
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete, 15 hp, för 
Kandidatexamen i företagsekonomi: Redovisning och 
Revision 
VT 2016 

 

 

Hållbarhetsredovisning 
Hur påverkar styrelsens demografiska 

karaktärsdrag omfattningen av företagets 

hållbarhetsredovisning? 
 
 
Författare: Andreas Herrstedt och Erika Svantesson 
Handledare: Eva Gustavsson 
Examinator: Sven-Olof Yrjö Collin 

 
 

 

 

 

 

 

 



	  

Sammanfattning 
 

Författare: Andreas Herrstedt och Erika Svantesson 

Titel: Hållbarhetsredovisning - Hur påverkar styrelsens demografiska karaktärsdrag företags 
hållbarhetsredovisning? 

Handledare: Eva Gustavsson 

Examinator: Sven-Olof Yrjö Collin 
 
 
Inledning: I dagens samhälle arbetar företag i en ständigt föränderlig miljö, där rapporteringen 

kring icke finansiella upplysningar blir allt viktigare. Rapporteringen benämns som 

hållbarhetsredovisning och är i dagsläget frivillig att upprätta. Tidigare forskning har studerat 

sambandet mellan börsnoterade företags styrelse och deras hållbarhetsredovisning. Vår studie 

behandlar en annan institutionell miljö, mindre företag. De demografiska karaktärsdrag som 

studeras är; kön, ålder, etnisk mångfald och styrelsens storlek.  

Syfte: Studiens syfte är att förklara hur styrelsens demografiska karaktärsdrag påverkar 

omfattningen av företagets hållbarhetsredovisning i icke börsnoterade företag i Sverige, som 

omfattas av kommande lagstiftning. 

Metod: Studien har en deduktiv ansats där teorier om företagets styrelse och 

hållbarhetsredovisning har använts för att härleda hypoteser. Det empiriska materialet har 

inhämtats från Retriever Business och företagens egna hemsidor. För att kunna mäta 

omfattningen av hållbarhetsredovisningen har frekvensen av framtagna nyckelord mätts.  

Resultat: Resultatet i studien har visat att styrelsens demografiska karaktärsdrag, i viss 

utsträckning, påverkar mindre företags hållbarhetsredovisning. Kön visade sig ha en positiv 

inverkan på omfattningen av hållbarhetsredovisningen, medan en hög åldersvariation i styrelsen 

hade en negativ inverkan.  

Slutsats och bidrag: Slutsatsen blev att de demografiska karaktärsdragen, kön och ålder, 

hade störst inverkan på omfattningen av mindre företags hållbarhetsredovisning. En ökad 

diversitet, gällande kön i styrelsen, bidrar till en mer omfattande hållbarhetsredovisning. Det 

kunde även dras en slutsats om att en mer åldershomogen styrelse upprättar en mer 

omfattande hållbarhetsredovisning. Studien har bidragit med kunskap kring att styrelsens 

demografiska karaktärsdrag även påverkar omfattningen av mindre företags 

hållbarhetsredovisning. 

 

Ämnesord: hållbarhetsredovisning, bolagsstyrning, styrelsesammansättning, legitimitetsteori 

och CSR-rapportering 



	  

Abstract 

Author: Andreas Herrstedt and Erika Svantesson 

Title: Sustainability Reporting – How does the board demographic characteristics impact the 
extent of company’s sustainability report?  

Supervisor: Eva Gustavsson 

Examiner: Sven-Olof Yrjö Collin 
 
 
Introduction: Information about non-financial performance is called Sustainability reporting, it’s 

voluntary to disclose but it’s becoming more important in todays’ society. Prior studies have 

explored the connection between the boards’ demographic characteristics and listed companies 

sustainability reporting. Our study explores a different institutional environment, smaller 

companies and considers the demographic characteristics gender, age, ethnic diversity and 

board size. 

Purpose: The purpose of the study is to explain how the boards’ demographic characteristics 

influence the extent of company’s sustainability report, in non-listed companies on the Swedish 

market covered by the future legalisation.  

Method: The study use a deductive approach and existing theories were adapted to deduce 

hypotheses. Empirical data was collected from Retriever Business and corporate websites. To 

measure the extent of company’s sustainability report, the frequency of keywords was counted.  

Results: The result of the study demonstrates that board demographic characteristics, to some 

extent, influence corporate sustainability reporting. Gender showed a positive association with 

the extent of sustainability information produced, while a age diverse board showed a negative 

association.  

Conclusion and contribution: The conclusion is that the board demographic characteristics, 

gender and age diversity, showed biggest impact on the amount of sustainability information 

produced by smaller companies. A bigger gender diversity on the board contributed to a more 

comprehensive sustainability report. Another conclusion is that boards, who are more 

homogenous in age, could tend to report more then boards with high age diversity. The study 

has contributed with empirical evidence of how board demographic characteristics, in smaller 

companies, influence the amount of sustainability information reported. 

 

Keywords: sustainability reporting, corporate governance, board composition, legitimacy theory 

and CSR-reporting 
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1. Inledning 
 

 det inledande kapitlet introduceras en problembakgrund av 

hållbarhetsredovisningens relevans i dagens samhälle samt styrelsens funktion i 

företaget. I problemdiskussionen utvecklas sedan en diskussion av ämnet och tidigare 

forskning diskuteras. Slutligen mynnar problemdiskussionen ut i uppsatsens syfte och 

disposition. 

 

1.1 Problembakgrund 
I dagens samhälle bidrar globaliseringen till att företag opererar i en utmanande och 

föränderlig miljö. Förändringar i klimatet har också varit en del av företagens 

utmaningar de senaste åren. Företag lämnar ofta spår efter sig som kommer att påverka 

oss människor miljömässigt, socialt och framförallt ekonomiskt. Det här i samband med 

den ekonomiska kris år 2008, som präglat världens ekonomier i många år, har lett till ett 

större ansvar inom dessa tre områden. Rapportering av hur företag arbetar med 

ovanstående problem har blivit allt viktigare för att omvärlden ska förstå hur detta blir 

en del av deras strategi (Amran & Keat Ooi, 2014). 

 
Dagens redovisning har allt större fokus på den icke finansiella redovisningen, den så 

kallade hållbarhetsredovisningen. Syftet med hållbar utveckling att “tillfredsställa 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 

sina behov” (s. 2) (Global Reporting Initiative). Syftet med hållbarhetsredovisningen är 

att förmedla för omvärlden hur företaget arbetar med frågor som rör hållbar utveckling. 

Det finns många olika intressenter som vill ta del av hur företagen arbetar med dessa 

frågor, exempelvis anställda, leverantörer, kunder och många fler  (Global Reporting 

Initiative). 

 
Förutom rapportering kring hållbarhetsfrågor, har styrelsens funktion och påverkan 

gällande företagets resultat blivit allt större. Styrelsen börjar allt mer ses som en resurs 

som bidrar med kunskap, erfarenhet och kontakter. Styrelsens kontakter antas ha en 

positiv effekt och kan bidra till att förbättra företagets rykte bland externa aktörer 

I 
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(Braun & Latham, 2007). Styrelseledamöternas bakgrund kommer därmed ha betydelse 

gällande deras bidrag till företaget (Baldenius, Melumad, & Meng, 2014).  

 
Styrelsen har till uppgift att utse en företagsledning tillsammans med en verkställande 

direktör (VD) för företaget. En företagsledning kan bestå av en VD samt andra högre 

chefer inom företaget. VDn fattar de löpande besluten medan styrelsen har hand om de 

övergripande besluten.  Förutom att utnämna företagsledning och VD, har styrelsen 

också till uppgift att övervaka företagsledningens och VD:ns arbete samt ge råd vid 

viktiga beslut (Baldenius et al., 2014). Den övervakande funktionen som styrelsen har 

kan ta sin form av att godkänna initiativ som är tagna av VDn i företaget och att avgöra 

i vilken ordning initiativen ska prioriteras. Styrelsen kan bidra med legitimitetsskapande 

men även med resurser som till exempel viktiga nätverkskontakter. I en mindre styrelse, 

vilket är vanligt i Europa, är de ofta delaktiga i beslutsfattandeprocessen och utvecklar 

strategier för företaget (Collin & Ahlberg , 2012). 

 
Ämnet hållbarhetsredovisning är idag av största relevans. Rapportering av detta slag 

kommer från och med den första juli 2016 att vara lagstadgad gällande de större 

företagen (Riksdag, 2014). Lagen omfattar företag som de två senaste räkenskapsåren 

redovisat en omsättning på mer än 350 miljoner kronor, redovisat en balansomslutning 

på mer än 175 miljoner kronor eller som genomsnitt har 250 anställda. För att bli 

redovisningsskyldiga enligt denna lag ska mer än ett av dessa krav vara uppfyllda 

(Lennartsson, 2014).  

 

1.2 Problematisering 
Av flertalet anledningar började företag under 1990-talet frivilligt upprätta enskilda 

rapporter om deras miljömässiga arbete i en Corporate Environmental Report (CER).  

Upprättandet av dessa enskilda rapporter påstås vara i syftet att uppnå legitimitet. 

Företagens intressenter har med tiden blivit mer intresserade av andra aspekter än 

endast det miljömässiga. Företag börjar då istället upprätta en Corporate Social 

Responsibility (CSR) rapport (Hedberg & Malmborg, 2003).  

 
Shamil, Shaikh, Ho och Krishnan (2014) har gjort en studie i Sri Lanka, gällande 

fenomenet hållbarhetsredovisning. Forskarnas fokus var att se hur styrelsens 
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demografiska karaktärsdrag påverkar upprättandet av en hållbarhetsredovisning. 

Forskarna har studerat styrelser i företag noterade på Colombo börsen (CSE) i Sri 

Lanka. Faktorer de prövar i sin studie är styrelsens storlek, styrelsens könsfördelning 

och kulturell mångfald. Utifrån resultaten kunde det konstateras att styrelsens storlek 

och företagets hållbarhetsredovisning har ett positivt samband. Det positiva sambandet 

innebär att när styrelsen ökar med en enhet, är sannolikheten för upprättande av en 

hållbarhetsredovisning fyra gånger större (Shamil et al., 2014).  

