anses mer etiska än män och skillnader i kulturell bakgrund 

innebär en bredare erfarenhet samt kunskap (Becker & Ulstad, 2007; Arfken et al, 2004). 

Kvinnor och minoriteter av människor med annan kulturell bakgrund är även 

underrepresenterade i företagens ledande roller. Sådana minoriteter ställs inför utmaningar i 

form av högre extern press att bli framgångsrika i sina roller för att få ha dem kvar, vilket 

leder till ett försiktigt risktagande och ett behov av försäkran för individerna (Harjoto et al, 

2015). Vilken generation en person tillhör är också en egenskap som påverkar beslutfattandet 

eftersom personligheter, färdigheter, attityder samt värderingar influeras av hur länge 

människor levt och under vilka tidsspecifika omständigheter (Ferrero-Ferrero et al, 2015). 

Vilken sorts utbildning eller om en person överhuvudtaget har en utbildning påverkar hur 
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personen ser på saker och ting. En grupp personer med olika utbildningsnivåer kan vara att 

föredra eftersom det leder till social rörlighet där olika idéer möts för att kunna tillfredställa 

den mångfacetterade allmänheten (Rossi, 2009). Anledningen till varför denna studie 

fokuserar på just dessa fyra egenskaper är för att de utgör en stor del av en persons identitet 

samt har en påverkan på beslutfattandet.  

1.2. Syfte  

 

Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan fyra demografiska egenskaper hos 

styrelseledamöterna i svenska börsnoterade företag och kvalitén på hållbarhetsredovisningen.  

 

Egenskaperna studien kommer att fokusera på är kön, generation, kulturell bakgrund och 

utbildning.  
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1.3. Disposition 

 

Nedan beskrivs disposition och innehåll av studiens samtliga kapitel.  

 

  

Kapitel 1 
Inledning

Presentation av 
studiens ämne 
med tllhörnade 

problem-
formulering

Kapitel 2 
Vetenskaplig 

metod

Motivering av 
studiens 

forskningsansats 
och metodval

Kapitel 3 
Hållbarhet

Faktakapitel för 
att ge läsaren en 
djupare kunskap 

om hållbarhet 

Kapitel 4 
Teoretisk 

referensram

Teorertisk 
referensram och 
modellutveckling

Kpaitel 5 
Empirisk 

metod 

Beskrivning av  
studiens 

tillvägagånsstätt 
avseende empiri 

och analys

Kapitel 6 
Empiriskt 

resultat

Presentation av 
resultatet från den 

statistiska 
analysen samt 

hypotesprövning

Kapitel 7 
Analys och 

slutsats

Analys av det 
empiriska 

resultatet samt 
studiens slutsats
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2. Vetenskaplig metod 

 

Studiens syfte är att undersöka hur styrelsens demografiska egenskaper påverkar kvalitén på 

hållbarhetsredovisningen i företag. För att uppfylla syftet på ett lämpligt sätt samt skapa en 

tillförlitlig grund för studien måste ett antal metodval göras (Bryman & Bell, 2015). Nedan 

följer en motivering till val av forskningsansats och forskningsmetod samt ett avsnitt om 

studiens informationsinsamling och hur hänsyn tagits till källkritik.  

2.1. Forskningsansats 

 

Eftersom det redan finns teorier och tidigare forskning kring styrelsens egenskaper och 

hållbarhet kommer studien ta avstamp från tidigare kunskap och utgå från en deduktiv 

forskningsansats. En deduktiv forskningsansats innebär härledning av hypoteser som sedan 

testas empiriskt. Alternativet till deduktion är induktion vilket innebär att studien istället tar 

utgångspunkt i observationer som härleder generella antaganden och som slutresultat blir en 

teori (Bryman & Bell, 2015).  

 

Anledningen till varför en deduktiv forskningsansats valdes framför en induktiv är för att 

studiens utgångspunkt då tas i befintlig kunskap och stärker på så sätt studiens objektivitet. 

Vidare elimineras risken att forskningsprocessen blir påverkad av den enskilda forskarens 

uppfattningar, vilket är en risk hos den induktiva forskningsansatsen. Dock finns vid 

användning av en deduktiv ansats risk för att den teori studien tar avstamp från, riktar 

undersökningen så att nya nyanser inte upptäcks (Patel & Davidson, 2011). Dock menar 

Denscombe (2016) att en forskningsstrategi inte är rätt eller fel, istället handlar det om 

lämpligheten i förhållande till studiens syfte. Eftersom studiens syfte fokuserar på specifika 

egenskaper hos styrelseledamöter som det redan finns existerande forskning kring, gjordes 

valet att utgå från en deduktiv forskningsansats, för att kunna dra nytta av existerande 

forskning.  
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2.2. Forskningsmetod 

 

För beskrivning av data inom samhällsvetenskapen finns flera alternativ som i praktiken rör 

sig mellan begreppen kvalitativ och kvantitativ forskning. I studien kommer en kvantitativ 

forskningsmetod användas, vilket är det tillvägagångssätt som normalt associeras med en 

deduktiv forskningsansats (Bryman & Bell, 2015). Valet av forskningsmetod gjordes med 

tanke på storleken på studiens urval, som är samtliga börsnoterade företag i Sverige. I en 

kvantitativ undersökning omvandlas materialet till numerisk data vilket gör analys av större 

urval lättare än vid en kvalitativ. En kvalitativ undersökning förknippas istället med 

djupgående studier av ett begränsat urval där materialet kan bestå av ord eller visuella bilder 

(Denscombe, 2016). Ytterligare en anledning till valet av forskningsmetod är att studiens 

syfte uttrycker fyra specifika variabler som ska undersökas. Kvantitativ forskning förknippas 

med fokus på antingen en isolerad variabel eller ett begränsat antal variabler, medan kvalitativ 

forskning har en benägenhet att se variabler i ett sammanhang och inte bryta upp dem för 

enskilda studier (Denscombe, 2016). En kvantitativ metod innebär dessutom en konsekvent 

mätning som tar hänsyn till även små skillnader mellan variablerna som undersöks (Bryman 

& Bell, 2015).  

2.3. Informationsinsamling och källkritik 

 

I ett forskningsprojekt är den teoretiska referensramen en viktig beståndsdel då den ger en 

bild av vilken kunskap som redan finns om ämnet och vad forskare är oense om (Bryman & 

Bell, 2015). Därför består studiens teoretiska referensram utav teorier och tidigare forskning 

kring hållbarhet och styrelsens demografiska egenskaper. Vid utformningen användes 

vetenskapliga artiklar som söktes fram med hjälp av databaser som Högskolan i Kristianstad 

har tillgång till. För att säkerställa att studiens teoretiska referensram är av kvalité har endast 

vetenskapliga artiklar som är Peer Reviewed använts, vilket betyder att de blivit godkända av 

kunniga forskare på området innan de publicerats i vetenskapliga journaler. 

Kandidatuppsatser av andra studenter har även använts i syfte att ge inspiration till studiens 

struktur och innehåll. Då kvalitén på uppsatserna varierar har hänsyn tagits till flera olika 
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uppsatser kombinerat med vår egen bedömning. Utöver artiklar och uppsatser har även 

teoretisk litteratur använts för identifiering av relevanta teorier som sedan utforskades mer i 

vetenskapliga artiklar. Studien har även tagit hjälp av nyhetsartiklar på internet, vilka inte är 

kvalitetssäkrade i lika stor utsträckning som vetenskapliga artiklar publicerade i tidsskrifter.  

Därför har de endast använts i studiens inledning med avsikt att lyfta fram studiens 

problemformulering och påverkar därmed inte studiens resultat. Sambandet som undersöks i 

studien involverar två separata forskningsfält, hållbarhetsredovisning och styrelsens 

demografiska egenskaper. För att läsaren på ett mer konkret sätt ska få grepp om hur 

forskningsfälten möts, avslutades litteraturgenomgången med en visuell modell.  
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3. Hållbarhet 

 

För att ge läsaren en bredare kunskap om ämnet hållbarhet innan studiens teoretiska del följer 

nedan en beskrivning av begreppet hållbarhet samt en presentation kring 

hållbarhetsredovisning och regelverksorganet Global Reporting Initiative (GRI). 

3.1. Hållbarhet som koncept 

 

Hållbarhet är ett av de främsta begreppen inom akademiska studier som berör relationen 

mellan företag och samhället (Windsor, 2001). Hållbarhet beskrivs även som själva relationen 

mellan företag och det större samhället (Snider, Hill & Martin, 2003). En annan förklaring är 

att hållbarhet är ett koncept där företag beter sig ansvarsfullt i den dagliga verksamheten och i 

skapandet av strategier för leverantörer, kunder, aktieägare och andra intressenter 

(Moravcikova, Stefanikova & Rypakova, 2015).  

 

Att företag måste anpassa sina aktiviteter till samhällets etiska och rättsliga strävan faller 

under ämnet hållbarhet och hör ihop med hur företag samverkar med olika intressenter, vilket 

har fått allt större uppmärksamhet de senaste åren. Hållbarhetsaktiviteter kan exempelvis vara 

att företag tillhandahåller produkter av bra kvalité och ägnar sig åt välgörenhetsaktiviteter. 

Intresse för hållbarhet har även sitt ursprung i ökningen av globalisering och internationella 

affärer, vilket har resulterat i ökad komplexitet och nya krav på en förbättrad transparens och 

samhällsanda för företag. Större fokus har även riktats mot företagens roll i samhället och 

företag försöker därför utmärka sig själva genom att engagera sig i hållbarhetsfrågor (Jamali, 

Safieddine & Rabbath, 2008). 

 

Mer generellt handlar hållbarhet om en omfattande uppsättning av program, policies och 

praxis som interageras i affärsverksamhetens beslutsfattandeprocess och är avsedd att 

säkerställa att företagen maximerar positiva effekter på samhället. I kärnan av den debatt som 

pågår kring hållbarhet finns tankesättet att företag inte enbart ansvarar för sina handlingar 
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gentemot ägarna, utan även till en mer svårdefinierad grupp av intressenter (Jamali, 2006). 

Idag är det inte möjligt för företag att ha som enda mål att maximera vinsten, utan 

framgången beror även på relationer med intressenter som omfattar många olika intressen, där 

sociala och miljömässiga problem står i fokus (Russo & Perrini, 2010). I debatten antyds även 

att den privata sektorn är den främsta tillväxtmotorn samt den främsta värdeskaparen av 

resurser, och har därför en etisk skyldighet att bidra till ekonomisk tillväxt på ett rättvist och 

hållbart sätt. Den privata sektorn behöver acceptera sitt ansvar som en demokratisk 

medspelare i en komplex värld med begränsade resurser. Hållbarhet grundas därför på ett 

starkare erkännande av företagens roll i samhället och förespråkar företagens behov att utöva 

hållbar styrning och bidra till samhället på ett nyskapande sätt.  Hållbarhet kan därför sägas 

hänvisa till företagens förmåga att på lång sikt behålla och visa positiva prestationer som 

gäller ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer (Jamali, 2006).  

3.2. Hållbarhetsredovisning 

 

De företag som utför hållbarhetsaktiviteter bör rapportera om arbetet till olika målgrupper så 

att samhället blir medvetet om företagens sociala engagemang. Samtidigt är det viktigt att 

företag informerar om hållbarhetsarbetet genom lämpliga kommunikationsverktyg. Främst 

större företag förser allmänheten med en omfattande rapport, vilken ofta framställs utöver den 

vanliga årsredovisningen (Moravcikova et al, 2015). Hållbarhetsrapporter är något som allt 

fler företag producerar (Tschopp & Huefner, 2015; Hubbard, 2011) och trots att 

hållbarhetsredovisning är ett ungt fenomen verkar det vara ämnat att bli en huvuddel av det 

totala redovisningsramverket tillsammans med bland annat finansiell rapportering (Tschopp 

& Huefner, 2015).  

 

Hållbarhetsrapporter är en praxis för att företag ska kunna mäta, publicera och hållas 

ansvariga inför interna och externa intressenter om företagets prestation kring 

hållbarhetsutveckling. Hållbarhetsredovisning är en bred term som används för att beskriva 

rapportering av ekonomiska, sociala och miljörelaterade effekter av företagets verksamhet. En 
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hållbarhetsrapport ska ge en balanserad och rimlig presentation av hållbarhetsarbetet i företag 

(GRI, 2011).   

 

Hållbarhetsredovisning kan betraktas som en marknad. På utbudssidan finns företaget som 

producerar hållbarhetsredovisningen. Produktionen associeras med en kostnad för att mäta, 

jämföra och samla ihop information, samt kostnad för att publicera informationen. Kostnaden 

för att producera hållbarhetsredovisningen hör ihop med dess kvalité, då redovisning av högre 

kvalité är dyrare än de av mindre kvalité. De som efterfrågar hållbarhetsredovisningen är 

läsarna, vilka inkluderar olika intressenter, till exempel anställda, investerare och aktieägare. 

Utbytet på marknaden mellan företaget och dess intressenter är legitimitet och företag 

investerar därför i produktionen av hållbarhetsredovisning i strävan efter legitimitet från 

samhället (Comyns et al, 2013).    

 

Redovisningskostnaden bidrar även till att inte alla företag väljer att upprätta någon 

hållbarhetsredovisning, och de som produceras är även av skiftande kvalité. Dels kostar det 

att mäta, kontrollera, jämföra samt publicera information som behandlar miljön, och dels 

innebär det en förlust av strategisk handlingsfrihet som är förknippat med offentligt åtaganden 

för att kunna kontrollera framtida aktiviteter och prestation (Brammer & Pavelin, 2008). Trots 

att hållbarhetsredovisning till största del är frivilligt är det många företag som anser den vara 

en viktig del av deras prestationsbedömning. Dock finns det inget enigt standardiserat 

rapporteringsramverk och inga bestämmelser över vad som ska redovisas (Hubbard, 2011).   

3.3. Global Reporting Initiative 

 

Ett ökat intresse för hållbarhet har bidragit till ett växande bekymmer om hur företags 

hållbarhetsprestation ska mätas och redovisas. På en internationell nivå sker en ökning av 

etiska regler och rapporteringsstandards som utvecklas av företag, staten och icke-statliga 

organisationer. Ett av dessa bidrag är GRI som är ett gemensamt ramverk för rapportering av 

ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter av hållbarhet (Jamali, 2006). GRI är ett av de 

tre mest kända hållbarhetsrapporteringsstandarders och är noterat på en global sida för 
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hållbarhetsrapporter som annonserar sig som världens största online-guide för 

hållbarhetsrapporter (Tschopp & Huefner, 2015).      

 

GRIs riktlinjer har ständigt förbättrats sedan de grundades 1997. Samråd och samverkan 

mellan ett nätverk av experter från olika intressentgrupper har gett ramverket en stor 

trovärdighet (GRI, 2011). Hållbarhetsredovisning är komplicerat eftersom den kan beskriva 

många olika typer av information. GRI:s riktlinjer syftar till att standardisera 

hållbarhetsredovisning genom att tillhandahålla ett generellt accepterat ramverk som företag 

kan använda för att upprätta hållbarhetsinformation (Comyns et al, 2013).  GRIs riktlinjer för 

rapportering är även designat för att passa alla företag oberoende av storlek, sektor och plats. 

Riktlinjerna innehåller olika principer, vägledning och standardupplysningar för redovisning 

av företagets ekonomiska, miljömässiga och sociala prestation (GRI, 2011).  

 

GRIs riktlinjer innehåller även principer för säkerställandet av redovisningens kvalité, vilket 

är grundläggande för en effektiv transparens. Kvalitén på informationen gör det möjligt för 

olika intressenter att göra rimliga bedömningar om företagens prestation samt att de genomför 

lämpliga hållbarhetsåtgärder. Principerna för att kunna definiera kvalité är balans, 

jämförbarhet, noggrannhet, aktualitet, tydlighet och trovärdighet. Att redovisningen ska ha 

balans innebär att den ska reflektera både positiva och negativa aspekter av företagens 

prestation för att en rimlig bedömning ska kunna göras. Avseende jämförbarhet ska 

information sammanställas och rapporteras konsekvent för att intressenter ska kunna 

analysera förändringar i företaget över tid samt göra analyser mellan olika företag. Genom att 

vara konsekvent med de metoder som används samt med redovisningens utseende underlättas 

jämförbarheten. Att redovisningen ska utföras noggrant innebär att den ska vara tillräckligt 

exakt och detaljerad för att intressenter ska kunna göra en bedömning utifrån det redovisade 

resultatet. Att informationen är aktuell innebär att redovisningen sker regelbundet och att 

information finns tillgänglig i tid för att intressenter ska kunna göra välgrundade beslut. 

Redovisningen ska även vara tydlig, vilket innebär att informationen ska göras tillgänglig på 

ett förståeligt sätt för samtliga intressenter, till exempel genom att vara språkanpassad. Till 

sist ska redovisningen vara trovärdig, vilket betyder att den information och de processer som 



  Erlandsson och Lundberg 

16 

 

använts vid framställandet ska vara ihopsamlade, sammanställda, analyserade samt beskrivna 

på ett sätt som kan bli föremål för granskning och fastställning av kvalitet (GRI, 2011). 
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4. Teoretisk referensram  

 

För att uppfylla undersökningens syfte har en teoretisk referensram tagits fram. 

Intressentteorin har använts för att den beskrivs som den mest användbara teorin för att 

hållbarhetsredovisning (Hahn & Kühnen, 2013) och legitimitetsteorin har använts för att den 

ger en förklaring till varför företag frivilligt publicerar information (Tilling, 2010). Vidare 

används agentteorin för att den har visat sig vara ett populärt ramverk för att undersöka 

styrelsens roll i företag (Bryant & Davis, 2012). Resursberoendeteorin tillämpas för att 

beskriva relationen mellan styrelsens egenskaper och företagens prestation eftersom en viktig 

funktion hos styrelsen är tillhandahållandet av resurser (Hillman & Dalziel, 2003). Upper 

Echelons theory används för att den fokuserar på styrelsens egenskaper och deras inflytande 

på organisatoriska utfall (Mahenthiran, Terpstra-Tong, Terpstra & Rachagan, 2015)  

4.1. Intressentteorin 

 

Enligt intressentteorin kan företag se sin värdeskapande process ur två perspektiv. Det ena 

synsättet är ägarperspektivet där företags primära mål anses vara att maximera utdelningen till 

ägarna (Harjoto et al, 2015). Det andra synsättet är intressentteorins idéer som introducerades 

av Freeman (1984) som menar att företag borde beakta behoven hos samtliga intressenter som 

på något sätt påverkas av företagens verksamhet, till exempel aktieägare, leverantörer och 

anställda. Enligt intressentteorin anses intressenter vara en betydelsefull del av företags 

externa miljö och innehar makten att påverka företagen både positivt och negativt (O'Riordan 

& Fairbrass, 2008).  

 

Intressentteorin reflekterar vilket syfte företagen anser deras verksamhet har och vilket ansvar 

som anses föreligga mot intressenter, samt vilka sorts relationer till intressenterna som krävs 

för att nå syftet. Enligt intressentteorin borde det finansiella resultatet inte ses som drivkraften 

i företag, utan mer som resultatet av en värdeskapande process. Genom att inspirera 

intressenter och skapa värdefulla relationer med till exempel personal kan företag förbättra sin 
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verksamhet. Google är ett exempel på ett företag som har omfamnat intressentteorin genom 

att sträva mot lönsamhet, samtidigt som drivkraften har varit att upprätthålla relationer till 

olika intressentgrupper (Freeman, Wicks & Parmar, 2004). 

 

Det finns forskare och teoretiska utgångspunkter som är skeptiska till intressentteorins idéer 

om att företags centrala mål är något annat än ekonomiskt resultat (Russo & Perrini, 2010). 

En sådan teoretisk utgångspunkt är separationstesen som säger att etiska och ekonomiska 

värden i företag borde hållas åtskilda. Tesen menar att en maximering av utdelning till 

aktieägarna måste prioriteras framför resten av företagens intressenter (Inkpen & Sundaram, 

2004). Intressentteorin kritiseras även för att den inte tar upp i vilken ordning intressenternas 

behov ska beaktas, vilket kan leda till svårigheter för företag att ta viktiga beslut. Till skillnad 

från ekonomiska resultat är det komplicerat att mäta hur väl ett företag beaktar samtliga 

intressenters behov, som i sin tur gör det svårt att hålla beslutfattarna i ett företag ansvariga 

för besluten som tas (Jensen, 2001). Dock menar förespråkare till intressentteorin att det inte 

längre är möjligt att prioritera aktieägarna före övriga intressenter, eftersom företagens 

framgångar till stor del beror på hur väl företag möter intressenternas behov, till exempel i 

form av hållbarhetsaktiviteter (Russo & Perrini, 2010).  

 

Sedan introduktionen av intressentteorin har flera tolkningar av den gjorts. Vad de flesta 

forskare är överens om är att den är användbar vid frågor som rör företags verksamhet och 

struktur (Donaldson & Preston, 1995). Mer specifikt handlar intressentteorin om företags 

agerande enligt samhällets intressen för att undvika missnöje hos intressenterna. Detta 

agerande är vad som utvecklat konceptet hållbarhet. Utvecklingen har gått från företags 

frivilliga agerande, till att i stort handla om ett mer symboliskt koncept där företag och 

samhällen interagerar med varandra (Russo & Perrini, 2010). Fokuset på samtliga intressenter 

har lett till en bredare uppsättning av strategier företag använder sig av för att hantera 

relationer till intressenter. Strategierna sträcker sig från företags avslöjande av detaljrik 

information, till mer interaktiva möten med intressenter (O'Riordan & Fairbrass, 2013). 

Därför har konceptet hållbarhet inte endast setts som slutprodukten av ett intressentperspektiv, 

utan även som en process där hållbarhetsfrågor beaktas i samtliga beslut (Jones, 1980). 
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Förutom moraliska värderingar och etiska koder är hållbarhetsredovisning det huvudsakliga 

verktyget där företag tar ansvar för sin strategi gentemot intressenter (Russo & Perrini, 2010). 

Hållbarhetsredovisning kan även ses som en plattform där företag förklarar för sina aktieägare 

hur och varför de väljer att investera i sociala aktiviteter (Brown & Forster, 2013).  

 

Företags intressenter kan vara allt från individer och bostadsområden till hela organisationer 

och samhällen. Vid identifiering av vilka intressenter som är av vikt för företag kan 

gruppering ske beroende på intressenternas makt och legitimitet samt kravens brådskande 

karaktär. Intressenters makt utgörs av förmågan att kunna påverka företaget, att en intressent 

är legitim innebär att kraven anses lämpliga och kravens brådskande karaktär utgörs av 

huruvida intressenten anser sitt krav vara kritiskt eller inte (Mitchell, Agle & Wood, 1997). 

 

Att hantera relationer till intressenter kallas för intressentengagemang, vilket innebär att 

företag måste avgöra hur de bäst når ut till varje intressentgrupp. Intressentengagemang kan 

vara till exempel upprättande av olika slags policies eller beslut om innehållet i 

hållbarhetsredovisningen. Det är den process företag har för att nå ut till intressenter och ge en 

positiv bild av företaget. Processen handlar om att skapa, utveckla och upprätthålla relationer 

till intressenterna vilket förutom identifiering av intressenterna involverar kommunikation och 

dialog (O'Riordan & Fairbrass, 2013).  

4.2. Legitimitetsteorin 

 

Ytterligare en teori som förklarar varför företag väljer att hållbarhetsredovisa är 

legitimitetsteorin. Centralt inom legitimitetsteorin är det sociala kontraktet, ett koncept som 

används för att förklara relationen mellan företag och samhället (Deegan, Rankin & Voght, 

2000; Deegan, 2002). Det sociala kontraktet representeras av förväntningar samhället har om 

hur företag bedriver sin verksamhet. Vidare anses företag vara legitima om deras aktiviteter 

stämmer överens med vad samhället anser vara acceptabelt beteende (Deegan & Blomquist, 

2006). Enligt legitimitetsteorin har företag ingen grundläggande rätt till resurser utan de 

existerar istället i den utsträckning samhället tillåter. På så sätt går företagets legitimitet och 
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dess överlevnad hand i hand (Hossain, Alam, Islam & Hecimovic, 2015). Legitimitet kan vara 

svårt att mäta eftersom det är ett abstrakt begrepp som påverkas av flera faktorer (Tilling, 

2010).  

 

Legitimitet kan ses som en tillgång eller en resurs som företag behöver för att fungera, samt 

för att behålla långvariga relationer med samhället som de är beroende av (Nasi, Nasi, Phillips 

& Zyglidopoulos, 1997; Tilling, 2010; Ashfort & Gibbs, 1990). Legitimitet främjar företagens 

överlevnad eftersom grupper i samhället är mer benägna att tillhandanhålla resurser till 

företag som uppträder på ett önskvärt sätt. Däremot strävar företag inte bara efter legitimitet 

för att överleva, legitimitet ökar även företagens stabilitet och samhällets förståelse av deras 

aktiviteter samtidigt som de uppfattas som mer förutsägbara och trovärdiga (Suchman, 1995). 

 

När företags beteende och samhällets förväntningar skiljer sig åt uppstår ett legitimitetsgap, 

vilket orsakas antingen genom att samhällets förväntningar förändrats eller att tidigare okänd 

information om företagens aktiviteter blir känd (Nasi et al, 1997). Företag kan avvika från en 

enskild individs värderingar men ändå förbli legitim eftersom avvikelsen inte 

uppmärksammas av allmänheten och därmed skapas inget större missnöje (Suchman, 1995). 

Önskvärda sociala aktiviteter kan öka företags legitimitet medan andra aktiviteter som inte är 

accepterade av samhället kan ge svåra konsekvenser som till exempel förlust av rätten att 

driva verksamheten vidare (Deegan, 2002). Andra konsekvenser förlorad legitimitet kan leda 

till är svårigheter att rekrytera personal eller en bestraffning av samhället i form av ny 

lagstiftning till företagens nackdel (Nasi et al, 1997).  

 

Enligt legitimitetsteorin finns det i huvudsak tre olika sätt för företag att arbeta med 

legitimitet. Antingen arbetar företag med att verkligen förbättra mål och strukturer så att de 

bättre stämmer överens med samhällets förväntningar. Företag kan även fokusera på 

kommunikation, antingen för att ändra samhällets uppfattning om vad som anses legitimt, 

eller ur ett mer symboliskt hänseende för att visa att verkligheten stämmer överens med 

samhällets förväntningar (Ashforth & Gibbs, 1990). Genom hållbarhetsredovisning visar 

företag att de tar ett socialt och miljömässigt ansvar vilket är ett exempel på en symbolisk 
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åtgärd för att skapa och bibehålla legitimitet. En sådan symbolisk åtgärd föredras i vissa 

situationer framför en verklig handling eftersom den sparar på företagens resurser 

(O'Donovan, 2002). När samhället väl bedömt företagen som trovärdiga räcker det med 

symboliska bevis på att fortsatta prestationer stämmer överens med samhällets förväntningar 

(Ashforth & Gibbs, 1990).  

 

Företag förväntas också vara medvetna om samhällets skiftande uppfattningar och agera i 

enlighet med dem. Vad som anses vara legitimt vid en tidpunkt behöver inte uppfattas som 

legitimt beteende vid ett annat tillfälle (Deegan & Blomquist, 2006; Deegan, 2002). Eftersom 

legitimitet baseras på uppfattningar om företagens beteende, är det viktigt att publicera 

information om verksamhetens aktiviteter med hjälp av till exempel hållbarhetsredovisning 

(Deegan & Blomquist, 2006).  

 

En anledning till varför legitimitetsteorin blivit en av de mest citerade teorierna inom social- 

och miljöredovisning är att den förklarar de motiv företag har när de frivilligt, utan lagkrav 

väljer att publicera information om sociala och miljömässiga aspekter (Tilling, 2010). 

Publicering av hållbarhetsinformation anses vara en aktivitet där ledning och styrelse kan 

påverka företagens rykte, transparens och värdet på varumärket, samt öka konkurrenskraften 

och motivera personalen (Hahn & Kühnen, 2013). Genom hållbarhetsredovisning kan företag 

själva välja vilken information som ska publiceras, till exempel positiv information som 

tidigare var okänd. Företag kan uppmärksamma sina styrkor som till exempel införandet av 

återvinningsaktiviteter och eventuella miljöpriser, samtidigt som de kan välja att underlåta 

negativ information beträffande aktiviteter som kan innefatta förorening eller 

arbetsplatsskador. Kommer sådan underlåten information till samhällets kännedom vid ett 

senare tillfälle kan företagens legitimitet dock påverkas i större utsträckning än om 

informationen publicerats direkt (Deegan & Blomquist, 2006).   