 
Resultaten i studien visade också att en styrelse med kvinnliga styrelseledamöter hade 

ett negativt samband med hållbarhetsredovisning (Shamil et al., 2014), vilket innebär att 

styrelser med fler kvinnliga styrelseledamöter var mindre benägna att 

hållbarhetsredovisa. Annan forskning indikerar att en styrelse med fler än tre kvinnliga 

styrelseledamöter har ett positivt samband med hållbarhetsredovisning (Fernandez-

Feijoo, Romero, & Ruiz-Blanco, 2014). Det här betyder att en styrelse med fler än tre 

kvinnor är mer benägna att hållbarhetsredovisa. Shamil et al. (2014) belyser också detta 

i sitt forskningsarbete. 

 
Resultaten i Shamil et als. (2014) studie uppvisade inget samband mellan styrelsens 

etniska sammansättning och hållbarhetsredovisningen gjord av företaget. Ntim och 

Soobaroyen (2013) menar dock att det finns ett positivt samband mellan styrelsens 

etniska sammansättning och frivillig hållbarhetsredovisning. Resultatet i deras studie 

kompletterar tidigare forskning som säger att styrelser med mixad ålder, 

utbildningsbakgrund och yrkesbakgrund har en positiv effekt på företagets utfall (Ntim 

& Soobaroyen, 2013).  Janggu, Darus, Zain och Sawani (2014) påstår i sin studie att 

etnisk mångfald i styrelsen och hållbarhetsredovisning har ett negativt samband. 

Ovanstående diskussion tyder alltså på att forskningsresultaten inom området är 

varierande och kan ställas emot varandra. 

 
Inom ett växande antal branscher har miljöfrågor fått en större strategisk betydelse. Fler 

företag försöker utveckla strategier som skulle resultera i att en hållbarhetsredovisning 

upprättas (Halme & Huse, 1997). Halme och Huse (1997) förklarar att bolagsstyrning 

handlar om hur externa intressenter övervakar förvaltningen av företag och att 

aktieägare får oftast mest uppmärksamhet i stora företag. En bra bolagsstyrning är en 

förutsättning för ett fungerande näringsliv och en sund marknad. Det är alltså viktigt för 
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bolagen att ha en välfungerande bolagsstyrning för att stärka marknadens förtroende. 

Det är företagsledningen, med stöd av styrelsen, som är den drivande kraften bakom 

framsteg på miljöområdet. Tidigare forskning har visat att styrelsens demografiska 

karaktärsdrag har en positiv effekt på hållbarhetsredovisningen (Halme & Huse, 1997). 

 
Styrelsen kan ses som en resurs i företagets bolagsstyrning. Forskare menar att 

styrelsen, med hjälp av sina kontakter, bidrar med att reducera osäkerhet bland 

företagets intressenter (Michelon & Parbonetti, 2012). Michelon och Parbonetti (2012) 

menar också att bolagsstyrning har en betydande roll i hanteringen av den information 

som ges ut till företagets intressenter, eftersom det är styrelsens uppgift att godkänna 

rapporteringsstrategier samt den policyn som används i företagsrapporterna (Michelon 

& Parbonetti, 2012).  

 
Halme och Huse (1997) menar att styrelsen har en direkt påverkan på företagets 

miljömässiga uppmärksamhet. Forskarna menar också att styrelsens storlek har 

betydelse för företagets miljöarbete. Antagandet gäller då forskarna antar att företaget 

exponeras mot fler intressenter, desto större styrelsen är. Detta innebär att en styrelse 

med fler antalet styrelseledamöter är mer benägna att arbeta med miljömässiga frågor 

som kan kopplas till företagets hållbarhetsredovisning (Halme & Huse, 1997). Styrelsen 

är också det företagsorgan som bestämmer vilken ansvarighet företaget ska ha gentemot 

sin omgivning. Detta innebär att styrelsen direkt påverkar vilken information som 

delges intressenterna i företagets hållbarhetsredovisning (Michelon & Parbonetti, 2012).   

 
Som kan konstateras ovan finns det flera olika demografiska karaktärsdrag i styrelsen 

som kan påverka företagets hållbarhetsredovisning. De demografiska karaktärsdrag som 

kommer att studeras i denna studie är; kön, ålder, etnisk mångfald och styrelsens 

storlek. Nielsen (2010) menar att kön, ålder och etnisk mångfald är tre av de mest 

studerade demografiska karaktärsdrag i tidigare forskning. Styrelsens storlek är ett 

omdiskuterat karaktärsdrag där det finns två olika synsätt. Det ena synsättet påstår att en 

mindre styrelse är mer effektiv, medan det andra synsättet påstår att en större styrelse är 

mindre effektiv men inte lika benägen att påverkas av företagsledningen. Tidigare 

forskning har även sett ett positivt samband mellan styrelsens storlek och företagets 

hållbarhetsrapportering (Shamil et al., 2014). 
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Hahn och Kühnen (2013) menar att överlag är forskning inom detta område gjort på 

stora noterade börsbolag. Endast fåtalet forskare har tittat på hur förhållande ser ut i små 

och mellanstora företag (Hahn & Kühnen, 2013). Ännu är alltså ingen studie gjord på 

denna typ av företag i Sverige. Av denna anledning anses det relevant att utforska hur 

styrelsens demografiska karaktärsdrag påverkar företagets hållbarhetsredovisning i icke 

börsnoterade företag, men som omfattas av kommande lagstiftning, på den svenska 

marknaden. Detta innebär de företag som de två senaste räkenskapsåren redovisat en 

omsättning på mer än 350 miljoner kronor, redovisat en balansomslutning på mer än 

175 miljoner kronor eller som genomsnitt har 250 anställda. För att bli 

redovisningsskyldiga enligt denna lag ska mer än ett av dessa krav vara uppfyllda 

(Lennartsson, 2014). Fortsättningsvis i denna studie kommer dessa företag att benämnas 

som mindre företag. 

 
Det som särskiljer denna studie från tidigare forskning är just att en annan institutionell 

miljö kommer att studeras, det vill säga mindre företag. Tidigare studier har uppvisat 

olika resultat, vilket gör att det finns en viss osäkerhet gällande styrelsens etniska 

sammansättning, men också gällande styrelsens könssammansättning. I denna studie 

kommer vi att ta hjälp av de faktorer som tidigare studier på börsnoterade företag 

kommit fram till, för att sedan jämföra resultaten med nuvarande resultat om hur 

styrelsen demografiska karaktärsdrag påverkar hållbarhetsredovisningen i mindre 

företag. På grund av bristande studier inom området och motsägelsefulla resultat leder 

det fram till nedanstående syftesformulering.  

 

1.3 Syftesformulering 
Syftet är att förklara hur styrelsens demografiska karaktärsdrag påverkar omfattningen 

av företagets hållbarhetsredovisning i icke börsnoterade företag i Sverige, som omfattas 

av kommande lagstiftning. 

 
De demografiska karaktärsdragen i styrelsen som kommer att studeras är; kön, ålder, 

etnisk mångfald och styrelsens storlek.  
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1.4 Disposition  
Studien är uppdelad i åtta kapitel och nedan presenteras en kort sammanfattning av 

respektive avsnitt.  

 

 

Kapitel 2 

• Vetenskaplig metod  
• I kapitel 2 presenteras studiens vetenskapliga synsätt och forskningsansatsen. Vidare 
presenteras också det arbetssätt som ligger till grund för studien. Det förs också en 
diskussion kring valet av kvantitativ metod. Därefter beskrivs studiens avgränsningar 

Kapitel 3 

• Hållbarhetsredovisning 
• Detta är ett beskrivande kapitel för läsare med mindre kunskap inom 
hållbarhetsredovisning. Det ges en kortare beskrivning till varför en 
hållbarhetsredovisning upprättas, samt presenteras relevanta begrepp inom området. 

Kapitel 4 

• Teoretisk referensram 
• I detta kapitel presenteras de grundläggande teorier som kan förklara varför företag 
väljer att hållbarhetsredovisa. Utifrån dessa teorier samt tidigare forskning, härleds 
sedan hypoteser.  

Kapitel 5 

• Empirisk metod 
• Under denna rubrik beskrivs det tillvägagångssätt som använts för att testa studiens 
uppställda hypoteser. I det här kapitlet beskrivs också urvalet och hur variablerna 
operationaliserats. Slutligen förs en diskussion kring studiens reliabilitet och validitet.  

Kapitel 6 

• Empiriskt resultat  
• I detta kapitel presenteras i detalj resultaten från en univariat, bivariat och multivariat 
analys. Varje typ av analys har presenterats under separata rubriker.  

Kapitel 7 
• Analys av empiriskt resultat 
• Avsnittet innehåller tolkningar av de resultat som presenterades i sjätte kapitlet. 
Tolkningarna ska ge en bild av hur studiens oberoende variabler påverkar mindre 
företags hållbarhetsredovisning. 

Kapitel 8 

• Slutsatser och implikationer 
• Det avslutande kapitlet presenterar de slutsatser som kan dras efter att materialet 
analyserats och diskuterats i kapitel sju. Slutligen presenteras också studiens unika 
bidrag och förslag till framtida forskning.  
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2. Vetenskaplig metod 
 
 

 metodavsnittet kommer det vetenskapliga synsättet att beskrivas där positivismen 

är i fokus. Vidare kommer den vetenskapliga ansatsen och forskningsmetoden att 

beskrivas. Avslutningsvis ges en motivering av metodvalet, följt av studiens 

avgränsningar.  

 
 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
För att förklara hur styrelsens demografiska karaktärsdrag påverkar företagets 

hållbarhetsredovisning i mindre företag, kommer tidigare forskning och teorier att vara 

behjälpliga. Forskningen och teorierna behandlar hur styrelsens demografiska 

karaktärsdrag påverkar företagets prestationer. Utgångspunkten gällande studiens 

vetenskapliga synsätt är positivismen. Positivismen är raka motsatsen till hermeneutiken 

som syftar mer till att förstå och tolka, medan positivismen mer vill förklara företeelser 

(Patel & Davidson, 2011). I aktuell studie är syftet att förklara, med hjälp av ett 

positivistiskt synsätt, hur styrelsens demografiska karaktärsdrag kan påverka mindre 

företags hållbarhetsredovisning. Ett positivistiskt synsätt grundar sig i 

verifierbarhetsprincipen, vilket innebär att varje teoretiskt påstående ska kunna testas 

empiriskt, i detta fall hypoteser. Det positivistiska vetenskapliga synsättet består av 

förklarande epistemologi som syftar till att förklara samband och realistisk ontologi där 

verkligheten anses oberoende av beaktaren (Patel & Davidson, 2011).  De teorier som 

använts samt de sex ställda hypoteser som avslutar den teoretiska referensramen, bygger 

på kausala samband och ska försöka förklara hur styrelsens demografiska karaktärsdrag 

påverkar företagets hållbarhetsredovisning i mindre företag. 