4.3. Agentteorin 
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Agentteorin är ett viktigt ramverk inom organisationsforskning för att poängtera den konflikt 

som finns mellan ledning och ägare i företag. Agentteorin växte fram under 70-talet då 

företagen blev för stora och komplicerade för ägarna själva att kontrollera, därför uppstod en 

separation mellan ägande och ledning (Wang & Coffey, 1992). Vidare kan agentteorin ses 

som ett verktyg som används för att beskriva ledningens handlingar i relation till ägarnas mål 

(Bryant & Davis, 2012).  

 

Agentteorin utgår från att alla individer i företag handlar i egenintresse för att maximera sin 

egen vinst, vilket skapar målsättningsproblematik (Jensen & Meckling, 1976). Ägarna har en 

direkt fordran på vinsten i företag vilket gör att deras målsättning blir vinstdrivande (Wang & 

Coffey, 1992). Ledningens uppgift är att tillfredsställa ägarnas behov, men enligt agentteorin 

kommer ledningen på grund av egenintresse agera på ett sätt som gynnar dem själva (Jensen 

& Meckling, 1976). På så sätt uppstår problem eftersom människor tenderar att agera efter sitt 

egenintresse när detta inte stämmer överens med övriga intressen (Bryant & Davis, 2012). 

Samtidigt säger agentteorin att eftersom målen hos ledningen och ägarna skiljer sig åt, har de 

även olika attityder till risk (Wang & Coffey, 1992). Ägarna står för den största delen av 

risken relaterad till ledningens beslut, medan ledningen inte påverkas i lika stor utsträckning 

av de beslut som fattas (Chenchuramaia & Ramesh, 1995).  

 

En lösning på målsättningsproblematiken är enligt agentteorin ett kontrakt mellan ägare och 

ledning, som låter ledningen få ta del av vinsten. På så sätt stämmer ägarnas och ledningens 

incitament överens vilket leder till en mer effektiv ledning. Problematiken kan även lösas med 

en länk mellan ledning och ägare i form av en styrelse. Styrelsens uppgift är att på uppdrag av 

ägarna kontrollera ledningens egenintresse samt utforma strategier för att uppnå företagets 

mål. Om styrelsen lyckas kontrollera ledningen på ett effektivt sätt kan kostnader i samband 

med målsättningsproblematiken, så kallade agentkostnader, minskas och företagens prestation 

förbättras (Hillman & Dalziel, 2003).  

 

Agentteorin behandlar styrelsen som en enskild aktör trots att den består av en 

sammansättning av olika individer. Incitamenten kan därför skilja sig åt mellan 
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styrelseledamöterna. Styrelsens prestation är som helhet inte endast en produkt av 

kombinerade individuella avsikter, utan även av sociala och psykologiska processer som 

pågår i en grupp av människor (Bryant & Davis, 2012).    

 

Ledningens incitament till att arbeta med hållbarhet kan delas in i två kategorier. Antingen 

läggs pengar på hållbarhetsaktiviteter utan förväntningar på ekonomiska fördelar, eller görs 

det i hopp om att ge företagen gott rykte hos intressenter. En nackdel ur agentteorins 

perspektiv är de agentkostnader som uppstår när ledningen investerar i hållbarhetsaktiviteter 

utan observerbara effekter. Trots agentkostnader visar empiriska studier att oavsett 

incitament, ger en godtycklig mängd arbete med hållbarhet ekonomiska fördelar (Brown & 

Forster, 2013). Agentteorin menar även att styrelsen i rollen som ledningens övervakare 

influerar företag att hållbarhetsredovisa för att minska agentkostnader och interna kontroller 

(Shamil et al, 2014).  

4.4. Upper Echelons theory 

 

En annan teori som förklarar hur styrelsen påverkar företagens prestation är Upper Echelons 

theory som enligt Hambrick och Mason (1984) är ett perspektiv som kan användas för att 

beskriva hur organisatoriska utfall beror på styrelsens bakgrundsegenskaper. Strategiska 

beslut består av en beteendemässig komponent som reflekterar beslutsfattarens egenskaper. 

Samtidigt utgörs strategiska beslut av en persons eventuella uppfattning av en situation 

kombinerad med personliga värderingar. På så sätt kan företagens prestation delvis vara 

förutsagda av ledningens egenskaper (Hambrick & Mason, 1984).  

 

Varje beslutsfattare bidrar med sina egna förutsättningar till en situation. Förutsättningarna 

reflekterar i sin tur beslutsfattarens kognitiva bas, som exempelvis består av kunskap och 

antaganden om tidigare händelser, kunskap om andra alternativ samt kunskap om 

konsekvenser relaterade till olika alternativ. Förutsättningarna reflekterar även en persons 

värderingar och fungerar som ett filter som förvränger beslutsfattarens uppfattning om vad 

som pågår och vad som måste göras. Vid ett beslut bidrar alltså beslutsfattaren med sin 
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kognitiva bas och sina värderingar, vilket skapar en skärm mellan situationen och 

beslutsfattarens eventuella uppfattning om den (Hambrick & Mason, 1984).  

 

Något centralt inom Upper Echelons theory är en betoning på bakgrundsegenskaper istället 

för psykologiska dimensioner, eftersom en beslutfattares kognitiva bas, värderingar samt 

uppfattningar inte praktiskt går att mäta. Därför hänför sig teorin till observerbara egenskaper 

som beslutsfattaren tar med sig till en viss situation, exempelvis ålder, typ av befattning i 

organisationen samt utbildning (Hambrick & Mason, 1984).  

 

Eftersom styrelsen påverkar företagens beteende och utfall har den ett väsentligt inflytande på 

företagens insatser och utgifter (Petrenko, Aime, Ridge & Hill, 2016). Kärnan i teorin är 

därför en skildring av beslutsfattarnas egenskaper som en avgörande faktor för strategiska 

beslut, vilka i sin tur påverkar företagets prestation (Hambrick & Mason, 1984).  

 

Att företag ägnar sig åt hållbarhetsaktiviteter kan ses som en form av osjälviskt beteende och 

styrelsen kan därför uttrycka sina individuella värderingar genom företaget (Mahenthiran et 

al, 2015). Avseende hållbarhet har styrelsen stor handlingsfrihet och därmed har den en stor 

påverkan på beslut som berör hållbarhetsaktiviteter. Företags benägenhet att ägna sig åt 

hållbarhet påverkas därför av styrelsens inställning och prioriteringar, vilka beror på 

värderingar och personligheter inom styrelsen (Petrenko et al, 2016). Företaget, som en grupp 

av beslutsfattare, agerar enligt styrelsens beslut, prioriteringar av värderingar samt fördomar. 

Därför är det logiskt att ju mer proaktiv befattningshavaren är, desto mer engagerar sig 

företag i hållbarhetsaktiviteter (Mahenthiran et al, 2015).   

4.5. Resursberoendeteorin 

 

Ytterligare en teori som diskuterar styrelsens roll i företag är resursberoendeteorin. Teorin kan 

ses som ett ramverk som används för att beskriva företags relation till omgivningen, ofta i 

samband med hållbarhetskonceptet. Grundtanken är att det finns ett ömsesidigt beroende 

mellan företag och andra organisationer att tillhandahålla viktiga resurser (Drees & Heugenes, 
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2013). Externa påtryckningar som till exempel konkurrens och lagstiftning tvingar företag att 

söka kopplingar med omgivningen (Boyd, 1990). Resursberoendeteorin använder sådana 

beroenden för att förklara hur formellt sett oberoende företag, engagerar sig i andra 

organisationer och förbund för att stärka sin legitimitet (Drees & Heugenes, 2013).  

 

Enligt resursberoendeteorin är företagens omgivning väsentlig för de resurser företagen 

behöver för att fungera. Förloras kontroll över resurserna uppstår osäkerhet för företag att 

verka i deras omgivning samt kring strategiska val. Vidare gör det ömsesidiga beroendet 

mellan företag och deras omgivning att företagen blir osjälvständiga och får en osäker 

framtid. Resursberoendeteorin menar att om styrelsen effektivt hanterar denna osäkerhet, ökar 

företagens makt och chanser att överleva. Vidare kan styrelsen ha två olika strategier för att 

hantera osäkerheten. Antingen kontrolleras det så att interna resurser används ekonomiskt, 

eller säkerställs utbytet med externa organisationer så att det sker på ett gynnsamt sätt, till 

exempel genom hållbarhetsaktiviteter (Rivas, 2012).  

 

Resursberoendeteorin ger även en teoretisk förklaring till hur styrelsens egenskaper och 

sammansättnig påverkar arbetet med hållbarhet (Bear et al, 2010). Styrelsen betraktas i detta 

fall som ett organ inom företag med resurser att tillhandanhålla resten av organisationen. 

Styrelsen erbjuder resurser i form av humankapital som till exempel erfarenhet, kunskap och 

värdefulla relationer med andra organisationer. Teorin betonar att individer i styrelsen för 

med sig olika sorts humankapital, vilket bidrar till företagens totala tillhandanhållande av 

resurser. Olika former av humankapital i styrelsen leder enligt resursberoendeteorin till fler 

kommunikationsvägar till olika intressentgrupper samt mer värdefull information. Det kan i 

sin tur leda till bättre prestation i arbetet med hållbarhet, samt i det ömsesidiga beroendet 

genom att minska transaktionskostnader i form av osäkerhet kring företags legitimitet 

(Hillman & Dalziel, 2003).  

4.6. Styrelsens demografiska egenskaper 
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Eftersom styrelseledamöternas demografiska egenskaper kan påverka företagets prestation (Li 

& Hambrick, 2005), görs nedan en beskrivning av både teorier och teoretiska utgångspunkter 

för att förklara hur styrelseledamöternas demografiska egenskaper påverkar styrelsens arbete. 

De demografiska egenskaperna som förklaras nedan är kön, kulturell bakgrund, generation 

samt utbildning påverkar styrelsens, vilka fungerar som indikatorer till människors åsikter 

samt tankesätt (Zhu, Shen & Hillman, 2014).  

4.6.1. Rollteorin  

 

Enligt rollteorin är sociala roller som till exempel kön associerade med förväntningar i 

samhället som baseras på ett samförstånd om hur män respektive kvinnor är och borde vara 

(Prentice & Carranza, 2002). På så sätt utgörs män och kvinnors identiteter av en 

sammansättning av vad samhället anser en specifik roll betyder (Hoyt, Price & Poatsy, 2013).  

 

Normer och förväntningar i samhället om vad det innebär att vara man respektive kvinna har 

lett till en uppdelning mellan könsrollerna, vilket kan förklara skillnader i attityder och 

beteende. En variation finns eftersom både män och kvinnor definierar sina roller på 

individnivå. Därför är samhällets förväntningar kopplade till breda könsroller och inte till 

individer, vilket gör att de kan appliceras på män och kvinnor generellt i en rad olika 

situationer. Dock tenderar människor med starkare traditionella könsroller att bete sig mer 

konsekvent inom rollen som kvinna eller som man. Till exempel förväntas det att kvinnor tar 

med sig centrala aspekter ur sin roll som kvinna till andra roller såsom familjerollen och 

rollen som intas på arbetsplatsen. Ett exempel på detta är att kvinnor sedan inträdet i 

arbetskraften dominerat yrken där fokuset är att vårda och visa medkänsla, som till exempel 

läraryrket och yrken inom vården (Diekman & Schneider, 2010).  

 

Vidare kan identitet kopplas till vilka mål män och kvinnor har i sina arbeten samt hur de 

förhåller sig till etik, vilket är två aspekter som påverkar det etiska beslutfattandet. Till 

exempel menar psykologer att det etiska beslutfattandet brister när högt uppsatta personer 

anser att deras mål rättfärdigar oetiskt beteende (Hoyt, Price & Emrick, 2010). Eftersom etiskt 
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beslutfattande och hållbarhet relaterar till varandra i benämningen att agera legitimt, menar 

rollteorin att sammansättningen av sociala roller och identiteter i styrelsen har en påverkan på 

hållbarhetsredovisningen i företag (Boulouta, 2013).  

 

Forskningens intresse för skillnader i förväntningar på män och kvinnor är inget nytt då de 

första undersökningarna gjordes för cirka 40 år sedan. En av dessa är Bems (1974) 

undersökning där män och kvinnor rankade kvinnliga respektive manliga egenskaper som de 

ansåg förväntades av samhället. Tillgiven, glad, blyg, förstående, fint språkbruk, försiktig, 

lojal och uppmärksam på andras känslor var exempel på kvinnliga egenskaper som visade sig 

i undersökningen. Exempel på de manliga egenskaperna var ambitiös, aggressiv, atletisk, 

tävlingsinriktad, ledarskapsfärdigheter och riskbenägen (Bem, 1974). Trots en försvagning av 

traditionella könsroller har denna uppsättning av manliga respektive kvinnliga egenskaper 

använts även i moderna studier som ett mått på maskulint och feminint (Choi, Fuqua & 

Newman, 2007; Carver, Vafei, Guerra, Freire & Phillips, 2013).  

 

Enligt en undersökning med stöd av rollteorin finns även skillnader i politiska attityder hos 

män och kvinnor. Kvinnor tenderar att i större utsträckning än män stödja liberala politiker 

som står upp för människor med sämre förutsättningar i livet. Samtidigt som män tenderar att 

stödja konservativa politiker som till exempel strävar efter en mer aggressiv 

invandringspolitik (Diekman & Schneider, 2010). På olika platser i världen associeras den 

kvinnliga rollen med empati och intresse för värdefulla relationer med samhället. Medan den 

manliga rollen associeras med ambition och högt risktagande. Vidare menar forskare att det 

finns ett högre tryck på kvinnor att bete sig i linje med sin könsroll än vad det gör för män 

(Boulouta, 2013).  

 

Sammanfattningsvis kan egenskaperna som samhället förväntar sig av den kvinnliga 

könsrollen kopplas till ett etiskt beslutfattande i större utsträckning än egenskaperna för den 

manliga könsrollen. Vidare har även styrelseledamöternas mål en påverkan på det etiska 

beslutfattandet eftersom målen kan anses rättfärdiga oetiskt beteende. Med tanke på att den 
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manliga könsrollen associeras med egenskaper som tävlingsinriktad, ambition och högt 

risktagande utformas studiens första hypotes enligt nedan. 