 

2.2 Vetenskaplig ansats och forskningsmetod 
Det finns idag mycket forskning kring ämnet som denna studie berör och av denna 

anledning kan tidigare forskningsresultat inte bortses ifrån. Tidigare forskningsresultat 

och utvecklade teorier kommer vara till stöd för de sex hypotesbildningarna i den 

teoretiska referensramen. Hypoteserna kommer sedan att testas empiriskt. Studiens 

vetenskapliga ansats kan definieras som hypotetisk-deduktiv, vilket är den 

I 
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förespråkande ansatsen vid ett positivistiskt synsätt. Fördelen med en deduktiv ansats är 

att objektiviteten hos forskaren antas stärkas (Patel & Davidson, 2011). Patel och 

Davidson (2011) förklarar att en mer induktiv ansats kan komma att färga 

forskningsprocessen, eftersom det finns mer utrymme för forskarens subjektiva 

uppfattningar. Dock måste det tas i beaktande att en utgångspunkt i befintlig teori kan 

komma att rikta forskningen så att nya aspekter inte upptäcks (Patel & Davidson, 2011). 

 

2.3 Val av metod  
Syftet är att undersöka hur styrelsens demografiska karaktärsdrag påverkar företagets 

hållbarhetsredovisning. För att undersöka detta finns det två möjliga metoder att 

använda, nämligen kvalitativ eller kvantitativ forskningsmetod. Den kvalitativa 

metoden lämpar sig bäst när sammanhanget kräver en djupare förståelse (Eliasson, 

2013). Denna metod kan kopplas till ett mer hermeneutiskt synsätt, då forskaren tar in 

sina subjektiva uppfattningar vid till exempel intervjuer för att på ett djupare plan kunna 

förstå respondenten. Den kvantitativa metoden är istället kopplat till det positivistiska 

synsättet och den deduktiva ansatsen som mer vill förklara samband (Patel & Davidson, 

2011). Kvantitativa metoder omfattar ett mer matematiskt tillvägagångsätt för att 

analysera siffror och tillvägagångssätt. Denna metod förknippas ofta med storskaliga 

undersökningar och resultaten brukar vara mer tillförlitliga (Denscombe, 2014). 

Eftersom målet med undersökningen är att generalisera utanför de företag som kommer 

att ingå i undersökningen, blev det logiska valet att tillämpa kvantitativ metod 

(Eliasson, 2013). Detta metodval innebär att empiri har samlats in genom att studera och 

undersöka årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar.  

 

2.4 Avgränsning 
Demografiska karaktärsdrag som diskuteras i litteraturen angående företagets 

prestationer är; kön, ålder på styrelseledamöterna, etnisk mångfald och styrelsens 

storlek (Nielsen 2010; Shamil et al., 2014). Utbildning är också ett karaktärsdrag som 

hade varit relevant att studera i detta sammanhang. Om styrelsen består av individer 

med akademisk bakgrund, inom redovisning, kommer de mest troligt att redovisa mer 

information för att påvisa ett större ansvarstagande (Haniffa & Cooke, 2002). Dock 

gjordes valet att inte ta med det demografiska karaktärsdraget utbildning, detta då det 



	  

 16 

krävs en hel del efterforskning samt är risken för bortfall hög. Ovanstående motivering 

ligger därmed till grund för studiens avgränsning. Genom att avgränsa studien till de 

fyra valda demografiska karaktärsdragen, skapades möjligheter att skapa mer 

djupgående och underbyggda hypoteser. Samtidigt har en omfattande tidigare forskning 

uppvisat varierande resultat, vilket gör karaktärsdragen intressanta att studera.  

 
Genom att avgränsa datainsamlingen gjordes valet att endast samla in empiri genom 

företagens årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar år 2014. Valet gjordes för att 

eliminera risken för bortfall, eftersom företagens årsredovisningar och 

hållbarhetsredovisningar för år 2015 ännu inte publicerats vid undersökningstillfället. 

Avgränsningar är nödvändiga för att den empiri som samlats in ska vara hanterbar 

(Ejvegård, 2009). Valet har gjorts att avgränsa till företag som agerar på den svenska 

marknaden och som enligt vår klassificering är mindre företag. Dock omfattas samtliga 

valda företag av den nya lag som träder i kraft den 1 juli 2016 och lagstadgar 

hållbarhetsredovisning.   
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3. Hållbarhetsredovisning 
 
 

etta avsnitt är ett beskrivande kapitel för läsare med mindre kunskap om 

hållbarhetsredovisning. Kapitlet inleds med en kortfattad beskrivning av 

hållbarhetsredovisningens syfte. Därefter introduceras relevanta begrepp för en 

bredare förståelse av ämnet.   

 
 

3.1 Syftet med hållbarhetsredovisning 
Hållbarhetsredovisning har blivit allt vanligare bland privata företag den senaste tiden. 

Företag ser detta som ett sätt att kommunicera med sin omgivning angående hur 

företaget väljer att arbeta med sociala och miljömässiga frågor (Williams, 2015). 

Hållbarhetsredovisning handlar om att ”mäta, presentera och ta ansvar gentemot 

intressenter, både inom och utanför organisationen, för vad organisationen uppnått i sitt 

arbete mot en hållbar utveckling” (s. 3) (Global Reporting Initiative). En 

hållbarhetsredovisning ska ge en balanserad och rimlig bild av hur företaget lyckats 

med hållbarhetsarbetet, vilket innebär att både positiva och negativa aspekter ska 

redovisas (Global Reporting Initiative). Ett viktigt steg i upprättandet av en 

hållbarhetsredovisning är att företaget ska besluta om vad som anses relevant för deras 

verksamhet, eftersom olika typer av företag påverkar omgivningen på olika sätt. Ett 

exempel kan vara att inom klädindustrin blir sociala frågor viktigare, då risken för 

barnarbete och korruption är vanligt förekommande (Frostenson, Helin, & Sandström, 

2015). 

 
Hållbarhetsredovisning är ett sätt för företag att vara transparent och öppen mot sina 

intressenter. Fler intressenter än någonsin visar intresse för denna typ av frågor som rör 

hållbar utveckling. Hållbarhetsredovisning har på så vis blivit ett accepterat instrument 

hos företagen och fyller två grundläggande funktioner: ett instrument för ökad 

transparens och ett instrument för styrning av hållbarhetsprocesser. I praktiken har 

hållbarhetsredovisning framför allt blivit ett sätt att hantera den första dimensionen, 

kravet på transparens. Transparensperspektivet används huvudsakligen när det handlar 

om redovisningen av hållbarhetsarbetet, samt hur detta arbete kommunicerarars och 

D 
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görs synligt för intressenterna. Styrperspektivet behandlar däremot hur 

hållbarhetsarbetet kan kontrolleras, mätas och målstyras utifrån de hållbarhetsfrågor 

som anses mest väsentliga. Dock är det idag inte lika givet att företag ser 

hållbarhetsredovisning som ett styrinstrument. Det är vanligare att det finns andra etiska 

koder som styr etiken i företagen och hållbarhetsarbetet i stort (Frostenson et al., 2015).  

3.1.1 Corporate Social Responsibility  

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett globalt koncept som har utvecklats utifrån 

tankar och arbetssätt. Begreppet CSR representerar ett perspektiv och ett språk som är 

känt världen över (Carroll, 2015). Det är viktigt att särskilja på begreppen 

hållbarhetsredovisning och CSR, då hållbarhetsredovisning är ett sätt att kommunicera 

företagets CSR arbete (Frostenson et al., 2015). Termen CSR är brukad i syfte att 

förklara relationen mellan företag och allmänhet. Det finns två sätt att se på CSRs 

funktion. Det ena sättet är att ”skydda samhället” som innebär att företaget ska försöka 

undvika de negativa effekter som samhället kan drabbas av. Det andra sättet är att 

”förbättra samhället”, vilket innebär att företaget försöker att skapa positiva effekter 

som samhället senare kan dra nytta av (Carroll, 2015).  

 
Idag är den allmänna uppfattningen att CSR omfattar de fenomen som lagen inte 

reglerar. Det kan till exempel vara vad som är etiskt korrekt eller vad som anses 

godtyckligt av samhället vid en viss tidpunkt (Carroll, 2015). Begreppet CSR delas in i 

tre olika ansvarsområden: ekonomiskt ansvarstagande, socialt ansvarstagande och 

miljömässigt ansvarstagande (Grankvist, 2012).  

3.1.2 Tripple bottom line  

Begreppet tripple bottom line kan ses som ett paradigm för att få en förståelse för 

företagets framgång. Baserat på principen, tripple bottom line, har företag världen över 

börjat att bli mer medvetna om att deras framgång kan definieras genom graden av 

hållbar utveckling. Tripple bottom line kan definieras som en balans mellan tre olika 

hållbarhetsperspektiv: det ekonomiska, det sociala och det miljömässiga (Granados & 

Gámez, 2010). Enligt Granados och Gámez (2010) kan det beskrivas som de ”tre benen 

av hållbarhet” (s. 467).  
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Det första perspektivet är det ekonomiska perspektivet och det handlar om företagets 

ansvar gentemot aktieägarna och hur deras intresse ska tillgodoses. Detta kan till 

exempel vara avkastning på investerat kapital. Syftet är att möta omgivningens 

förväntningar och på så vis tjäna så mycket pengar som möjligt (Grankvist, 2012). 

Under senare år har det också blivit accepterat att ekonomisk framgång inte är det enda 

mått för att mäta företagets framgång (Granados & Gámez, 2010). 

 
Det andra hållbarhetsperspektivet är det sociala perspektivet och det handlar istället om 

att driva sin verksamhet på ett bra sätt för samhällets medborgare. Meningen med det 

sociala ansvaret är att trycka på de sociala frågor som rör anställdas hälsa, rättigheter 

och välmående. Fokus ligger inte endast på de delar som berör vinstmaximeringen, utan 

det ska lyfta frågor som är av social betydelse (Grankvist, 2012). En viktig intressent i 

sammanhanget är kunderna som påverkar hur företaget väljer att producera. Det är 

viktigt att inkludera denna typ av intressenter eftersom de starkt kan influera företagets 

produktionsprocesser (Wilson, 2015).  

 
Det miljömässiga perspektivet menar att företagets verksamhet, på lång sikt, inte ska 

påverka planeten och dess naturresurser negativt. Syftet är att minska de miljöeffekter 

som uppstår vid företagets produktion och distribution av produkter. Det kan till 

exempel handla om mer miljövänliga transporter eller fler produkter av återvunnit 

material (Grankvist, 2012).  

3.1.3 Global Reporting Initiative 

Global Reporting Initiative (GRI) är en organisation som utvecklar ett globalt ramverk 

för att kunna kommunicera hur företag arbetar med hållbarhetsfrågor. Ramverket 

innehåller nyckeltal, konsekvent språk gällande hållbarhetsredovisning och bidrar med 

en viss legitimitet i rapporteringen. Ramverket kan tillämpas av alla företag, oberoende 

bransch och storlek (Global Reporting Initiative). GRIs mål är att stötta företag i 

skapandet av hållbarhetsredovisningar som innehåller information om ekonomisk, 

social och miljömässig påverkan. Organisationen vill etablera riktlinjer som accepteras 

internationellt och på så vis öka jämförbarheten mellan företagens 

hållbarhetsredovisningar (Isaksson & Steimle, 2009). GRI kan alltså bäst beskrivas som 

en nätverksorganisation där medlemmarna, både företag och andra organisationer, 

ständigt arbetar tillsammans för att förbättra ramverket (Frostenson et al., 2015).  
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GRIs riktlinjer gällande hållbarhetsredovisning innehåller redovisningsprinciper, 

redovisningsvägledning och standardupplysningar. Samtliga tre beståndsdelar anses 

vara lika viktiga (Global Reporting Initiative). Riktlinjerna grundar sig på GRIs 

nyckelord, transparens. Med detta menas att om företag öppet redovisar hur de påverkar 

de tre ansvarsområdena, kan intressenterna fatta välgrundade beslut som inte endast 

baseras på ekonomiska ställningstagande (Frostenson et al., 2015).  
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4. Teoretisk referensram 
 
 

 detta kapitel kommer studiens grundläggande teorier att presenteras. Styrelsens 

påverkan och demografiska karaktärsdrag kommer att teoretiseras. Teorierna 

sammankopplas med tidigare studier om hållbarhetsredovisning. Kapitlet avslutas 

sedan med bildande av sex hypoteser som baserats på styrelsens olika demografiska 

karaktärsdrag.  

 
 

4.1 Grundläggande teorier  
Många olika teorier försöker förklara varför företag väljer att hållbarhetsredovisa. 

Teorierna kan kategoriseras utifrån ekonomiska, sociala samt politiska teorier. Under 

kategorin ekonomiska teorier återfinns bland annat agent teorin (Agency theory) som 

fokuserar på företagets finansiella intressenter. De sociala och politiska teorierna 

innefattar legitimitetsteorin (Legitimacy theory), intressentteorin (Stakeholder theory) 

samt institutionell teori (Institutional theory). Dessa teorier har en bättre förmåga att 

beskriva företagets hållbarhetsarbete, än vad de ekonomiska teorierna har (Susith & 

Lawrence, 2014). Teorier som presenteras i detta kapitel ska försöka att ge en 

helhetsbild av området. 

4.1.1 Agentteorin  
Agentteorin behandlar den relation som uppstår mellan en eller flera personer 

(principalen), när de anställer en annan person (agenten) att utföra arbete åt dennes 

vägnar. Relationen som uppstår betraktas som ett kontrakt, där principalen överlämnar 

makten att fatta beslut till agenten (Jensen & Meckling, 1976). Ett antagande är att 

konflikter mellan principalen och agenten resulterar i agentkostnader (Shamil et al., 

2014). Jensen och Meckling (1976) menar att dessa kostnader uppstår för att båda 

parterna antas vara nyttomaximerare, vilket innebär att agenten inte alltid kommer att 

agera enligt principalens önskan. För att reducera agentkostnaderna, tillsätts en styrelse 

avsedd för att övervaka agentens beslut. Agentteoretiker påstår att agentkostnader är 

högre i större företag eftersom ägarstrukturen är mer diffus (Shamil et al., 2014).  
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Agentteorin handskas med två problem som kan uppstå i relationen mellan principal 

och agent. Det första problemet uppstår när parterna strävar efter olika mål. Konflikt 

kan uppstå när principalen inte till fullo kan kontrollera ifall agenten har agerat inom de 

gränser som anses acceptabla. Det andra problemet uppstår när parterna har skilda 

uppfattningar kring riskbedömning, vilket kan uppkomma i situationer då parterna vill 

agera olika på grund av att de inte har samma riskpreferenser. Agentteorin påminner 

även om att en stor del av företagsvärlden bygger på egenintresse hos individer, vilket 

innebär att individerna agerar opportunistiskt när tillfälle ges (Eisenhardt, 1989). 

 
Agentteorin antyder att företag kan investera i informationssystem i syfte att kontrollera 

agentens opportunistiska beteende. Ett informationssystem av stor relevans är styrelsen i 

företaget som har till uppgift att övervaka företagsledningens beteende. Från ett 

agentteoretiskt perspektiv kan styrelsen användas för att bevaka aktieägarnas intresse. 

Styrelsen kan sedan förse aktieägarna med en mer detaljrik information som leder till att 

chefernas belöning inte endast baseras på hur företaget presterat finansiellt. Detta 

innebär att chefer kommer att fatta beslut som är mer genomtänkta och i riktlinje med 

aktieägarnas intresse (Eisenhardt, 1989). Eisenhardt (1989) menar också att risken för 

oönskat beteende hos företagsledningen kommer att minska eftersom styrelsen då kan 

förse aktieägarna med detaljrik information.  

 
Kopplat till hållbarhetsredovisning menar agentteorin att företag hållbarhetsredovisar i 

syfte att reducera agentkostnader, minimera stränga intern kontroller samt för att kunna 

dra nytta av kapitalmarknaden. Agentteorin fokuserar endast på aktieägarna och kan 

därför inte bidra med en förklaring bortom agentförhållandet (Shamil et al., 2014). 

4.1.2 Legitimitetsteorin  

Legitimitetsteorin menar att det finns ett ”socialt kontrakt” mellan företaget och 

samhället. Det sociala kontraktet innefattar vilka gränser och sociala normer som 

samhället förväntar sig att företaget följer. Legitimitetsteorin behandlar inte enskilda 

individer, utan teorin ser på företaget och samhället utifrån en helhetsbild (Susith & 

Lawrence, 2014).  Enligt Deegan (2002) måste fördelarna vara större än kostnaderna för 

samhället ifall företaget ska kunna fortsätta bedriva verksamhet. Företag arbetar i en 

ständigt föränderlig miljö och måste hela tiden se till att de arbetar inom de gränser som 

är socialt accepterade (Michelon & Parbonetti, 2012). Legitimitetsteorin påstår att dessa 
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förväntningar måste vara uppfyllda för att företaget ska kunna försäkra sin överlevnad 

(Susith & Lawrence, 2014).  

 
Legitimitetsgap uppstår när de sociala förväntningarna på företagets beteende, skiljer 

sig från de sociala uppfattningarna. Detta innebär att när företag inte lever upp till 

samhällets förväntningar så uppstår ett gap mellan förväntningarna och verkligheten. 

Vid sådana omständigheter kan samhället säga upp det ”sociala kontraktet” om att 

företaget får bedriva sin verksamhet (Eugénio, Lourenco, & Morais, 2013). 

Legitimitetsgap kan också uppstå som ett resultat av oväntade händelser som till 

exempel en finansiell skandal, en miljöolycka eller någon annan olycka som kan 

påverka företagets rykte negativt (Susith & Lawrence, 2014).  

 
Litteraturen om legitimitetsteorin menar att det finns tre olika sätt för företag att skapa 

och bibehålla legitimitet (Bhattacharyya, 2015). För det första kan företag anpassa sina 

produkter, mål och metoder för produktion så att de överensstämmer med rådande 

definition av vad som är legitimt. För det andra kan företag genom kommunikation med 

samhället ändra definitionen av vad som är legitimt så att det överensstämmer med 

företagets arbetsmetoder. Det tredje sättet för företag att skapa och bibehålla legitimitet 

är att genom kommunikation med samhället identifieras med symboler och värderingar 

som anses vara socialt legitimt (Dowling & Pfeffer, 1975).  

 
Kopplat till hållbarhetsredovisning kan legitimitetsteorin förklara vissa av de beteende 

som uppstår i företaget. Majoriteten av de företag som hållbarhetsrapporterar, tenderar 

att endast lyfta fram positiva beteende. Detta innebär att företagen försöker att undvika 

att rapportera om sådant som kan influera företagets rykte negativt. En tolkning av detta 

är att företag försöker skapa legitimitet genom sin hållbarhetsredovisning. Alltså väljer 

företag, enligt legitimitetsteorin, att hållbarhetsredovisa i syfte att bibehålla, skapa eller 

återfå legitimitet (Susith & Lawrence, 2014). 

4.1.3 Intressentteorin 

Intressentteorin är en teori som behandlar relationen mellan företaget och dess 

intressenter (Susith & Lawrence, 2014). Enligt Susith och Lawrence (2014) kan 

definitionen av en intressent beskrivas som ”en grupp eller en individ som kan påverka 

eller påverkas av företagets prestationer” (s. 157). Från ett intressentteoretiskt 
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perspektiv måste företaget möta de olika förväntningarna från respektive 

intressentgrupp, eftersom det anses vara viktigare än att möta den traditionella 

aktieägarens förväntningar. Intressentteorin har ett bredare perspektiv än det 

traditionella finansiella perspektivet och det är därför viktigt att möta förväntningarna 

från respektive intressentgrupp (Susith & Lawrence, 2014).  Intressentteorin bidrar med 

ett ramverk som kopplar bolagsstyrning till hållbarhetsredovisning eftersom det ökar 

intressenternas involvering och på så vis skapas också legitimitet åt företaget (Unerman 

& Bennett, 2004). Företag försöker, med hjälp av sin hållbarhetsredovisning, att skapa 

legitimitet gentemot sina intressenter (Susith & Lawrence, 2014).  