 

H1: Det finns ett positivt samband mellan andelen kvinnliga ledarmöter i styrelser och 

kvalitén på företags hållbarhetsredovisning.  

4.6.2. Hofstedes kulturdimensionsteori 

 

Enligt kulturdimensionsteorin är kultur det kollektiva värderingsmönster som skiljer olika 

grupper av människor åt, till exempel efter nationalitet. Värderingsmönstret för en sorts kultur 

påverkas i sin tur av exempelvis ett lands identitet och seder (Hofstede, Hofstede & Minkov, 

2010). Människor har olika värderingar vilket påverkar vårt sätt att tänka, känna och bete oss. 

Den största delen av en persons värderingar bildas under tidig ålder eftersom människan då är 

som mest mottaglig för intryck och benägen att efterlika andra i omgivningen. Utgångspunkt i 

en persons sätt att se på världen är den sociala miljö personen växt upp i och samlat 

livserfarenheter ifrån. De första intrycken som kommer att påverka en människa är de från 

familjen vilka sedan fortsätter med den närmsta omgivningen, skolan, arbetet och till sist hela 

samhället (Hofstede et al, 2010).  

 

Kulturdimensionsteorin menar att kultur har en påverkan på processer som kontroll och 

planering i företag (Hofstede et al, 2010). Vidare delar Hofstede (1983) in länder i fyra 

dimensioner beroende på värderingsmönster i samband med företagskultur. Dimensionerna 

består av maktdistans, undvikande av osäkerhet, individualism kontra kollektivism samt 

maskulinitet kontra femininitet. Dimensionerna kan i sin tur förknippas med hur företag väljer 

att lösa problem som alla samhällen ställs inför. De kan även förklara skillnader i företags 

struktur och hur personalen motiveras. Dimensionerna som utgörs av maktfördelning och hur 

osäkerhet kontrolleras är enligt kulturdimensionsteorin två väsentliga funktioner i företag. 

Inom de två funktionerna är organisering i form av upprättning av regler och policies endast 

symboliska aktiviteter med begränsad betydelse, därför har värderingsmönstret hos olika 

kulturer en inverkan på viktiga funktioner i företag (Hofstede, 1983). 
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Enligt kulturdimensionsteorin beror arbetet med hållbarhet i företag på omgivningens och 

personalens värderingar och normer, vilket betyder att hållbarhetsarbetet kan variera mellan 

olika länder och kulturer. Eftersom ett lands värderingsmönster lärs ut och påverkar individer 

har kultur länge betraktats som en viktig faktor i företags etiska beslutfattande. Människor 

från olika kulturer har även olika uppfattning om företags sociala ansvar (Kim & Kim, 2010). 

Det faktum att lagar och miljödirektiv skiljer sig åt mellan länder och större geografiska 

områden gör även att styrelser runt om i världen har olika inställning till arbetet med 

hållbarhet (Post, Rahman & Rubow, 2011).  

 

Sammanfattningsvis har människor från olika kulturer varierande erfarenheter samt tillgång 

till olika typer av information (Post et al, 2011). Därför kan det antas att en styrelse där fler 

styrelseledamöter med en annan kulturell bakgrund representeras har en fördel i företags 

arbete med hållbarhet. Vidare antas det att värderingsmönstret i de nordiska länderna: 

Danmark, Finland, Norge och Sverige är liknande eftersom länderna har gemensamma 

aspekter ur kultursynpunkt (Kuosmanen, Nabulsi & Vataja, 2014). Studiens andra hypotes 

formuleras därför enligt nedan.  

 

H2: Det finns ett positivt samband mellan andelen styrelseledarmöter med annan kulturell 

bakgrund än nordisk och kvalitén på företags hållbarhetsredovisning. 

4.6.3. Generation  

 

En grupp av människor där individerna är födda i olika generationer leder till spridning i 

värderingar, attityder, visioner och erfarenheter. Spridningen kan i sin tur göra att fler 

aspekter av verksamheten beaktas vilket leder till att företag utvecklar hållbara strategier 

(Ferrero-Ferreo et al, 2015).  

 

I samband med åldern kan människor generellt sett bli mer känsliga för samhället samt mer 

villiga att bidra till samhället i stort (Hafsi & Turgut, 2013). Vidare beter sig människor på ett 
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mer miljövänligt sätt och visar större moraliskt engagemang ju äldre de blir (Post et al, 2011). 

Samtidigt lägger den yngre generationen större vikt vid klimatförändringar eftersom de ofta 

fått större vetenskaplig utbildning än föräldrar och mor- och farföräldrar. En anledning till att 

yngre personer stödjer kampen mot klimatförändringar i större utsträckning än de äldre är för 

att de är mer sårbara inför klimatförändringarnas konsekvenser. Exempelvis kommer yngre 

människor i större utsträckning bli påverkade av naturkatastrofer och drabbas av sjukdomar 

relaterade till klimatförändringar (Ciocirlan & Pettersson, 2012). 

 

Tidigare undersökningar har delat in människor i generationerna babyboomers med personer 

födda mellan åren 1945 och 1964, generation x med personer födda mellan åren 1965 och 

1981 samt generation y med personer födda mellan åren 1982 och 2000. Människor inom en 

generation delar historiska och sociala erfarenheter som skiljer sig från andra generationer. 

Även personlighet, arbetsmoral, ambitioner och mål kan generellt hänföra sig till de olika 

generationerna (Wong, Gardiner, Lang & Coulon, 2008).   

 

Babyboomers växte upp under det välstånd som följde efter andra världskriget (Egri & 

Ralston, 2004). De var aktiva i radikala sociala förändringar som till exempel uppkomsten av 

dagens civilrätt, protester mot Vietnamnkriget och kampen för kvinnors rättigheter (Ferrero-

Ferrero et al, 2015). Vidare beskrivs generationen som individualistisk, konkurrenskraftig och 

med intresse för självförverkligande genom personlig utveckling. Babyboomers har under 

sina liv visat på hög arbetsmoral och aktivt deltagande i sina arbetsliv, vilket lett till 

ekonomisk trygghet och karriärframgångar på bekostnad av privatlivet (Egri & Ralston, 

2004). De kännetecknas även av en lojalitet till en och samma organisation, samt för deras 

driv och optimism (Wong et al, 2008).  

 

Generation x upplevde perioder med ekonomiskt välstånd under uppväxten, men även 

lågkonjunktur och nedskärningar (Egri & Ralston, 2004). De lärde sig att bli individualistiska, 

ekonomiskt självständiga och risktagare samtidigt som lojaliteten till arbetsplatsen var låg på 

grund av bristande arbetssäkerhet. De är mer bekväma med förändringar samt mer 

självständiga och oberoende än tidigare generationer (Wong et al, 2008). Samtidigt lägger 
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generation x mindre vikt vid status och mer på personlig frihet och utmanande arbetsuppgifter 

vilket leder till balans mellan arbete och privatliv. Vidare kännetecknas de av ett intresse för 

vänner och familj (Egri & Ralston, 2004). 

 

Generation y har växt upp med teknologi som har haft en stor påverkan på deras liv. De 

uppskattar kompetensutveckling och utmaningar som innebär nya möjligheter. I likhet med 

babyboomers tenderar de att vara drivna, optimistiska samt kännetecknas av ett högt 

ansvarstagande och deltagande på arbetsplatser (Wong et al, 2008). Det som skiljer generation 

y från andra generationer är att de är mer intresserade av sociala frågor samt mer villiga att 

visa sitt stöd till företag som tar ett socialt ansvar, samtidigt som de tenderar att vända sig 

emot de företag som inte tar ett socialt ansvar (Fulow, 2011).  

 

Sammanfattningsvis kan det antas att babyboomers och generation y generellt sett har en 

bakgrund och besitter egenskaper som är i linje med en positiv effekt på företags 

hållbarhetsredovisning. Samtidigt som generation x generellt sett kännetecknas av att 

fokusera mer på privatliv än på sociala frågor, därför utformas studiens tredje, fjärde och 

femte hypotes enligt nedan.  

 

H3: Det finns ett positivt samband mellan andelen styrelseledamöter födda i generationen 

babyboomers och kvalitén på företags hållbarhetsredovisning. 

 

H4: Det finns ett negativt samband mellan andelen styrelseledamöter födda i generationen x 

och kvalitén på företags hållbarhetsredovisning.  

 

H5: Det finns ett positivt samband mellan andelen styrelseledamöter födda i generation y och 

kvalitén på företags hållbarhetsredovisning.  

4.6.4. Utbildning 
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En persons utbildning indikerar i viss utsträckning på personens kunskap, värderingar och 

kompetensnivå (Hambrick & Mason, 1984). En ökning av utbildningsnivån i ett land ökar 

politisk medvetenhet och efterfrågan på företags ansvar. Om en styrelse består av individer 

med en akademisk bakgrund, kommer de förmodligen välja att avslöja mer information för att 

förbättra företagets image samt påvisa trovärdighet och ett större ansvarstagande hos 

ledningsgruppen (Haniffa & Cooke, 2002). Forskning inom moralisk utveckling visar ett 

positivt samband mellan nivåer av moraliska resonemang och utbildning (Elm, Kennedy & 

Lawton, 2001). Personer med högre utbildning visar generellt även större oro för miljön än de 

utan, vilket kan förklaras av de med mer utbildning lär sig att ha en bredare syn och utveckla 

en bredare förståelse (Post et al, 2011).   

 

Sammanfattningsvis kan det antas att personer med en högre utbildningsnivå har ett större 

moraliskt resonemang och engagerar sig därmed mer i miljömässiga frågor. Därför antas 

utbildning ha en positiv effekt på företags hållbarhetsredovisning och därmed formuleras 

studiens sjätte hypotes nedan. 

 

H6: Det finns ett positivt samband mellan andelen styrelseledamöter med högre utbildning 

och kvalitén på företags hållbarhetsredovisning.  

4.7. Modellutveckling och hypotessammanfattning 

 

I modell 4.1 presenteras en sammanfattning av den teoretiska referensramen som i sin tur har 

sin utgångspunkt i studiens syfte. Modellen förklarar hur styrelsens demografiska egenskaper 

påverkar kvalitén på företags hållbarhetsredovisning, där pilen symboliserar riktningen på 

orsakssambandet. I tabell 4.1 presenteras en sammanställning av studiens sex hypoteser 

uppdelade på kön, kulturell bakgrund, generation samt utbildning.  
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Styrelsens demografiska 
egenskaper

- andel kvinnor

- andel med annan kulturell 
bakgrund än nordisk

- andel med högre utbildning

- andel födda i generation 
babyboomers

- andel födda i generation x

- andel födda i generation y

Hållbarhetsred
ovisningens 

kvalité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 4. 1. Styrelsens demografiska egenskaper och hållbarhetsredovisningens kvalité  
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Tabell 4 1. Hypoteser 

Demografiska egenskaper  Hypotes 

   

Kön H1 Det finns ett positivt samband mellan andelen 

kvinnliga ledamöter i styrelser och kvalitén på företags 

hållbarhetsredovisning.  

Kulturell bakgrund H2 Det finns ett positivt samband mellan andelen 

styrelseledamöter med annan kulturell bakgrund än 

nordisk och kvalitén på företags 

hållbarhetsredovisning.  

Generation H3 Det finns ett positivt samband mellan andelen 

styrelseledamöter födda i generationen babyboomers 

och kvalitén på företags hållbarhetsredovisning. 

H4 Det finns ett negativt samband mellan andelen 

styrelseledamöter födda i generationen x och kvalitén 

på företags hållbarhetsredovisning. 

H5 Det finns ett positivt samband mellan andelen 

styrelseledamöter födda i generationen y och kvalitén 

på företags hållbarhetsredovisning.  

Utbildning H6 Det finns ett positivt samband mellan andelen 

styrelseledamöter med högre utbildning och kvalitén 

på företags hållbarhetsredovisning.  
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5. Empirisk metod 

 

För att uppfylla studiens syfte på ett lämpligt sätt och för att kunna samla in nödvändig 

information finns ett antal beaktanden avseende empirisk metod som måste göras (Jacobsen, 

2002). Nedan följer en beskrivning för studiens datainsamlingsmetod, urval, 

operationalisering av de olika variablerna, analysmetoder samt en diskussion kring 

variablernas validitet och reliabilitet.  

5.1. Datainsamlingsmetod 

 

För att uppfylla studiens syfte och svara på hypoteserna har insamlandet av studiens 

empiriska material gjorts via hållbarhetsrapporter, årsredovisningar och företags hemsidor. 

Informationskällorna har producerats för andra ändamål än för denna studie vilket gör dem till 

sekundärdata. Fördelar med att basera forskning på sekundärdata är att den innehåller stora 

mängder information samt att deras offentliga karaktär gör att den kan kontrolleras av andra. 

Eftersom informationskällorna har upprättats av någon annan än oss själva måste även 

bedömning göras om deras riktighet (Denscombe, 2016). Forskningsobjektet i denna studie är 

dock kvalitén på den information företagen väljer att publicera och därför finns inget behov 

av en sådan bedömning avseende studiens beroende variabel. Däremot har beaktning vid 

insamlandet av information om styrelsens egenskaper tagits till när informationen upprättades 

och vem den är publicerad. För att studien ska kunna baseras på ett nytt men ändå fullständigt 

material valdes år 2014 eftersom samtliga företag vid tidpunkten för insamlandet inte 

publicerat information för år 2015. Vidare diskuteras riktigheten i hur styrelsens egenskaper 

mättes i operationaliseringen avsnitt 5.3.2.  

 

Utgångspunkten för datainsamlingen var databasen Retriver Business som tillhandanhåller 

företags årsredovisningar och finansiell information samt listor på företag. Studiens 

målpopulation var svenska företag noterade på Nasdaq Stockholms small, medium och large 

cap. Information som inte fanns med i årsredovisningar kompletterades med 
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hållbarhetsrapporter och information om styrelsen på företagens hemsidor. Information om 

kontrollvariabler togs från databaserna Retriver Business och ORBIS. Innehållet i 

hållbarhetsredovisningen analyserades med hjälp av tolv kriterier som baserats på den senaste 

uppdaterade rapporten för Global Reporting Initiatives (GRIs) riktlinjer, vilket vid tidpunkt 

för datainsamlingen var version G3. Utifrån vad vi själva ansåg möjligt för oss att bedöma 

gjordes ett noggrant urval av GRIs riktlinjer vilket resulterade i tolv kriterier som presenteras i 

bilaga 1. Ytterligare aspekter kring kriterierna diskuteras i operationaliseringen avsnitt 5.3.1. 