 
Intressentteorin har olika inriktningar, varav det positiva- och etniska perspektivet är två 

av dem. Det positiva perspektivet behandlar hur chefer i ett företag strävar efter att möta 

de förväntningar som uppstår hos de intressenter som kontrollerar viktiga resurser. Ju 

viktigare resurser intressenten innehar, desto större blir försöken hos företagens chefer 

att möta just dessa förväntningar (Susith & Lawrence, 2014).  Vidare menar Susith och 

Lawrence (2014) att sett ur det positiva perspektivet, bör företag ha ett större ansvar 

gentemot sina ekonomiskt starka intressenter. Det positiva perspektivet av 

intressentteorin menar således att relationen med företagets viktiga intressenter är den 

som bör få mest uppmärksamhet (Susith & Lawrence, 2014).   

 
Det etiska perspektivet menar att samtliga intressenter ska behandlas lika, det vill säga 

att den ena relationen inte ska vara viktigare än den andra. Chefer i företag förväntas, 

enligt det etiska perspektivet, att driva företaget så att samtliga intressenter gynnas. Det 

har ingen större betydelse ifall relationen med intressenten påverkar den finansiella 

prestationen positivt. En begränsning av detta perspektiv är dock att samtliga 

intressenter ska behandlas lika, trots att de kan ha motsägande intresse i företaget 

(Susith & Lawrence, 2014). 

 
Kopplat till hållbarhetsredovisning syftar intressentteorin till företagets ansvar gentemot 

intressenterna. Rapporteringen av information spelar en viktig roll i det ansvarstagande 

företaget har gentemot sina intressenter. Informationen ska inte endast vara av finansiell 

karaktär, utan ska också innehålla icke finansiella upplysningar. Detta är i linje med 

intressentteorin som menar att samhället, i vissa situationer, har rätt att veta vad 

företaget arbetar med. Företag kommer genom sin hållbarhetsredovisning att acceptera 
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det faktum om att samhället har rätt att ta del av information som behandlar vissa 

aspekter av företagets arbete. Att tillhandahålla intressenterna den information som 

finns i hållbarhetsredovisningen, skulle leda till ett mer symmetriskt informationsflöde.   

Företaget kan då förvänta sig att det resulterar i fördelar så som bättre rykte, fler 

investerare och mindre kapitalkostnader. Fördelarna kan betraktas som en indirekt 

motivation för företag att hållbarhetsredovisa (Susith & Lawrence, 2014).  

4.1.4 Institutionell teori 

Institutionell teori utforskar verksamheter och förklarar anledningen till varför företag 

över tid blir mer homogena inom samma bransch. Enligt institutionell teori blir företag 

mer homogena inom samma bransch, vilket kan bero på pressen att ständigt vara 

föränderlig mot att bli mer homogena, då det kan resultera i en ökad legitimitet och en 

ökad tillgång till resurser (Susith & Lawrence, 2014). Institutionell teori existerar i två 

dimensioner, nämligen isomorfism och decoupling. Isomorfism kan antas vara det 

koncept som bäst beskriver processen av homogeniseringen. En definition av 

isomorfism kan vara en process som över tiden tvingar ett företag att likna ett annat när 

de tycks ha samma förutsättningar (Susith & Lawrence, 2014). Enligt Susith och 

Lawrence (2014) kan isomorfism delas in i två delar: konkurrenskraftig isomorfism och 

institutionell isomorfism. Vidare kan den konkurrenskraftiga isomorfismen delas in i 

tvingande isomorfism, mimetisk isomorfism och normativ isomorfism (DiMaggio & 

Powell, 1983).  

 
Den tvingande isomorfismen behandlar externa faktorer som tillexempel påtryckningar 

från ägare, anställda och statens lagar. Den uppstår på grund av yttre press från viktiga 

intressenter till företaget om att de ska förändra sitt institutionella arbetssätt, som till 

exempel hållbarhetsrapportering. Företag borde alltså införa frivilliga 

rapporteringsstrategier om de existerar bland företag inom samma bransch. Syftet med 

detta är att tillfredsställa förväntningarna från viktiga intressenter (Susith & Lawrence, 

2014).  

 
Mimetisk isomorfism används som en förklaring till varför företag försöker att kopiera 

redan befintliga arbetssätt och strategier för att vara fortsatt konkurrenskraftig 

(DiMaggio & Powell, 1983). Enligt Unerman och Bennett (2004) så används den 

härmande isomorfismen för att inte förlora legitimitet i relation mot resten av 
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branschen. Hållbarhetsrapportering kan vara ett av de arbetssätt företag använder för att 

bibehålla och erhålla legitimitet (Susith & Lawrence, 2014).  

 
Normativ isomorfism associeras till ett yrke eller profession, vilket precis som företag, 

påverkas av institutionell press. Den normativa isomorfismen belyser en strategi om att 

företag tenderar att anställa personal från liknande verksamheter eller från samma 

yrkesgrupper. Att anställa denna typ av personal kan resultera i en effektivisering av 

företaget och möjligheten att imitera andra företag (DiMaggio & Powell, 1983).  

 
Hållbarhetsredovisning kan, enligt institutionell teori, ses som ett av de arbetssätt 

företag väljer att efterlikna. Denna koppling ses som nödvändig för företaget ifall de ska 

kunna bibehålla, skapa eller återfå legitimitet. Legitima arbetssätt överförs mellan 

företag inom samma bransch på grund av tvingande, mimetiska eller normativa tryck. 

Hållbarhetsredovisning anses i detta fall vara ett av dessa arbetssätt. Institutionell teori 

förutspår att olika krafter kommer påverka företaget till att hållbarhetsredovisa. Teorin 

förutspår också att företag kommer hållbarhetsredovisa i syfte att efterlikna andra 

företag inom samma bransch (Susith & Lawrence, 2014).  

 

4.2 Styrelsen och dess demografiska karaktärsdrag 
Styrelsen huvudsakliga uppgift i ett företag är att utse en ledning, tillsammans med en 

verkställande direktör (VD). Vidare har styrelsen två funktioner i ett företag. Det första 

är att övervaka företagets ledning och det andra är att ge råd vid viktiga beslut. 

Styrelseledamöternas bakgrund, influerar vilka av funktionerna som de ägnar mest tid 

åt. Till exempel spenderar tidigare revisorer och ekonomichefer mer tid åt den 

övervakande funktionen, medan styrelseledamöter som tidigare varit VD eller 

marknadsföringsansvarig tenderar att spenderar mer tid åt den rådgivande funktionen 

(Baldenius, Melumad, & Meng, 2014). Dessa funktioner liknar Braun och Latham 

(2007) med styrelsens strategiska service och support. Med detta menas att styrelsen 

bidrar med en institutionell roll i att säkra resurser från externa aktörer. Detta innefattar 

speciellt de styrelseledamöter som bidrar med erfarenhet, expertis och kontakter som 

kan förbättra företagets rykte (Braun & Latham, 2007).  
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Styrelsen fyller en viktig funktion i bolagsstyrningen och i företagets arbete med 

hållbarhetsredovisning. Janggu et al. (2014) menar att styrelsen och dess demografiska 

karaktärsdrag har ett positivt inflytande på företagets hållbarhetsredovisning. För att 

förbättra företagets hållbarhetsredovisning är det viktig att styrelsens demografiska 

karaktärsdrag tas i beaktande när styrelsen ska komponeras ihop (Janggu et al., 2014). 

En väl sammansatt styrelse menar Janggu et al. (2014) kommer ge ett mångsidigt 

perspektiv på hållbarhetsredovisningen, vilket i sin tur kommer leda till att företaget 

förbättrar sin sociala roll i samhället. En annan studie poängterar däremot att tidigare 

resultat är varierande eftersom det uppvisar både positiva och negativa utfall, gällande 

hur styrelsens demografiska karaktärsdrag påverkar hållbarhetsredovisningen.  Det här 

innebär att i vissa studier har styrelsens demografiska karaktärsdrag en positiv inverkan 

på hållbarhetsredovisningen, medan i andra studier kan det utläsas att det negativa 

sambandet innebär mindre frekvent hållbarhetsrapportering (Ntim & Soobaroyen, 

2013). Nthim och Soobaroyen (2013) menar att deras forskningsresultat antyder att 

mångfald i styrelsen blir mindre viktig i de frågor gällande frivillig rapportering, vilket 

innefattar hållbarhetsredovisning.  

 
Enligt Palmberg, Eklund och Wiberg (2009) har mycket forskning inom området tittat 

på hur styrelsens sammansättning påverkar företagets prestationer. Empiriska resultat 

stödjer att det finns en negativ relation mellan styrelsens storlek och företagets 

prestationer. Detta innebär att ju större styrelsen är, desto större blir den negativa 

effekten på företagets prestationer. Tidigare studier gällande resterande faktorer kön, 

ålder och etnisk mångfald uppvisar ett mer varierande resultat och ett tydligt samband 

kan inte utläsas (Palmberg et al., 2009). 

 
Kombinationen av olika demografiska karaktärsdrag inom styrelsen har visat sig ha en 

påverkan på företagets resultat. En likhet mellan styrelsen och ledningen, inom de fyra 

demografiska karaktärsdragen, antas kunna förbättra företagets resultat (Umans & 

Smith, 2013). Umans och Smith (2013) menar att tidigare forskning belyser att 

styrelsens demografiska sammansättning har en påverkan på ledningens kapacitet under 

specifika förutsättningar.  

 



	  

 28 

4.3 Hypoteser 
För att beskriva hur verkligheten antas se ut, kommer det i detta avsnitt formas sex 

hypoteser med anknytning till teorin och tidigare empiriska bevis.  

4.3.1 Kön  

Mångfald i styrelsen är ett populärt ämne i forskningen kring bolagstyrning. Från ett 

agentteoretiskt perspektiv främjar mångfald i styrelsen dess oberoende och förbättrar på 

så vis kvalitén av styrelsens övervakande funktion (Shamil et al., 2014). På liknande 

sätt kan en mångsidig styrelse bidra med legitimitet till företaget, eftersom de kan 

närma sig en bredare grupp intressenter och samtidigt stärka relationen mellan parterna 

(Ntim & Soobaroyen, 2013). Ett frekvent diskuterat karaktärsdrag gällande mångfald i 

styrelsen är kön. Diskussionen drivs av att kvinnliga styrelseledamöter antas ha en 

positiv inverkan på företaget (Shamil et al., 2014). 