5.2. Urval och bortfall 

 

Under idealiska förhållanden består en undersökning av studiens totala population och därför 

görs inget urval i denna studie. Att inte göra ett urval minskar även risken för snedvridning 

(Denscombe, 2016). Populationen för studien är svenska börsnoterade företag och därför har 

samtliga företag noterade på small, medium och large Cap på Nasdaq Stockholm studerats, 

vilket resulterade i 288 stycken företag.  

 

Vid undersökningar är det ovanligt att fullständig information kan samlas in för alla studiens 

variabler (Pallant, 2010). Att ingen information finns, vid så kallade bortfall, medför en 

osäkerhet vid genomförandet av kvantitativa studier (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 

2010). Studiens bortfall var 62 stycken företag som inte publicerar någon 

hållbarhetsredovisning alls och därmed ströks de från insamlingen. Det resulterade i en total 

insamling på 226 stycken företag.  

5.3. Operationalisering  

 

För att kunna uppfylla studiens syfte med hjälp av en kvantitativ forskningsmetod måste 

hypotesernas innebörd omvandlas till mätbar empirisk data (Bryman & Bell, 2015). Nedan 

följer en beskrivning hur studiens empiriska material operationaliserats, uppdelat på studiens 

beroende variabel, oberoende variabler och kontrollvariabler.  
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5.3.1. Beroende variabel 

 

Studiens beroende variabel är kvalitén på företags hållbarhetsredovisning. För att mäta 

kvalitén att vi utgått från GRIs riktlinjer som innehåller principer för att säkerställa kvalitén 

på hållbarhetsrapporteringen. Riktlinjerna består av de sex principerna balans, jämförbarhet, 

noggrannhet, aktualitet, klarhet och trovärdighet. Med utgångspunkt i principerna har GRI 

fastställt 24 stycken kriterier som kan användas för att bedöma kvalitén på 

hållbarhetsredovisningen (GRI, 2011). Utifrån de 24 kriterierna har vi valt två stycken från 

varje princip, vilket resulterade i tolv kriterier som presenteras i bilaga 1. För varje uppfyllt 

kriterium utdelades ett poäng där ett företag maximalt kunde få 12 poäng.  

 

Vi anser att GRIs riktlinjer är trovärdiga eftersom de utvecklats genom en omfattande process 

som involverar hundratals av olika professionella aktörer inom hållbarhetsredovisning runt 

om i världen (GRI, 2013). Ungefär 2000 företag i världen använder GRIs riktlinjer vilket gör 

dem till de mest använda av samtliga standarder för hållbarhetsredovisning i världen 

(Tschopp & Huefner, 2015). År 2013 publicerade GRI nya riktlinjer vid namn G4 men 

eftersom GRI endast rekommenderar att rapporter publicerade efter den 31 december år 2015 

utarbetas enligt G4 valde vi att istället utgå från G3 (GRI, 2013) 

5.3.2 Oberoende variabler 

 

För att avgöra styrelseledamöternas kön har vi likt Eklund och Gromer (2014) utgått från 

namn och eventuell bild från företagens årsredovisningar och hemsidor. En styrelseledamots 

kön har definierats som antingen man eller kvinna och andelen kvinnor har likt Mínguez-Vera 

och Martin (2011) räknats fram genom antal kvinnor delat med det totala antalet 

styrelseledamöter.  

 

För att avgöra styrelseledamöternas kulturella bakgrund har studien likt Collin, Smith, 

Umans, Broberg och Tagesson (2013) samt Umans och Smith (2009) utgått från 

styrelsemedlemmarnas namn, bild och beskrivningar i årsredovisningen samt företagens 
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hemsidor. Eftersom Hofstedes et al. (2010) kulturdimensionsteori menar att kultur i grova 

drag kan delas in enligt nationalitet och eftersom studien definierar annan kulturell bakgrund 

som annan kulturell bakgrund är nordisk, har hänsyn tagits till vilket land styrelseledamöterna 

kommer ifrån. Andelen räknades sedan fram som antal styrelseledamöter med annan kulturell 

bakgrund än nordisk delat på totalt antal styrelseledamöter.  

 

För att avgöra vilken generation styrelseledamöterna är födda i har studien utgått från 

företagens årsredovisningar och hemsidor. Likt Rivas (2012) har även andra studier (Eklund 

& Gromer, 2014; Begovic & Hadzimusic, 2014) som undersökt styrelsens ålder räknat ut 

styrelsens genomsnittliga ålder. Eftersom denna studie tar utgångspunkt i forskning kring 

generationer har vi valt att istället för utgångspunkt i födelseår delat in styrelseledamöterna i 

generationerna babyboomers, generation x och generation y. Andelen i de olika 

grupperingarna har sedan räknats fram genom antal styrelseledamöter i generationen delat på 

totalt antal styrelseledamöter. 

 

För att avgöra ifall styrelseledamöterna har högre utbildning har studien utgått från företagens 

årsredovisningar och hemsidor samt styrelseledamöternas LinkedIn sidor. Andra 

undersökningar gjorda kring utbildningsnivån i styrelser (Rivas, 2012; Eklund & Gromer, 

2014) har endast fokuserat på ekonomiska utbildningar men eftersom denna studien fokuserar 

mer på en generell kompetensnivå och ansvarstagande definieras högre utbildning istället som 

all högskole- och universitetsutbildning. Andelen styrelseledamöter med högre utbildning har 

räknats fram genom antal styrelseledamöter med en högskole- eller universitetsutbildning 

delat med det totala antalet styrelseledamöter.  

5.3.3. Kontrollvariabler 

 

Lönsamhet användes som en kontrollvariabel i studien för att tidigare forskning har indikerat 

ett positivt samband mellan företags lönsamhet och omfattningen av hållbarhetsredovisning, 

eftersom företag då är mer benägna att publicera information för att stödja en fortsatt positiv 

utveckling (Haniffa & Cooke, 2002). Vi drar därför slutsatsen att lönsamhet även kan påverka 
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kvalitén på företags hållbarhetsredovisning. Likt Yammeesri och Herath (2010) definieras 

lönsamhet med hjälp av nyckeltalet ROA som räknas ut genom ett företags nettoomsättning 

delat på totala tillgångar. Informationen kring företagens ROA samlades in via databasen 

ORBIS.  

 

Företagens storlek användes som kontrollvariabel i studien eftersom storlek enligt tidigare 

undersökningar påverkar omfattningen av hållbarhetsredovisningen eftersom press från 

intressenter och övervakningsmyndigheter ökar ju större ett företag blir (Haniffa & Cooke, 

2002; Brammer & Pavelin, 2008). Eftersom hållbarhetsrapporter även tenderar att vara dyra 

måste företag kunna finansiera sådana projekt (Ciocirlan & Pettersson, 2012). Likt Umans 

och Smith (2009) mättes storlek genom företagens nettoomsättning och likt Yammeersi och 

Hearth (2010) mättes storlek även som företagens totala tillgångar. Informationen om 

kontrollvariablerna avseende företagens storlek hämtades via databasen Retriver Business. 

 

Bransch användes som kontrollvariabel för att hållbarhetsredovisningen i företag kan variera 

beroende på vilken typ av bransch företaget tillhör eftersom vissa branscher anses vara mer 

miljömässigt riskfyllda än andra (Haniffa and Cooke, 2002; Fernandez-Feijo et al, 2014). 

Bransch delades likt Umans och Smith (2009) in i de tre olika grupperna: tillverkning, tjänst 

och finansföretag. Kontrollvariabeln bransch operationaliserades som två dummyvariabler där 

tjänst fick en etta och övriga företag en nolla i variabeln bransch 1, och tillverkning fick en 

etta och övriga företag fick en två i variabeln bransch 2.  

5.4. Analysmetoder 

 

För att analysera det insamlade materialet har statistikprogrammet SPSS använts för analys av 

kvantitativ data. Analysmetoderna som användes var univariat analys, bivariat analys samt 

multipel regressionsanalys.  

 

För de analysmetoder som använt krävs att materialet är normalfördelat. Det finns flera olika 

typer av tester för att kontrollera ifall normalfördelning föreligger, men eftersom urvalet är 



  Erlandsson och Lundberg 

40 

 

större än 30, kan materialet antas vara normalfördelat. Studiens statistiska analys inleddes 

med en univariat analys vilket innebär att beskrivande statistik hos en variabel tas fram. 

Analysen beskriver även variablernas fördelning och spridning (Djurfeldt et al, 2010).  

 

Vidare gjordes en bivariat analys där sambandet mellan två variabler studeras, vilket är 

lämpligt eftersom studiens syfte är att studera sambandet mellan olika variabler (Djurfeldt et 

al, 2010). Sedan beräknades variablernas korrelationskoefficient (r) genom Pearson r vilket 

anses lämpligt eftersom studien innehåller kvantitativa variabler. Genom beräkning av 

korrelationskoefficienten kunde sambandets styrka studeras (Djurfeldt et al, 2010). Beaktning 

togs även till om multikollinearitet förelåg, vilket innebär att de oberoende variablerna är högt 

korrelerade med varandra. Det kan i sin tur innebära problem för den fortsatta analysen 

(Pallant, 2010).      

 

Till sist gjordes en multipel regressionsanalys för att undersöka hur den beroende variabeln 

beror på de oberoende variablerna (Djurfeldt et al, 2010).  En standardiserad multipel 

regression genomfördes där de oberoende variablerna tillfördes till modellen samtidigt. 

Standardiserad multipel regression användes även för att den är lämplig då en studie har flera 

oberoende variabler och studien vill förklara hur mycket av den beroende variabelns varians 

som kan förklaras av de oberoende variablerna tillsammans (Pallant, 2010).    

5.5. Validitet och reliabilitet  

 

Reliabilitet hos en studie avser om resultaten är upprepbara vilket ofta är ett problem vid 

kvantitativ forskning. Reliabilitet innebär även om resultaten är konsekventa och hör även 

ihop med en studies möjlighet till upprepning. För att en undersökning ska vara replikerbar är 

det viktigt att tillvägagångssättet beskrivs. Huruvida ett mått är trovärdigt eller inte kan 

avgöras med hjälp av tre faktorer. Den första faktorn är stabilitet och avser om ett mått är 

stabilt över tiden och inte varierar. Den andra faktorn är intern reliabilitet och avser 

variablernas påverkan på varandra. Den tredje faktorn innebär att personerna som genomför 

undersökningen är konsekventa i besluten som tas, vilket kan vara ett problem eftersom 
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personliga bedömningar görs samt att flera personer kan vara involverade (Bryman & Bell, 

2015). 

För att göra undersökningen trovärdig har vi tillsammans tagit fram kriterier för att kunna 

bedöma kvalitén på hållbarhetsredovisningen. Insamlandet av information kring styrelsens 

demografiska egenskaper och bedömningen av hållbarhetsredovisningen gjorde vi 

tillsammans på de tio första företagen. Sedan fortsatte en person med 

hållbarhetsredovisningen och den andra med styrelsens demografiska egenskaper.  

En av de viktigaste faktorerna i en undersökning är validitet, vilket avser slutsatsens giltighet. 

Mätningsvaliditet hänförs oftast till kvantitativ forskning och innebär om studien verkligen 

mäter det som undersökningen avser. Validitet är relaterat till reliabilitet, om resultatet av en 

undersökning är ostabilt och varierande kan det inte heller bedömas som tillförlitligt och kan 

därför inte heller ge ett giltigt mått på variabeln i fråga (Bryman & Bell, 2015). Genom att ta 

hänsyn till tidigare forskning och beakta hur de har mätt variabler vår undersökning behandlar 

har resultatets validitet säkerställts.     
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6. Empiriskt resultat 

 

För att presentera studiens resultat har olika tester genomförts på det insamlade materialet. 

Först gjordes en univariat analys för att beskriva materialet som samlats in. Sedan gjordes en 

bivariat analys för att undersöka sambandet mellan två variabler. Till sist genomfördes en 

multipel regressionsanalys för att undersöka sambandet mellan den beroende variabeln och de 

oberoende variablerna som grupp.   

 

Vid insamlandet av det empiriska resultatet kunde ingen styrelseledamot tillhörande 

generation y (1982-2000) definieras. Därför tas denna variabel ut från resultatet och kommer 

inte presenteras i den fortsatta analysen. Därmed stryks även hypotes fem.  

6.1. Beskrivande statistik 

 

De flesta parametriska tester kräver att det empiriska materialet är normalfördelat och ett sätt 

att uppnå normalfördelning är att logaritmera variablerna (Pallant, 2010). Eftersom studiens 

urval är större än 30 observationer är det dock tillräckligt stort för att anta att 

normalfördelning föreligger (Djurfeldt et al, 2010). Vi har därför valt att inte logaritmera det 

empiriska materialet. Vidare kommer avsnittet bestå av två delar där variablernas fördelning 

först presenteras följt av en beskrivning av materialets spridning.  

6.1.1. Materialets fördelning 

 

I tabell 6.1 kan antal observationer, minimum, maximum, medelvärde och standardavvikelse 

utläsas för studiens samtliga variabler förutom kontrollvariabeln bransch. Företagens 

föredelning mellan branscher presenteras istället i tabell 6.2 eftersom variabeln är en 

dummyvariabel och beskrivs mer lämpligt i en frekvenstabell. Studiens beroende variabel 

presenteras ytterligare en gång i tabell 6.3 för att beskriva frekvensen för antal utdelade poäng 

uppdelat på de olika kriterierna som återfinns i bilaga 1.   
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Medelvärdet är det centralmått som är mest förekommande då kvantitativa variabler ska 

beskrivas (Djurfeldt et al, 2010). Enligt tabell 6.1 fick företagens hållbarhetsredovisning i 

genomsnitt 5,83 poäng. Genomsnittet för andelen kvinnor i styrelsen är 0,26 och för andelen 

personer med annan kulturell bakgrund än nordisk är den 0,06. Av tabellen framgår vidare att 

andelen personer födda i generation babyboomers (1945-1964) är i genomsnitt 0,74 

respektive 0,24 för generation x (1965-1981). Andelen styrelseledarmöter med högre 

utbildning är i genomsnitt 0,86. Nyckeltalet ROA är i genomsnitt 3,6 % för företagen i 

studiens urval och vidare har de en genomsnittlig nettoomsättning på 13 006 157 tusentals 

kronor. Till sist består företagens styrelser i genomsnitt av 7,48 personer och totala tillgångar 

hos företagen har i genomsnitt ett värde på 68 618 111 tusentals kronor.  

 

Tabell 6. 1. Beskrivande statistik för samtliga variabler förutom bransch 

 N Min Max Medelvärde Standardavvikelse 

Beroende variabel      
Summa poäng 226 3 10 5,83 1,66 
      
Oberoende variabel      
Andel kvinnor 226 0 0,6 0,26 0,15 
Andel med annan 

kulturell bakgrund 
226 0 0,88 0,06 0,17 

Andel babyboomers 226 0 1 0,74 0,21 
Andel generation x 226 0 1 0,24 0,20 
Andel högutbildade 226 0,38 1 0,86 0,15 
      
Kontrollvariabler      
ROA (%) 226 -76,12 51,87 3,60 12,62 
Nettoomsättning 226 2339 283 045 000 13 006 157 33 105 133 
Antal 

styrelseledarmöter 
226 2 14 7,48 2,23 

Totala tillgångar 226 0 6 287 136 740 68 618 111 474 076 151 

 

Enligt tabell 6.2 utgörs studiens urval av totalt 226 företag där 82 stycken tillhör branschen 

tjänsteföretag vilket motsvarar 36,3 % av samtliga företag. Vidare är 120 stycken företag 

verksamma i branschen tillverkningsföretag vilket motsvarar 53,1 % av studiens totala urval. 
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Slutligen visar tabell 6.2 att 24 företag tillhör branschen finansföretag vilket i sin tur 

motsvarar 10,6 % av studiens totala urval.  

 

Tabell 6. 2. Frekvenstabell för bransch 

 Frekvens Procent 

Kontrollvariabeln Bransch   

Tjänsteföretag 82 36,3 % 

Tillverkningsföretag 120 53,1 % 

Finansföretag  24 10,6 % 

   

Totalt 226 100 % 

 

Tabell 6.3 visar antal utdelade poäng per kriterium vilka definieras i bilaga 1. De kriterier som 

delades ut till flest företag var sju, åtta, nio och tio medan de kriterier som delades ut till minst 

företag var kriterierna fyra, fem, sex och tolv. Vidare delades kriterium tolv ut minst gånger 

med en frekvens på ett och till sist var det kriterium åtta som delades ut flest gånger med 

frekvensen 226.  

 

Tabell 6. 3. Frekvenstabell för antal utdelade poäng uppdelat på kriterium 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriterium Frekvens 

1 168 

2 96 

3 120 

4 9 

5 12 

6 19 

7 223 

8 226 

9 205 

10 203 

11 35 

12 1 

Kriterierna återfinns i bilaga 1 
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6.1.2. Materialets spridning 

 

För beskrivning av det empiriska materialets spridning presenteras median och kvartiler i 

tabell 6.4 för samtliga variabler, förutom dummyvariabeln bransch. För ytterligare 

beskrivning av spridningen hos studiens oberoende variabler presenteras även en boxplot i 

diagram 6.1.  

  

Förutom medelvärde är spridningsmått som exempelvis median och kvartiler lämpligt vid 

beskrivning av statistiskt material (Lantz, 2009). Ur tabell 6.4 kan det utläsas att 

hållbarhetsredovisningen hos hälften av alla företag fick en poäng över fem och den andra 

hälften under fem. Den variabel som utmärker sig mest bland de oberoende variablerna är 

andelen med annan kulturell bakgrund eftersom 75 % av alla företags styrelser inte består av 

en enda styrelseledamot med annan kulturell bakgrund än nordisk. Hälften av alla företag har 

en styrelse där andelen styrelseledamöter födda i generation babyboomers är större än 0,79 

och andelen styrelseledarmöter med högre utbildning är större än 0,89. Jämförelsevis är 

medianen för andelen födda i generation x lägre då hälften av alla företags styrelser har en 

andel under 0,2. Tabell 6.4 visar även spridningen hos studiens kontrollvariabler där hälften 

av alla företag har ett högre värde på nyckeltalet ROA än 3,94 % samt en högre 

nettoomsättning 2 228 450 än tusentals kronor. Vidare har hälften alla företag ett värde på 

totala tillångar högre än 3 647 945 tusentals kronor och till sist består hälften av alla styrelser 

av fler än sju stycken ledamöter.  
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Tabell 6.4. Spridning för samtliga variabler förutom bransch 

 Median Kvartil 1 Kvartil 3 

Beroende variabel    

Summa poäng 5 4 7 

    

Oberoende variabel    

Andel kvinnor 0,25 0,17 0,36 

Andel annan kulturell 

bakgrund  

0 0 0 

Andel babyboomers 0,79 0,63 0,89 

Andel generation x 0,20 0,10 0,38 

Andel högutbildade 0,89 0,75 1 

    

Kontrollvariabler    

ROA (%) 3,94 0,87 7,47 

Nettoomsättning 2 228 450 561 283 7 664 500 

Antal styrelseledamöter 7 6 9 

Totala tillgångar 3 647 945 814 149 1 794 650 

 

Diagram 6.1 visar spridningen mer visuellt för de oberoende variablerna där hälften av alla 

observationer ligger inom rektangeln och diagrammets "whiskers" sträcker sig ut till det 

lägsta och högsta värdet (Lantz, 2009). Vidare visar diagram 6.1 de observationer SPSS 

klassificerat som extremvärden. Den oberoende variabel som utmärker sig mest är andelen 

annan kulturell bakgrund där hälften av alla företags styrelser har ett värde på noll och resten 

av observationerna är utspridda.  
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Diagram 6. 1. Boxplot för oberoende variabler med andel som y-axel 

 

6.2. Korrelationsanalys 

 

För att testa sambandet mellan två kvantitativa variabler görs en korrelationsanalys med 

Pearsons r. I bilaga 2 presenteras en korrelationsmatris som även indikerar om sambandet är 

signifikant antingen på 5 % eller 1 % nivån. Korrelationskoefficienten (r) är ett mått på 

sambandets styrka där 0 betyder att det inte finns något samband och ju mer r närmar sig -1 

eller 1 desto starkare är sambandet (Djurfeldt et al, 2010). Nedan presenteras en beskrivning 

av sambandet mellan studiens olika variabler.  

 

Enligt bilaga 2 finns ett negativt signifikant samband (-0,140*) mellan den oberoende 

variabeln andel styrelseledarmöter med högre utbildning och den beroende variabeln summa 
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poäng, samt ett positivt signifikant (0,200**) samband mellan andel styrelseledarmöter med 

högre utbildning och andel styrelseledarmöter med annan kulturell bakgrund. Vidare finns ett 

negativt signifikant samband (-0,902**) mellan de två oberoende variablerna andelen 

styrelseledamöter från generation x (1965-1981) och andelen styrelseledamöter från 

generation babyboomers (1945-1964), vilket kan förklaras av att variablerna är andelar och att 

de tillsammans blir 1.  

 

Avseende studiens kontrollvariabler framgår det av bilaga 2 att det finns ett positivt 

signifikant samband (0,342**) mellan nettoomsättning och antal utdelade poäng till 

företagens hållbarhetsredovisning. Det finns även ett negativt signifikant samband (-0,168*) 

mellan nettoomsättning och andelen styrelseledamöter med högre utbildning. Vidare finns ett 

positivt signifikant samband (0,147*) mellan kontrollvariabeln antal styrelseledamöter och 

andel kvinnliga styrelseledamöter, samt ett positivt signifikant samband (0,536**) mellan 

antal styrelseledamöter och företagens nettoomsättning. Det finns ett negativt signifikant 

samband (-0,259**) mellan antal styrelseledamöter och andelen högutbildade. Enligt bilaga 2 

finns även ett negativt signifikant samband (-0,160*) mellan kontrollvariabeln bransch 1 och 

företagens nettoomsättning, samt ett negativt signifikant samband (-0,133*) mellan bransch 1 

och antal styrelseledamöter. Mellan kontrollvariablerna bransch 2 och företagens 

nettoomsättning finns ett positivt signifikant samband (0,137**) och mellan 

kontrollvariablerna bransch 1 och bransch 2 finns ett negativt signifikant samband (-0,803*), 

vilket kan förklaras av att de är dummyvariabler. Det finns ett positivt signifikant samband 

(0,165*) mellan kontrollvariabeln totala tillgångar och antal utdelade poäng till företagens 

hållbarhetsredovisning, samt ett positivt signifikant samband (0,436*) mellan antal 

styrelseledamöter och antal utdelade poäng till företagens hållbarhetsredovisning. Till sist 

finns ett positivt samband mellan kontrollvariablerna totala tillgångar och antal 

styrelseledamöter (0,272**).  

 

Med hänsyn till korrelationskoefficienten som indikerar sambandets styrka, kan det i bilaga 2 

utläsas att det i två fall föreligger hög korrelation mellan två variabler. En korrelation som 

överstiger 0,8 eller 0,9 ökar risken för multikollinearitet vilket innebär problem för vidare 
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statistisk analys (Djurfeldt et al, 2010) Dels inträffar hög korrelation mellan de oberoende 

variablerna andelen babyboomers och andelen generation x, med ett värde på -0,902, men 

även mellan kontrollvariablerna bransch 1 och bransch 2 där korrelationen är -0,803. Det kan 

även här förklaras av att variablerna avseende generation är andelar som tillsammans blir ett 

samt att kontrollvariablerna bransch 1 och 2 är dummyvariabler. Ett annat sätt att mäta 

multikollineariteten är genom variance inflation factor (VIF) (Djurfeldt et al, 2010). Om VIF-

värdet överstiger 10 indikerar det på hög kollinerariet (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012). I 

tabell 6.5 presenteras VIF-värden för studiens oberoende variabler och kontrollvariabler där 

ingen av värdena överstiger 10. Därför anses det inte föreligga risk för multikollinearitet och 

samtliga variabler kommer vara med i studiens fortsatta statistiska analys.  

 

 

Tabell 6. 5. VIF värde för oberoende variabler och kontrollvariabler 

 VIF 

Oberoende variabler  

Andel kvinnor 1,005 

Andel annan kulturell bakgrund 1,100 

Andel generation babyboomers 5,550 

Andel generation x 5,554 

Andel högutbildade  1,157 

  

Kontrollvariabler  

ROA (%) 1,025 

Nettoomsättning 1,467 

Antal styrelseledamöter 1,662 

Totala tillgångar 1,208 

Bransch 1 3,369 

Bransch 2  3,327 

 

6.3. Multipel regressionsanalys och hypotesprövning 

Multipel regressionsanalys används för att undersöka samband mellan en beroende variabel 

och två eller flera oberoende variabler. Multipel regression tillhandahåller information om 

modellen som helhet samt det bidrag varje oberoende variabel medför till modellen. I en 

standardiserad multipel regression tillförs alla oberoende variablerna samtidigt, vilket görs för 
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att förklara hur stor varians i den beroende variabeln resten av variablerna tillsammans 

orsakar. En multipel regression undersöker även hur stor del av variansen i den oberoende 

variabeln som beror på de oberoende variablerna var för sig (Pallant, 2010).  

6.3.1. Variablernas förklaringsgrad 

 

Determinationskoefficienten (R2) indikerar hur stor del av variansen i den beroende variabeln 

som kan förklaras av de oberoende variablerna. Om det inte finns något samband får R2 

värdet 0 och vid fullständigt samband får R2 värdet 1 (Djurfeldt et al, 2010). Tabell 6.6 

presenterar bland annat R2 värdet och det justerade R2 värdet för en regressionsanalys där 

endast kontrollvariablerna och den beroende variablerna (modell 1) är med samt en 

regressionsanalys där studiens samtliga variabler är med (modell 2). Vidare går det att utläsa 

ur tabell 6.6 att R2 i modell 1 där endast kontrollvariablerna ingår är 0,216 (21,6 %). I modell 

2 där studiens oberoende variabler adderats ökar R2 till 0,229 (22,9 %) vilket betyder att de 

oberoende variablerna hjälper till att förklara variansen i den beroende variabeln.  

 

Vissa forskare föredrar istället att använda justerad R2 eftersom den tar hänsyn till antalet 

oberoende variabler och på så sätt undviks överskattning av den effekt som uppstår när en 

oberoende variabel adderas (Saunders et al, 2012). Om utgångspunkt istället tas i justerade R2 

blir resultatet annorlunda eftersom justerad R2 enligt tabell 6.6 sjunker från 0,194 (19,4 %) till 

0,189 (18,9%). Det innebär att studiens oberoende variabler hjälper till att förklara variansen 

av den beroende variabeln. Djurfeldt et al. (2010) föreslår dock att justerad R2 ska användas 

endast då antal observationer är under 200, vilket vår undersökning överstiger.  

 

Innan det läggs för stor vikt avseende R2 bör testets signifikansnivå (Sig.) uppmärksammas, 

eftersom det anger om modellen lyckats fånga en varians som är statistiskt signifikant. För att 

kunna dra slutsatsen att modellen är signifikant ska signifikansnivån inte överstiga 0,05 

(Pallant, 2010). Enligt tabell 6.6 är både modell 1 och 2 signifikanta då de har en 

signifikansnivå på 0,000. Därför tas i studien beaktning till R2.  
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Tabell 6. 6. Regressionsanalys 

Modell 1. Kontrollvariabler 

Modell 2. Alla variabler 

Modell R R2 Justerad R2 Standardavvikelse Sig. 