 
Kön är en variabel som har studerats med varierande resultat gällande dess påverkan på 

företagets hållbarhetsredovisning. Kön och dess påverkan har ett stort fokus inom 

diskussionen kring styrelsens sammansättning eftersom kvinnors medverkan i styrelsen 

antas ha en positiv inverkan på företaget (Shamil et al., 2014). Enligt Dienes och Velte 

(2016) finns det ett positivt samband mellan styrelser som innehåller kvinnliga 

styrelseledamöter och företagets hållbarhetsredovisning. I mansdominerade styrelser 

anses kvinnor kunna bidra med ett nytänkande gällande företagets hållbarhetsarbete och 

redovisningen av detta. Detta i sin tur medför att hållbarhetsrapporteringen blir mer 

omfattande när styrelsen innehåller kvinnliga styrelseledamöter (Dienes & Velte, 2016). 

Fernandez-Feijo et al. (2014) har gjort en studie där resultaten visar att styrelser med tre 

eller fler kvinnliga styrelseledamöter kommer att uppvisa en större och mer innehållsrik 

hållbarhetsrapport. Innebörden av detta blir att styrelser med minst tre kvinnor uppvisar 

en positiv effekt på hållbarhetsredovisningen (Fernandez-Feijo et al., 2014). 

Ovanstående resonemang leder till följande hypotes: 

 
H1a: En styrelse med minst tre kvinnliga styrelseledamöter har en positiv inverkan 

på företagets hållbarhetsredovisning.  
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Shamil et al. (2014) finner dock i sin studie att styrelser med kvinnliga 

styrelseledamöter uppvisar en negativ inverkan på företagets hållbarhetsredovisning. 

Sannolikheten att styrelser med kvinnliga ledamöter hållbarhetsredovisar är en femtedel 

så stor som de styrelserna utan kvinnor (Shamil et al., 2014). Ovanstående resonemang 

leder till följande hypotes: 

 
H1b: En styrelse med minst tre kvinnliga styrelseledamöter har en negativ inverkan 

på företagets hållbarhetsredovisning. 

4.3.2 Ålder på styrelseledamöterna  

Kombinationen av olika demografiska karaktärsdrag, exempelvis ålder inom styrelsen, 

har visat sig ha en påverkan på företagets resultat (Umans & Smith, 2013). Befintlig 

litteratur påstår att yngre personer har en större tendens att vara risksökande och mer 

öppna för strategiska förändringar i företagets arbetssätt. Det här innebär att en styrelse 

med endast yngre styrelseledamöter är mer benägen att ta risker gällande vissa beslut. 

Äldre personer kan däremot vara mer konservativa i deras tankesätt och inte lika öppna 

för förändring, vilket i sin tur leder till att utvecklingen av strategier stagnerar (Tarus & 

Aime, 2014).  

 
Zhang (2012) menar att demografiska skillnader i styrelsens sammansättning kan ha en 

positiv inverkan på företagets strategiska beslutfattande. Demografiska skillnader i 

styrelsen kan även innebära en förbättrad relation med företagets intressenter och på så 

vis förbättra den sociala prestationen (Zhang, 2012). En mix av demografiska 

skillnader, ålder, vore idealet för en väl sammansatt styrelse som ständigt vill sträva 

efter utveckling. Äldre styrelseledamöter kan bidra med erfarenhet och visdom, medan 

yngre personer bidrar med energi och drivet efter framgång (Tarus & Aime, 2014). 

Ovanstående resonemang leder till följande hypotes: 

 
H2: En åldersheterogen styrelse kommer att ha en positiv inverkan på företagets 

hållbarhetsredovisning.  
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4.3.3 Etnisk mångfald  

Kultur är ett demografiskt karaktärsdrag som avspeglar de uppfattningar, värderingar 

och kognitiva baser som ligger till grund för människans agerande (Finkelstein, 

Hambrick, & Cannella Jr, 2009). Nationalitet påverkar den kognitiva basen, vilket 

innebär vad individen vet, antar och upplever (Hambrick, Davison, Snell, & Snow, 

1998). Forskning tyder på att homogena grupper, där karaktärsdrag och uppfattningar är 

lika, fungerar bra vid lösning av rutinartade problem. Heterogena grupper, där åsikter 

och bakgrund skiljer sig åt, anses däremot bättre på att lösa icke rutinartade problem 

(Hambrick & Mason, 1984). Hambrick et al. (1998) argumenterar för att utländska 

ledamöter i styrelsen har en positiv inverkan på strategiska beslut, när olika 

valmöjligheter ges. I dagens läge är hållbarhetsredovisning frivilligt och det kan därför 

ses som ett strategiskt beslut att upprätta en sådan.  

 
Få studier har gjorts gällande etnisk mångfald och dess påverkan på företagets 

hållbarhetsredovisning (Shamil et al., 2014). I de studier som finns så har etnisk 

mångfald uppvisat olika resultat gällande dess påverkan på företagets prestationer (Ntim 

& Soobaroyen, 2013). Nthim och Soobaroyen (2013) påstår att etnisk mångfald i 

styrelsen har ett positivt samband med företagets hållbarhetsredovisning. Janggu et al. 

(2014) upptäckte också ett positivt samband i sin studie mellan styrelsens etniska 

mångfald och företagets hållbarhetsredovisning. Författarna belyser dock att det inte är 

den mest inflytelserika faktorn vad gäller företagets hållbarhetsredovisning (Janggu et 

al., 2014). Ovanstående resonemang leder till följande hypotes: 

 
H3a: Etnisk mångfald i styrelsen har en positiv inverkan på företagets 

hållbarhetsredovisning.  

 
Shamil et al. (2014) påstår i sin studie att etnisk mångfald i styrelsen inte har något 

samband med företagets hållbarhetsredovisning. 

 
H3b: Etnisk mångfald i styrelsen har inget samband med företagets 

hållbarhetsredovisning. 
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4.3.4 Styrelsens storlek  

Tidigare forskning menar att det finns två olika sätt att se på styrelsens storlek. Det ena 

synsättet menar att större styrelser är bättre, medan det andra synsättet menar att mindre 

styrelser är bättre. I större styrelser finns det en större risk med svårigheter gällande 

kontrollen av företagets chefer. Teorin menar att till följd av detta kommer också 

agentkostnaderna att öka. Fördelen med en större styrelse är dock att de inte blir lika 

påverkade av ledningen i företaget (Shamil et al., 2014). Dienes och Velte (2016) menar 

att i en större styrelse ökar risken för så kallat ”free rider” beteende. En ytterligare 

påföljd av detta är att flexibiliteten och dynamiken i den beslutsfattande processen blir 

sämre, när styrelsen blir större (Dienes & Velte, 2016).  

 
Resultat i tidigare forskning visar ofta upp ett positivt samband mellan en större styrelse 

och företagets hållbarhetsredovisning (Dienes & Velte, 2016). Janggu et al. (2014) 

påvisar i sin studie att en större styrelse har en positiv inverkan på företagets 

hållbarhetsrapportering. En slutsats som kan dras från detta resultat är att större styrelser 

kan tillfredsställa investerares efterfrågan på information. Företaget kommer därmed bli 

attraktivt för nya investerare och på så vis blir de mer konkurrenskraftiga gällande 

internationell finansiering. Detta resonemang stöds även i tidigare forskning som menar 

att en större styrelse resulterar i bättre kommunikation och beslutsfattande i företaget 

(Janggu et al., 2014). Shamil et al. (2014) visar i sin studie att oddsen för 

hållbarhetsrapportering ökar 4,5 gånger när styrelsen ökar med en enhet. Ovanstående 

resonemang leder till följande hypotes:  

 
H4: Det finns ett positivt samband mellan styrelsens storlek och företagets 

hållbarhetsredovisning.  
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4.3.5 Sammanfattning av hypoteser 
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5. Empirisk metod 
 
 

detta kapitel kommer först litteratursökningen att presenteras, följt av en 

beskrivning av tillvägagångssätt och urval. Operationaliseringen av variablerna 

presenteras för att skapa en förståelse för hur dessa har kvantifierats. Avslutningsvis 

beskrivs processen av databearbetningen samt framförs en diskussion kring studiens 

reliabilitet och validitet. 

 
 

5.1 Litteratursökning  
För att den teoretiska referensramen skulle bli relevant och tillförlitlig har 

litteratursökningen främst utgjorts av vetenskapliga artiklar. Sökmotorn som använts för 

att samla in vetenskapliga artiklar är Högskolan Kristianstads databas summon.  I 

litteratursökningen har fokus legat på de artiklar som ansetts relevanta inom området. 

Vidare har hänsyn också tagits gällande artiklarnas publiceringsdatum, då artiklar från 

närliggande år främst har använts eftersom forskningen ska vara så relevant som 

möjligt. En del av den teori som använts i den teoretiska referensramen grundar sig i 

klassiska artiklar som varit en ständigt återkommande referens i nyare forskning. De 

mest använda sökorden har varit; sustainability reporting, corporate governance, board 

composition, legitimacy theory, CSR reporting, GRI reporting och tripple bottom line.  

 

5.2 Datainsamlingsmetod 
Det finns flera olika kvantitativa metoder att välja emellan när insamling av 

sekundärdata görs till en förklarande undersökning. Den sekundära datainsamlingen 

grundas på vetenskapliga artiklar, företagens årsredovisningar och hållbarhetsrapporter 

samt elektroniska källor i form av företagens hemsidor (Denscombe, 2014). I denna 

studie har valet gjorts att samla in empiriskt material i form av sekundärdata. 

Datainsamlingen har grundat sig på nedladdningar av företagens årsredovisningar och 

hållbarhetsrapporter från internet, men även en granskning av information som endast 

fanns publicerad på företagens hemsidor. Eftersom studien undersöker mindre företag, 

har antagandet gjorts att många av dem inte upprättar enskilda hållbarhetsrapporter och 

därför blir det nödvändigt att studera hemsidorna. Fördelen med denna typ av 

I 
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sekundärdata är att den finns offentligt publicerad på internet och är på så vis 

lättillgänglig. För att samla in det empiriska materialet användes Högskolan 

Kristianstads databas Retriever Business. Det var ett snabbt och kostnadsfritt alternativ 

för att inhämta information om aktuella företag för studien. 

 
I databasen Retriever Business finns endast årsredovisningar publicerade, vilket medfört 

att hållbarhetsrapporter har hämtats från företagens egna hemsidor. I rapporterna har 

relevant information gällande styrelsens demografiska karaktärsdrag och företagets 

hållbarhetsarbete studerats och analyserats. Denna typ av granskning är en kvantitativ 

dokumentstudie som innebär att dokument och data som kommer till användning är 

företagens årsredovisningar och hållbarhetsrapporter (Denscombe, 2014).  I denna 

studie hanteras dessa källor som primära datorkällor och enligt Denscombe (2014) 

skiljer det sig från frågeformulär, intervjuer och observationer. Ett problem med sådana 

källor är att rapporteringen av hållbarhetsarbetet är frivillig och på så vis kan företag 

välja vilken information som ska publiceras. En risk med detta kan vara att den mängd 

data som publiceras av företagen blir missvisande.  

 

5.3 Urval  
Populationen har utgjorts av icke börsnoterade företag på den svenska marknaden som 

omfattas av kommande lagstiftning gällande hållbarhetsrapportering. Det empiriska 

materialet behandlar hållbarhetsrapporteringen från 139 icke börsnoterade företag på 

den svenska marknaden år 2014. Den kommande lagstiftningen omfattar företag som 

har en omsättning på minst 350 000 000 kronor, en balansomslutning på minst 175 000 

000 kronor eller som i genomsnitt haft 250 anställda de två senaste räkenskapsåren. 

Sökningen i Retriever Business begränsades dock till företag som omsatte minimum 

500 000 000 kronor och hade minimum 500 anställda. Dessa val gjordes eftersom 

sökmotorn hade ett begränsat antal sökalternativ.  Vi var medvetna om att det skulle bli 

ett stort bortfall men det eliminerade risken att företaget som inte uppfyllde kriterierna 

för studien, blev en del av urvalet. Vid sökningen togs det inte någon hänsyn till 

företagets hierarkiska koncernställning. Resultatet av sökningen blev en lista på 705 

företag som matchade kriterierna.  
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Enligt Denscombe (2014) kan ett slumpmässigt urval beskrivas som den ideala 

utgångspunkten för att åstadkomma ett representativt urval. Denna typ av urval 

garanterar att forskaren inte kan påverka en eventuell snedvridning i materialet. 

Begreppet slumpmässigt i detta sammanhang, betyder inte att urvalet sker utan plan. Ett 

sätt att göra urvalet slumpmässigt är att göra ett systematiskt urval, vilket innebär att var 

n:te enhet väljs ut (Denscombe, 2014). Valet blev därför att göra ett systematiskt urval 

av de 705 företag, där var fjärde företag valdes ut i listan, detta resulterade i sammanlagt 

176 företag. De företag som hänvisade till ett börsnoterat företag eller ett utländskt 

moderbolag gällande hållbarhetsredovisningen, ströks från listan. Detta resulterade i ett 

bortfall på 70 företag och därför kompletterades data med ett andra urval.  

 
Det andra urvalet gjordes från samma lista som det första urvalet, men istället valdes var 

18:e företag ut. Resultatet blev en lista på 40 företag, varav nio företag fick strykas 

utifrån samma kriterier som tidigare. Företag som utgjort en del av det första urvalet 

ströks också från listan. Anledningen till att ett slumpmässigt urval gjordes var för att 

kunna generalisera med hjälp av statistiska beräkningar (Alvehus, 2013). Det negativa 

med slumpmässigt urval är att alla företag inte tas med och resultaten kan därmed bli 

missvisande. Alternativet hade varit att studera alla de 705 företag som representerades i 

listan. Men eftersom tiden för studien var begränsad gick det inte att genomföra.  

Resultatet av de två slumpmässiga urvalen blev 139 företag som därmed kommer att 

representera hela populationen, det vill säga alla de 705 företag som gav träff i Retriever 

Business.  

 

5.4 Operationalisering  
För att kvantitativt kunna studera variablerna måste de göras mätbara. Avsnittet 

innehåller därför beskrivningar om hur respektive variabel i studien har mätts.    

5.4.1 Beroende variabel 

Hållbarhetsredovisningen är den beroende variabeln i studien och ska enligt Global 

Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer omfatta alla tre perspektiv, det vill säga det 

miljömässiga, det sociala och det ekonomiska perspektivet (Global Reporting 

Initiative). Enligt Gamerschlag, Möller och Verbeeten (2011) rapporterar företag redan 

om det ekonomiska perspektivet eftersom de enligt lag måste rapportera finansiell data. 
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Därför avgränsades denna studie till att omfatta det miljömässiga perspektivet, det 

sociala perspektivet samt den totala summan av dessa två områden.  

 
För att analysera ovanstående områden har nyckelord från GRI använts som en 

indikator på mängden rapporterad information. En analys har gjorts av hur frekvent 

dessa nyckelord förekommer i företagens årsredovisningar, hållbarhetsrapporter samt på 

deras hemsidor. Gamerschlag et al. (2011) har tidigare mätt CSR-rapportering med 

hjälp av nyckelord inom det sociala- och miljömässiga perspektivet. Nyckelorden har 

utformats utifrån GRIs indikatorer på respektive område eftersom GRI anses vara ett 

globalt accepterat regelverk. De framtagna nyckelorden har sedan använts i denna 

studie, vilket innebär nio stycken nyckelord inom miljö perspektivet och 20 nyckelord 

inom det sociala perspektivet. Antalet nyckelord är direkt tagna från tidigare forskning 

(Gamerschlag et al., 2011). Gamerschlag et als. (2011) nyckelord på engelska 

översattes till svenska eftersom mindre företag inte förväntas upprätta årsredovisningar 

på engelska (bilaga 1). För att snabbt kunna identifiera och dokumentera nyckelorden i 

företagens årsredovisningar, användes sökfunktionen i Adobe Reader för respektive ord. 

För att minska eventuella bortfall, togs böjningar av nyckelorden med vid sökningen.  

5.4.2 Oberoende variabel  

Den första oberoende variabeln kön har tagits fram genom företagens årsredovisningar 

och det som har studerats är styrelseledamöternas namn och bild. Vid bristfällig 

information i årsredovisningarna, har företagens egna hemsidor använts för att inhämta 

information. På så vis har könstillhörighet kunnat fastställas, som antingen man eller 

kvinna, för att sedan kodas (Shamil et al., 2014).  

 
Variabeln kön blir en så kallad dummy variabel. En dummy variabel är en numeriskt 

kodad variabel som används för att markera olika kategorier och kodningen måste ske 

för att kunna kvantifiera en variabel som egentligen är kvalitativ (Pallant, 2013). 

Kodningen har gjorts med inspiration från Shamil et als. (2014) studie, vilket gjort att 

styrelser med färre än tre kvinnliga styrelseledamöter har kodats med 0 och styrelser 

med tre eller fler kvinnliga styrelseledamöter har kodats med 1. Det här gör att 

grupperna sedan kan särskiljas när analys av materialet ska ske.  
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Information gällande styrelseledamöternas ålder togs från Retriever Business. Födelseår 

för respektive styrelseledamot fanns angivet och med hjälp av detta beräknades 

ledamöternas ålder vid år 2014. Variabeln ålder har sedan mätts som den enskilda 

styrelseledamotens ålder. För att sedan mäta variation i ålder adderades en koefficient. 

Denna koefficient ska representera variationen i ålder och definieras som 

standardavvikelsen av styrelsens genomsnittliga ålder och ju större denna koefficient är, 

desto större åldersskillnad finns det i styrelsen. Tillvägagångssättet är vanligt 

förekommande i tidigare forskning när det gäller att mäta variation i ålder (Tarus & 

Aime, 2014).   

 
Den oberoende variabeln etnisk mångfald har mätts som mångfalden av nationalitet. För 

att konstatera varje styrelseledamots etniska ursprung har namn, fotografier och övrig 

beskrivande information i företagens årsredovisningar studerats. När information varit 

bristfällig i företagens årsredovisningar, har företagens hemsidor använts (Umans & 

Smith, 2013). Metoden är inte optimal för att identifiera etnisk bakgrund och kan på så 

vis vara missvisande. Optimalt hade varit att kontakta respektive företag för 

bakgrundsinformation kring styrelseledamöternas nationalitet, men på grund av tidsbrist 

valdes den presenterade metoden.  

 
Den sista oberoende variabeln, styrelsens storlek, har mätts genom det faktiska antalet 

styrelsemedlemmar (Shamil et al., 2014). Dienes och Velte (2016) har i sin studie mätt 

detta som totala antalet styrelsemedlemmar vid räkenskapsåret slut. Med stöd av detta 

tillvägagångssätt har variabeln styrelsens storlek tagits fram med hjälp av den 

information som angetts i företagens årsredovisningar. Vid beräkning av styrelsens 

storlek inkluderades även arbetstagarrepresentanter då de ingår i det totala antal 

styrelseledamöter som vid varje tid finns i företaget (Bolagsverket, 2012). 

5.4.3 Kontrollvariabler 

Industri, skuldsättningsgrad, företagets storlek och företagets ålder är fyra variabler som 

i tidigare forskning förklarat rapporteringen av hållbarhetsinformation i börsnoterade 

företag (Shamil et al., 2014). Variablerna har därför använts som kontrollvariabler i 

aktuell studie.  
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Industri är en kontrollvariabel som frekvent använts i tidigare forskning eftersom 

företag antas agera på marknader som är olika känsliga, gällande miljömässiga och 

sociala aspekter.  Känsliga branscher antas vara tillverkning, kemikaliehantering, bygg, 

fastighet och energi. De icke känsliga branscherna antas vara finansiella tjänster, service 

tjänster, sjukvård och informationsteknik (Shamil et al., 2014; Umans och Smith, 2013). 

Materialet har kodats så att de känsliga branscherna har värdet 0 och de icke känsliga 

branscherna har värdet 1.  

 
Skuldsättningsgraden har använts som en kontrollvariabel eftersom den enligt 

agentteorin motiverar företagets chefer att prestera ännu bättre. En hög 

skuldsättningsgrad skulle i detta fall innebära att företag blir mer benägna att 

hållbarhetsredovisa (Umans & Smith, 2013). Umans och Smith (2013) definierar 

variabeln i sin studie för börsnoterade företag som: (skulder + avsättningar) / (eget 

kapital + minoritetsintresse). Vanligt förekommande i mindre företag är obeskattade 

reserver och därför togs det med vid beräkningen. Den skattepliktiga delen adderades 

till skulder och avsättningar, resterande del adderades till eget kapital. Vår definition av 

skuldsättningsgraden blev därför: (skulder + avsättningar + obeskattade reserver * 0,22) 

/ (eget kapital + minoritetsintresse + obeskattade reserver * 0,78).   