1 0,464 0,216 0,194 1,488 0,000 

2 0,479 0,229 0,189 1,492 0,000 

 

6.3.2. Variablernas signifikans och hypotesprövning 

 

Nästa steg i studiens empiriska analys är att utvärdera varje oberoende variabel för sig och ta 

reda på vilken av variablerna som bidrar till förutsägelsen av variansen i den beroende 

variabeln (Pallant, 2010). Genom att beakta b-koefficienten (B i tabell 6.7) kan det 

undersökas hur mycket den beroende variabeln förändras då en oberoende variabel ökar en 

enhet. Hänsyn borde även tas till tecknet framför b-koefficienten eftersom det indikerar vilket 

håll den beroende variabeln varierar då den oberoende variabeln ökar en enhet. Ytterligare 

hänsyn borde tas till signifikansnivån för variablerna eftersom den anger om b-koefficienterna 

är statistiskt säkerställda. Endast ifall b-koefficienten är signifikant, vilket den är om den 

understiger 0,05, kan det med säkerhet sägas att b-koefficienten inte är 0. I de fall b-

koefficienten är signifikant och tecknet före stämmer överens med hypotesens riktning, kan 

hypotesen accepteras (Djurfeldt et al, 2010).  

 

Enligt tabell 6.7 är det endast kontrollvariablerna nettoomsättning och antal styrelseledamöter 

som är statistiskt signifikanta. B-koefficienten för variabeln nettoomsättning är 7,49 * 10-9 

vilket enligt vår modell betyder att när företagens nettoomsättning ökar med 1 000 kronor 

ökar poängen för hållbarhetsredovisningens kvalité med 7,49 * 10-9 poäng. Vidare var b-

koefficienten för variabeln antal styrelseledamöter 0,228 vilket enligt vår modell betyder att 

kvalitén på hållbarhetsredovisningen ökar med 0,228 poäng då styrelsen ökar med en 

styrelseledamot.  

 

En faktor som kan påverka resultatet är den stora spridning som finns i studiens empiriska 

material. Den multipla regressionsanalysen är känslig mot värden som är väldigt låga eller 
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höga, så kallade extremvärden (Pallant, 2010). Därför kan materialets spridning föranleda till 

en felkälla i den multipla regressionsanalysen eftersom den bidrar till att precisionen i 

modellen minskar. Därmed ökar standardavvikelsen för b-koefficienterna och 

konfidensintervallen blir bredare, vilket innebär att resultatet för vår modell blir sämre 

(Djurfeldt et al, 2010). 

 

Tabell 6. 7. Regressionsanalys 

 B Std. Error Sig. 

(Konstant) 2,736 1,330 0,041 

Nettoomsättning 7,49E-09 0,000 0,041 

Styrelsens storlek  0,228 0,058 0,000 

Bransch 1 (Tjänst 1, Övriga 0) 0,036 0,379 0,924 

Bransch 2 (Tillverkning 1, Övriga 0) 0,275 0,364 0,450 

ROA (%) 0,005 0,008 0,497 

Totala tillgångar 2,48E-10 0,000 0,248 

Andel kvinnor  -0,012 0,693 0,986 

Andel annan kulturell bakgrund 0,725 0,626 0,248 

Andel högutbildade -0,42 0,694 0,546 

Andel babyboomers 1,526 1,131 0,179 

Andel generation x 1,066 1,165 0,361 

Beroende variabel: Summa poäng    

 

 

Sammanfattningsvis går det att utläsa ur tabell 6.7 att ingen av studiens beroende variabler är 

signifikanta enligt studiens modell. Vidare presenteras studiens hypotesprövning i tabell 6.8 

där samtliga hypoteser förkastas.  

 

Tabell 6. 8. Hypotesprövning 

Demografiska egenskaper Hypotes Hypotesprövning 

   

Kön H1 Förkastas 

Kulturell bakgrund H2 Förkastas 

Generation H3 Förkastas 

H4 Förkastas 

H5 Stryks på grund av empirisk brist 

Utbildning H6 Förkastas 
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7. Analys och slutsats  

 

För att uppfylla studiens syfte har det i den teoretiska referensramen argumenterats för hur 

studiens demografiska egenskaper i styrelsen påverkar hållbarhetsredovisningens kvalité. 

Information avseende styrelsen och hållbarhetsredovisningen har samlats in från 226 stycken 

företag. Utifrån studiens resultat förkastades samtliga hypoteser vilket öppnar till diskussion. 

Nedan analyseras det empiriska resultatet och med hjälp av den teoretiska referensramen tas 

möjliga förklaringar fram till varför studiens hypoteser inte accepterades. Kapitlet avslutas 

med en slutsats där studiens syfte besvaras och till sist presenteras studiens implikationer och 

brister.   

7.1. Kön 

 

Hypotes 1: Det finns ett positivt samband mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter i 

styrelser och kvalitén på företags hållbarhetsredovisning.  

 

Enligt regressionsanalysen i tabell 6.7 visade sig den oberoende variabeln andel kvinnliga 

styrelseledamöter inte vara statistisk signifikant. Det innebär att hypotes ett förkastas och vi 

kan inte påvisa att en högre andel kvinnliga styrelseledamöter påverkar kvalitén på företags 

hållbarhetsredovisning.  

 

Studiens resultat är inte i linje med tidigare forskning som menar att kvinnor är mer etiska och 

mer engagerade i företagen och dess intressenter än män och att kvinnor därför associeras 

positivt med hållbarhetsredovisning (Fernandez-Feijoo et al, 2013; Zhang et al, 2012). 

Däremot är studiens resultat i linje med annan tidigare forskning som menar att motiven 

bakom upprättandet av hållbarhetsredovisningen inte påverkar dess utformning (Michelon et 

al, 2015). Rollteorin som beskriver samhällets förväntningar om hur män och kvinnor borde 

vara använder egenskaper som är kopplade till breda könsroller och som inte borde appliceras 

på individnivå (Diekman & Sneider, 2010). Anledningen till varför en högre andel kvinnor i 
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styrelser enligt studien inte påverkar kvalitén på hållbarhetsredovisningen kan därför vara att 

varje person definierar sin egen roll och att inget generellt antagande därför kan göras om 

huruvida män och kvinnor beter sig. 

 

Ytterligare en förklaring till studiens resultat avseende kön är att Bems (1974) egenskaper 

som kopplas till den kvinnliga och manliga könsrollen, skapades för 40 år sedan och är i 

dagens samhälle föråldrade (Choi et al. 2007). Det kan betyda att egenskaperna samhället 

hade kring mäns respektive kvinnors egenskaper inte gäller i dagens samhälle, utan att det 

istället är andra egenskaper som definierar en individs könsroll. Trots egenskapernas 

försvagning används de fortfarande enligt Choi et al. (2007) i moderna studier som ett mått på 

maskulint och feminint. Det kan vara så att både män och kvinnor har en viss grad av 

femininitet samt maskulinitet och att Bems egenskaper i sin tur är kopplade till denna grad. 

Alltså att egenskaperna är kopplade till en mental aspekt av kön som ett koncept och inte det 

fysiska könet. Detta gör i sin tur att egenskaperna inte går att koppla till om en 

styrelseledamot är en man eller kvinna, istället måste beaktning tas till styrelseledamöternas 

mentala identitet.   

 

Vidare menar Diekman och Schneider (2010) att människor som identifierar sig själva i linje  

med en stark traditionell könsroll tenderar att bete sig mer konsekvent inom könsrollen som 

man eller kvinna. Det kan exempelvis betyda att en kvinna med en stark traditionell roll, det 

vill säga enligt Bems föråldrade egenskaper med en hög grad av femininitet, skulle med låg 

sannolikhet sitta i en styrelse på ett av Sveriges största företag. Vad vi menar är att rollteorin 

brister i sin förklaring om vad som är feminint respektive maskulint. Hade en liknade 

undersökning gjorts idag för att ta reda på vilka egenskaper som associeras med samhällets 

förväntningar på män och kvinnor skulle resultatet antagligen vara helt andra egenskaper än 

Bems egenskaper, förmodligen mer liknande egenskaper för kvinnor som för män. Kanske är 

förklaringen till studiens resultat att samhällets förväntningar på män och kvinnor i Sverige 

idag så lika att egenskaperna som istället borde undersökas är på individnivå och beror inte på 

kön.  
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7.2. Kulturell bakgrund 

 

H2: Det finns ett positivt samband mellan andelen styrelseledamöter med annan kulturell 

bakgrund än nordisk och kvalitén på företags hållbarhetsredovisning.  

 

Enligt regressionsanalysen i tabell 6.7 finns inget statistiskt signifikant samband mellan 

andelen styrelseledamöter med annan kulturell bakgrund än nordisk och kvalitén på företags 

hållbarhetsredovisning. Det innebär att hypotes två inte får något stöd och därmed förkastas. 

 

Enligt Hofstedes kulturdimensionsteori påverkar ett lands kultur företags 

hållbarhetsredovisning på grund av en kulturs gemensamma värderingsmönster som i sin tur 

påverkar människor och hela samhällen i form av beteende, attityder och lagar (Hofstede et al, 

2010; Post et al, 2011). På så sätt beaktar kulturdimensionsteorin att företag påverkas av 

kulturen i det land företaget verkar i. Avseende kultur är det kanske inte personerna i 

företagen som påverkar hållbarhetsredovisningen, utan istället samhället utanför, vilket kan 

vara en förklaring till studiens resultat. Företag är tvungna att anpassa sig till de lagar kring 

hållbarhetsredovisning som finns och enligt legitimitetsteorin måste de även ta hänsyn till 

olika intressenter i samhället för att överleva. När det gäller kultur är det kanske inte 

intressant att undersöka hur varje individ inom företaget påverkar hållbarhetsredovisningen. 

Istället skulle en jämförelse mellan länder vara mer intressant där skillnader i attityder till 

hållbarhetsredovisning i samhället kunde undersökas istället för i styrelser.  

 

Kulturdimensionsteorin menar att värderingar hos personalen i företag ändå påverkar 

hållbarhetsredovisningen och att värderingarna i sin tur påverkas av vilken kultur personerna 

växt upp i (Kim & Kim, 2010; Hofstede et al, 2010). Ytterligare en möjlig orsak till studiens 

resultat är att världen har blivit mer globaliserad och gränserna för en kultur har blivit svagare 

och därför har aspekter knutna till individen istället en större påverkan på personers 

värderingar än vad kultur har.  
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7.3. Generation  

 

H3: Det finns ett positivt samband mellan andelen styrelseledamöter födda i generationen 

babyboomers och kvalitén på företags hållbarhetsredovisning.  

 

H4: Det finns ett negativt samband mellan andelen styrelseledamöter födda i generationen x 

och kvalitén på företags hållbarhetsredovisning.  

 

Enligt regressionsanalysen i tabell 6.7 finns inget statistiskt signifikant samband mellan 

andelen styrelseledamöter födda i varken generation x eller generation babyboomers och 

kvalitén på hållbarhetsredovisningen. Det innebär att hypotes tre och fyra inte får stöd och 

därmed förkastas.  

 

Enligt tidigare undersökningar associeras personer födda i generationen babyboomers (1945-

1964) med egenskaper som är i linje med ett större socialt ansvar, samt det motsatta för 

personer födda i generation x (1965-1981) (Post et al, 2010; Wong et al, 2008). En möjlig 

förklaring till studiens resultat är att uppdelningen i generationerna med sammanhörande 

egenskaper är för generell för att praktiskt appliceras på en styrelse. Trots logiken avseende 

vilka egenskaper en generation bör ha på grund av tidsspecifika händelser och hur samhället 

såg ut under en persons uppväxt, kanske det finns flera faktorer som avgör om en person är 

miljömedveten eller inte. Exempelvis faktorer som är mer knutna till individens sätt att se på 

saker och ting.   

 

Enligt Ferrereo-Ferrero et al. (2013) leder en generationsspridning i en grupp människor till 

fler visioner och erfarenheter vilket i sin tur kan ha en positiv effekt på företags hållbara 

strategier eftersom fler aspekter av företagen då beaktas. Ytterligare en förklaring till studiens 

resultat kan vara att klimatförändringar idag är ett aktuellt samhällsproblem på ett eller annat 

sätt för samtliga generationer och det är upp till varje individ att själv skapa sin attityd till 

hållbarhet, utan påverkan från tidsspecifika faktorer. Vidare kan studiens resultat även bero på 

att kommunikationsvägar och medias spridning i dagens samhälle är väl utvecklat vilket gör 
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att värderingar och tankar från människor i alla åldrar möts och suddar ut gränserna mellan 

generationerna. Det behöver inte betyda att människor blir allt mer lika, det kan istället betyda 

att den generationsspecifika påverkan förlorat sin kraft och istället är det andra faktorer som 

spelar roll.  

7.4. Utbildning  

 

H6: Det finns ett positivt samband mellan andelen styrelseledamöter med högre utbildning 

och kvalitén på företags hållbarhetsredovisning.  

 

Enligt regressionsanalysen i tabell 6.7 finns inget statistiskt samband mellan högutbildade och 

kvalitén på företags hållbarhetsredovisning. Det innebär att hypotes sex förkastas och vi kan 

inte påvisa att en högre andel högutbildade styrelseledamöter påverkar kvalitén på företags 

hållbarhetsredovisning.  

 

Studiens resultat är inte i linje med tidigare forskning som menar att det finns ett positivt 

samband mellan en högre utbildning och en positiv attityd till miljöfrågor (Post et al, 2011). 

En möjlig förklaring till studiens resultat är att en persons värderingar som kommer att 

påverka attityden till hållbarhetsredovisning i personens yrkesliv, växer fram i tidigare ålder 

och påverkas i sin tur inte av personens utbildning som genomförs senare i livet. Det kan ändå 

vara så att människor med utbildning generellt sett tar ett större socialt ansvar. Dock beror det 

kanske inte på om en person har en högre utbildning, utan på om personen från början ställde 

sig positiv till miljöaspekter vilket i sin tur kan påverka valet att utbilda sig. Vidare menar 

Post et al. (2011) att högre utbildning leder till en bredare kunskap och ett bredare sätt att se 

på världen. Vid beaktning av studiens resultat kan det istället tänkas att Posts et al. (2011) 

resonemang kan utläsas omvänt och att styrelseledamöter utan högre utbildning har samma 

breda kunskap som de med högre utbildning. En bredare kunskap som förmodligen krävts för 

att bli en styrelseledamot och som det även kan ge. Alltså kan det antas att det är andra 

egenskaper än styrelseledamöters utbildning som påverkar hållbarhetsredovisningens kvalité. 
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7.5. Kontrollvariabler  

 

Enligt regressionsanalysen i tabell 6.7 har kontrollvariablerna nettoomsättning och antal 

styrelseledamöter ett positivt signifikant samband med kvalitén på företags 

hållbarhetsredovisning. Studiens resultat stämmer överens med tidigare forskning som menar 

att större företag påverkas mer av externa intressenter och mer utsatta för extern granskning 

än mindre företag (Haniffa & Cooke, 2002; Huafgang & Jianguo, 2007). Även en större 

styrelse har enligt tidigare forskning bevisats ha en positiv påverkan på företags 

hållbarhetsredovisning (Yammeesri & Herath, 2009). Studiens övriga kontrollvariabler hade 

enligt regressionsanalysen i tabell 6.7 inget signifikant samband med den oberoende 

variabeln. Alltså är studiens resultat inte i linje med tidigare forskning som menar att 

lönsamheten i företag har en positiv inverkan på hållbarhetsredovisning och att den påverkas 

av vilken bransch ett företag är verksam i (Haniffa & Cooke, 2002; Fernandez-Feijoo et al, 

2014). Ytterligare analys av studiens kontrollvariabler finns i avsnitt 7.6, samt diskuteras valet 

av kontrollvariabler i avsnitt 7.8 avseende implikationer och brister.  

7.6. Avslutande analys 

 

Studiens resultat stämmer inte överens med formulerade hypoteser och tidigare forskning som 

menar att demografiska egenskaper som till exempel kön, kulturell bakgrund och ålder 

påverkar företags prestation positivt i form av fler idéer och nya sätt att lösa problem (Arfken 

et al, 2004). Gemensamt för studiens analyser avseende de olika egenskaperna är att det 

förmodligen är andra egenskaper hos styrelseledamöterna som påverkar kvalitén på 

hållbarhetsredovisningen än de som undersöks i studien. Till exempel menar Upper Echelons 

theory att företags organisatoriska och strategiska beslut påverkas av styrelseledamöternas 

psykologiska dimensioner, som värderingar och personligheter (Hambrick & Mason, 1984). 

Vår studie förutsatte att egenskaperna kön, kulturell brakgrund, generationstillhörighet och 

utbildning hade en påverkan på värderingar och personligheter som i sin tur kunde påverka 

företagens hållbarhetsredovisning. Med tanke på studiens resultat kan det därför förmodas att 

det är andra egenskaper på en mer individualistisk nivå som påverkar människors värderingar. 
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Sådana aspekter är praktiskt svåra att mäta och därför svåra att ta hänsyn till huruvida de 

påverkar företags kvalité på hållbarhetsredovisningen. En persons beteende och attityd till 

hållbarhet kan alltså påverkas av flera faktorer än de som går att mäta. En människas 

personlighet kan tänkas bero på exempelvis händelser och andra människor i samband med 

uppväxten, vilket i sin tur kan påverka den etiska karaktären och hur stor hänsyn som tas till 

andra människor och samhället i stort. Resursberoendeteorin hävdar att styrelseledamöter 

tillhandahåller humankapital, i form av exempelvis kunskap, erfarenhet och externa relationen 

(Hillman & Dalziel, 2003). En annan möjlig förklaring tills studiens resultat är att det bidrag 

som kunskap, erfarenheter och relationer till andra organisationer för med sig inte går att 

koppla till studiens egenskaper. Kunskap, erfarenhet och relationer varierar kanske istället 

beroende på livserfarenheter som till exempel arbetserfarenheter, fritidsintressen, privatliv, 

familjemedlemmar och engagemang i föreningar. 

 

Som tidigare diskuterats var det endast kontrollvariablerna nettoomsättning och antal 

styrelseledamöter som enligt studiens resultat har ett positivt signifikant samband med 

hållbarhetsredovisningens kvalité. Resultatet är i linje med Bernardi och Threadgill (2010) 

som menar att en större styrelse kan associeras med en mer heterogen grupp vilket kan ha en 

positiv påverkan på företags prestation. Studiens analys avseende antal styrelseledamöter är 

även i linje med övrig analys. Förmodligen är det egenskaper knutna till en persons uppväxt, 

intuition och mentala aspekter som påverkar hållbarhetsredovisningens kvalité istället för de 

egenskaper studien undersöker, då ett större antal styrelseledamöter leder till flera olika 

psykologiska egenskaper.  

 

Att studiens resultat visar att större företag har ett positivt signifikant samband med kvalitén 

på hållbarhetsredovisningen kan förklaras genom att större företag har högre press från 

intressenter och övervakningsmyndigheter (Haniffa & Cooke, 2002). Hållbarhetsredovisning 

är även en dyr process, vilket företag måste ha råd att finansiera (Ciocirlan & Pettersson, 

2012). Därför kan det antas att det är främst större företag som har råd att upprätta 

hållbarhetsredovisning, samtidigt som de blir pressade i högre grad från externa intressenter.  
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Tankesättet stämmer även överens med legitimitetsteorin, vilken förklarar relationen mellan 

företagen och samhället. Enligt legitimitetsteorin är det samhället som bestämmer företagens 

rätt till resurser och därmed även företagens rätt till existens (Hossain et al, 2015). Därför kan 

det antas att större företag, med ett större behov av resurser, är mer beroende av samhället. 

Det gör i sin tur att större företag har större incitament att publicera information av hög 

kvalité för att skapa legitimitet. Därför är det inte endast interna aspekter i företag som 

påverkar hållbarhetsredovisningens kvalité, utan även externa påtryckningar. Tanken går även 

i linje med intressentteorin som förklarar att företagens intressenter har makt att påverka 

företagen både ett positivt och negativt (O’Riordan & Fairbrass, 2008). Ett annat synsätt inom 

intressentteorin är ägarperspektivet, där målet är att maximera utdelningen till ägarna (Harjoto 

et al, 2015). Eftersom företag antas tjäna ekonomiskt på insikt och kunskap om 

hållbarhetsfrågor kan det därför i vissa fall tänkas att företaget hållbarhetsredovisar för att öka 

vinsten och på så sätt öka utdelningen till ägarna. Därmed är det inte styrelsens demografiska 

egenskaper som avgör kvalitén på hållbarhetsredovisningen, utan tryck kommer från externa 

intressenter, i det senare fallet ägarna.       

7.7. Slutsats  

 

Studiens slutsats är att det inte finns något samband mellan styrelsens demografiska 

egenskaper i form av kön, kulturell bakgrund, generation samt högre utbildning och kvalitén 

på företags hållbarhetsredovisning. 

7.8. Implikationer och brister 

 

Nedan beskrivs implikationer i form av bidragen kunskap, samt brister som kan förklara det 

faktum att studiens resultat inte visade ett samband mellan styrelsens egenskaper och kvalitén 

på hållbarhetsredovisning.  

7 8.1. Implikationer 
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Studiens resultat bidrar med kunskapen om att det finns ett positivt samband mellan företags 

nettoomsättning, antal styrelseledamöter och kvalitén på företags hållbarhetsredovisning. 

Studien grundar sig bland annat på Upper Echelon terorin och resursberoendeteorin som 

menar att styrelsens sammansättning påverkar hållbarhetsredovisningen. Slutsatsen är att det 

är andra egenskaper än kön, kulturell bakgrund, generation och utbildning som påverkar och 

därmed bidrar vår undersökning till en ökad förståelse om vad som påverkar företags 

hållbarhetsredovisning. Studien bidrar även med möjligheten för större medvetenhet i företag 

kring den positiva inverkan storleken på styrelsen har på hållbarhetsredovisningens kvalitén.  

 

Vidare hittade vi ingen tidigare undersökning i Sverige som undersöker 

hållbarhetsredovisningens kvalité på samma sätt som vi gör. Därmed bidrar studien även med 

kunskap kring undersökningsmetod i samband med hållbarhetsredovisningskvalité. 

 

7.8.2. Brister 

 

I studien strävades det efter en undersökningsmetod där vi med hjälp av regelverket Global 

Reporting Initiative (GRI) själva valde kriterier och gjorde en bedömning om i hur stor 

utsträckning hållbarhetsredovisningen uppfyllde kriterierna. I efterhand kan slutsatsen dras att 

operationaliseringen av den oberoende variabeln kunde gjorts på ett bättre sätt, eftersom det 

enligt tabell 6.3 som visar poängfördelningen fanns ett antal kriterier som nästan alla företag 

fick poäng för, samt ett antal kriterier väldigt få företag fick poäng för.   

 

För att få ett så säkert resultat som möjligt innehöll studien samtliga börsnoterade företag på 

Nasdaq Stockholms large, medium och small cap. Det resulterade enligt diagram 6.1 

(boxplot) i en stor spridning i det empiriska materialet för de oberoende variablerna, vilket i 

sin tur kan ha orsakat avsaknaden av ett signifikant samband med den oberoende variabeln. 

Spridningen gäller framförallt variablerna andelen kvinnliga styrelseledamöter och andelen 

styrelseledamöter med annan kulturell bakgrund än nordisk. Enligt Pallant (2010) är den 

multipla regressionsanalysen känslig mot extremvärden hos det empiriska materialet och 
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därför borde dessa kanske ha tagits bort innan en regressionsanalys gjordes. Ytterligare en 

brist med studiens undersökningsmetod är hur styrelseledamöternas kulturella bakgrund 

bedömdes. Bedömningen baserades på namn och bild på styrelseledamöterna vilket 

förmodligen resulterade i att inte samtliga fall bedömdes korrekt 

7.9. Förslag på framtida forskning    

 

Eftersom det finns brister i undersökningsmetoden avseende kulturell bakgrund samt hur 

kvalitén på hållbarhetsredovisningen mättes skulle det vara intressant att i en annan 

undersökning mäta på ett annat sätt. Andelen kvinnliga styrelseledamöter skulle också kunna 

mätas på ett annat sätt, exempelvis genom att koda materialet utifrån styrelser med minst tre 

kvinnor eftersom tidigare studier kommit fram till att en styrelse med minst tre kvinnor har en 

positiv påverkan på arbetet med hållbarhet (Fernandez-Feijo et al, 2013). Det finns även andra 

egenskaper hos ett företag som kan tänkas påverka hållbarhetsredovisningens kvalité och som 

kan användas som kontrollvariabler. Till exempel menar Collin et al. (2013) att ägarstrukturen 

påverkar rutiner för redovisning och informationshantering i företag vilket i sin tur kan antas 

ha en påverkan på hållbarhetsredovisningens kvalité. Det fanns även stor spridning i det 

empiriska materialet som exempelvis kan tänkas bero på att företagen i urvalet var olika 

avseende bransch och storlek. Det skulle därför vara intressant att undersöka mer homogena 

företag, till exempel företag i samma bransch eller med samma ägarstruktur.  

 

Resultatet visade att det inte fanns något samband mellan styrelsens demografiska egenskaper 

och kvalitén på hållbarhetsredovisningen, därför skulle det även vara intressant att undersöka 

andra egenskaper hos styrelsen som kan tänkas ha en påverkan. Psykologiska dimensioner, 

värderingar och personlighet kan tänkas påverka hur en person tar beslut och därför skulle en 

studie i framtiden kunna undersöka hur sådana egenskaper påverkade kvalitén på 

hållbarhetsredovisningen. Psykologiska dimensioner är i sin tur svåra att mäta praktiskt, 

därför skulle det vara lämpligt med en kvalitativ undersökning, där till exempel intervjuer 

genomförs i syfte att komma åt psykologiska egenskaper hos styrelseledamöterna. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1.  
 

Bilaga 1. Presentation av kriterier 

Princip Kriterium 

Balans 1. Hållbarhetsredovisningen presenterar både gynnsamma och ogynnsamma 

resultat och områden 

 2. Informationen är utformad så att läsaren ser både positiva och negativa 

trender inom en tidsperiod.  

Jämförbarhet 3. Hållbarhetsredovisningen är konstruerad så att informationen går att 

jämföra från år till år. 

 4. Resultaten presenterade i hållbarhetsredovisningen går att jämföra med 

lämpliga genomsnitt.  

Noggrannhet 5. Mättekniken och beräkningarnas grunder är noggrant beskrivna så att de 

kan göras om med samma resultat.  

 6. Hållbarhetsredovisningen indikerar vilken data som blivit uppskattad.  

Aktualitet 7. Informationen i hållbarhetsredovisningen har blivit presenterad medan den 

fortfarande är aktuell med hänsyn till hållbarhetsredovisningens tidsperiod. 

 8. Hållbarhetsredovisningen anger tydligt tidsperioden den gäller, när den 

kommer bli uppdaterad och när den sist blev uppdaterad.  

Tydlighet 9. Intressenter kan hitta den specifika informationen de vill åt genom 

innehållsförteckning, kartor, länkar och annan hjälp. 

 10. Hållbarhetsredovisningen tar hänsyn till intressenter som talar annat språk. 

Trovärdighet 11. Hållbarhetsredovisningen är externt granskad.  

 12. Antaganden och avancerade beräkningar stöds av trovärdiga bevis. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2.  

Bilaga 2. Korrelationsmatris (Pearsons r) 

 

 

 

 

 

Variabel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Summa poäng 1            

2.  Andel kvinnor 0,060 1           

3.  Annan bakgrund 0,100 -0,120 1          

4.  Andel högutbildade -0,140* -0,020 0,200** 1         

5.  Andel BB 0,120 -0,050 -0,035 -0,034 1        

6.  Andel X -0,080 0,050 0,050 0,080 -0,902** 1       

7.  Nettoomsättning 0,342** 0,130 0,050 -0,168* 0,040 -0,036 1      

8.  Antal styrelseledarmöter   0,436** 0,147* 0,090 -0,259** 0,070 -0,072 0,536** 1     

9.  Bransch 1  -0,138 0,030 -0,063 0,090 -0,031 0,070 -0,160* -0,133* 1    

10. Bransch 2  0,100 -0,040 0,020 -0,090 0,040 -0,049 0,137** 0,020 -0,803** 1   

11. ROA (%) 0,070 0,030 -0,046 -0,023 0,010 -0,019 0,060 0,080 -0,074 0,010 1  

12. Totala tillgångar 0,165* 0,040 0,040 -0,075 0,110 -0,101 0,070 0,272** -0,090 -0,104 -0,020 1 

N= 226 

* Korrelationen är signifikant på 0,05-nivån                                                             Bransch 1 (Tjänst 1, Övriga 0) 

** Korrelationen är signifikant på 0,01-nivån                                                           Bransch 2 (Tillverkning 1, Övriga 0)  