 
Företagets storlek har använts som en kontrollvariabel då tidigare forskning rapporterat 

ett positivt samband mellan denna variabel och företagets hållbarhetsredovisning 

(Shamil et al., 2014). Shamil et al. (2014) påstår också att större företag är mer 

benägna, än mindre företag, att hållbarhetsredovisa. Kontrollvariabeln har mätts som 

företagets balansomslutning eftersom den anses vara ett mått på företagets 

miljöpåverkan. Av denna anledning är det mer troligt att detta mått är associerat med 

företagets hållbarhetsredovisning (Gamerschlag et al., 2011).    

 
Shamil et al. (2014) indikerar ett negativt samband i sin studie mellan företagets ålder 

och företagets hållbarhetsredovisning. Eftersom koefficienten i detta fall är negativ, 

innebär det att yngre företag är mer benägna att hållbarhetsredovisa. Dock finns det inte 

tidigare empiriska bevis som stödjer detta påstående (Shamil et al., 2014). Denna 

kontrollvariabel har mätts som antalet år sedan företaget registrerades.  
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5.5 Databearbetning 
Statistikprogrammet SPSS har använts för att analysera insamlad data. Vidare har tre 

olika analysmetoder använts, univariat-, bivariat- och multivariat analys. Studiens 

variabler var dikotoma- och kvotvariabler och låg till grund för valet av analysmetod.  

En univariat analys gjordes för att visa hur respektive variabel var fördelad i materialet. 

För att få en överblick av materialet togs medelvärde och standardavvikelse fram för 

varje variabel, men även minimum- och maximumvärde för de beroende variablerna.  

 
En bivariat analys utförs i syfte att undersöka hur två variabler är korrelerade med 

varandra, det vill säga om det föreligger något samband mellan variablerna (Bryman & 

Bell, 2015). Studiens hypoteser var utformade för att undersöka om det fanns några 

samband mellan styrelsens demografiska karaktärsdrag och omfattningen av företagets 

hållbarhetsredovisning, därmed ansågs det lämpligt att använda bivariat analys för att 

söka efter tecken på samband. Enligt Pallant (2013) kan Pearsons correlations 

användas för att analysera korrelationen mellan två kvotvariabler, eller en kvotvariabel 

och en dikotom variabler. Persons correlations var därmed en lämplig metod eftersom 

studiens variabler utgörs av kvotvariabler och dikotoma variabler (Pallant, 2013).  

 
Syftet med en multivariat analys är att analysera tre eller flera variabler tillsammans 

(Bryman & Bell, 2015). Då syftet var att testa hur de oberoende variablerna påverkade 

omfattningen av företagets hållbarhetsredovisning, var en multivariat analys aktuell för 

studien. Eftersom syftet var att studera hur studiens oberoende variabler som grupp kan 

påverka den beroende variabeln, valdes standard multipel regression som analysmetod. 

Standard multipel regression förklarar också varje oberoende variabels ”unika varians” i 

den beroende variabeln (Pallant, 2013).   

 

5.6 Reliabilitet och validitet  
Reliabilitet fokuserar på hur data har mätts och huruvida resultaten i en undersökning är 

tillförlitliga. Med tillförlitliga resultat menas om resultaten skulle bli densamma ifall 

undersökningen genomförs på nytt (Bryman & Bell, 2015). Eftersom aktuell studie 

baseras på sekundärdata i form årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar från en 

bestämd tidsperiod, torde studien erhålla en hög reliabilitet. Företagens årsredovisningar 
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och hållbarhetsredovisningar är offentlig information, vilket gör att de kan ses som 

relativt tillförlitliga. Mätmetoder och kodningar av material har grundat sig på tidigare 

forskning. Reliabiliteten behandlar också frågan ifall studien utförts på ett sådant sätt att 

den är replikerbar. Replikerbarhet syftar till om andra kan upprepad studien igen. För att 

uppnå detta har vi eftersträvat tydlighet i den empiriska metoden och varit tydliga med 

vilka tillvägagångssätt som använts. Genom att grunda studien på sekundärdata har 

risken för subjektiva tolkningar vid insamling av data minskat  

 
Validitet hänvisar till den precision och noggrannhet som använts i data. Det handlar 

också om hur relevant datamaterialet är för den uppställda forskningsfrågan 

(Denscombe, 2014). Enligt Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) kan begreppet 

validitet förenklat uttryckas ”i vilken utsträckning vi verkligen undersöker det vi avser 

att undersöka” (s. 112). Validitet anses vara ett av de viktigaste kriterierna för forskning 

eftersom det är en förutsättning för att kunna dra slutsatser från de resultat som studien 

genererat (Bryman & Bell, 2015). Validitet är alltså beroende på vad som har mätts, 

medan reliabilitet istället fokuserar på hur det har mätts (Bjereld et al., 2009). Viktigt att 

ha i åtanke är att om måtten inte är reliabla, kan de inte heller vara valida (Bryman & 

Bell, 2015). 

 
Extern validitet innebär hur generaliserbart det är att tillämpa forskningsfynden på andra 

exempel av företeelsen (Denscombe, 2014). Som tidigare diskuterats grundar sig denna 

studie på kvantitativ data och ett relativt stort representativt urval, vilket Denscombe 

(2014) menar ger goda grunder för att generalisera forskningsfynden. Eftersom 

nyckelorden är hämtade från tidigare forskning, anses de mer tillförlitliga och därmed 

finns det också belägg för att använda dessa i denna undersökning.   

 
Relevant för studien är att diskutera termen begreppsvaliditet (Bryman & Bell, 2015). 

Begreppsvaliditet avser om måttet mäter det som är avsett att mäta (Bjereld et al., 

2009). Detta innebär hur väl den operationella definitionen stödjer den uppställda 

hypotes gällande den egenskap som ska undersökas (Bryman & Bell, 2015). Om det 

visar sig att den uppställda hypotesen får stöd av operationaliseringen kan det 

konstateras att begreppsvaliditeten är hög (Bjereld et al., 2009). Begreppsvaliditet kan 

även kopplas till reliabilitet eftersom om ett mått inte mäter det som är avsett att mätas, 

kommer resultaten inte vara tillförlitliga och undersökningen blir därmed inte valid 
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(Bryman & Bell, 2015). Uppställda hypoteser och antaganden i aktuell studie grundar 

sig på tidigare forskning, där variablerna har visat sig ha ett samband. Eftersom 

mätmetoderna även har använts tidigare, torde validiteten på undersökningen öka.  
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6. Empiriskt resultat 
 
 

 detta kapitel presenteras studiens empiriska material och resultatet från de olika 

testerna. Inledningsvis presenteras den beskrivande statistiken, följt av ett avsnitt 

med djupare analyser kring variablernas korrelation. Kapitlet avslutas sedan med en 

sammanställning av studiens regressionsmodeller samt testas uppställda hypoteser.  

 
 

6.1 Univariat analys  
I tabell 6.1 presenteras studiens variabler där medelvärde och standardavvikelse 

redovisas. I tabell 6.2 presenteras det sociala- och miljömässiga perspektivet och dess 

minimum och maximum värde.  

 
Beroende variabler 

Det sociala perspektivet indikerar ett genomsnitt av de antal ord som företagen 

rapporterat inom området. I tabell 6.1 framgår det att nyckelord gällande det sociala 

perspektivet i genomsnitt förekommit 35 gånger i företagens årsredovisningar, 

hållbarhetsredovisningar och på deras hemsidor. I tabell 6.2 kan det utläsas ett 

minimum- och maximumvärde gällande antal ord som rapporterats inom respektive 

perspektiv. Ur tabellen 6.2 kan det utläsas att minimumvärdet för det sociala 

perspektivet var 0, medan maximumvärdet var 339 gånger. Detta innebär att det fanns 

företag där frekvensen av rapporterade nyckelord inom det sociala perspektivet var 0, 

vilket innebär att det inte fanns något rapporterat. 

 
Det miljömässiga perspektivet indikerar ett genomsnitt av de antal ord som företagen 

rapporterat inom detta område. Även genomsnittet av detta mått kan återfinnas i tabell 

6.1, som visar att nyckelord gällande det miljömässiga perspektivet i genomsnitt 

förekommit 33 gånger i företagens årsredovisningar, hållbarhetsredovisningar och på 

deras hemsidor. En tolkning kan då göras att det rapporteras mindre inom det 

miljömässiga perspektivet, än det sociala. I tabell 6.2 framgår det att minimumvärdet för 

det miljömässiga perspektivet var 0 och maximumvärdet var 416 gånger.  

  

I 
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Oberoende variabler 

I tabell 6.1 återfinns också genomsnittsmåtten för de oberoende variablerna. Styrelsens 

storlek var i genomsnitt fem personer och åldersvariationen för styrelsens 

genomsnittliga ålder var sju år. Antalet kvinnor i styrelsen var i genomsnitt en person 

och styrelserna hade i genomsnitt 23 procent styrelseledamöter med utländsk bakgrund.   

 

Kontrollvariabler 

I tabell 6.1 framgår det att industri har ett medelvärde på 0,47, vilket innebär att företag 

inom den känsliga- och icke känsliga sektorn var i princip lika frekvent återkommande. 

Den genomsnittliga skuldsättningsgraden hos de utvalda företagen var 3,77. Vidare 

framgår det också att företagens genomsnittliga storlek var 11 095 604 (tkr), samt att 

företagens genomsnittliga ålder var 32 år.  

 

Tabell 6.1 Deskriptiv statistik 

Variabler 
 
Beroende                 Medelvärde  St. Avv. 
Sociala perspektivet  35,0072  54,0065 
Miljö perspektivet  33,7842  56,1359 
Totalt social + miljö  68,7914                     103,1306 
 
Oberoende 
Antal kvinnor   1,1295    1,2559 
Etnisk mångfald   0,2300    0,2958 
Styrelsens storlek   5,2230    2,5454 
Åldersvariation   7,2900    3,9386 
 
Kontroll 
Skuldsättningsgrad   3,7736    4,7504 
Industri    0,4748    0,5012 
Företagets storlek (tkr)                 11 095 604                  53 435 460 
Företagets ålder                      32,2230                       27,3191 
 

Tabell 6.2 CSR-redovisning 

 Nyckelord Minimum Maximum Medelvärde St. Avv. 
Sociala perspektivet             20              0           339      35,0072 54,0065 
Miljö perspektivet               9              0           416      33,7842 56,1359 
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6.2 Bivariat analys  
En korrelationsanalys (Pearsons correlations) användes för att testa ifall variablerna 

korrelerade med varandra. För att göra resultaten mer överskådliga har korrelationen 

mellan variablerna delats upp i tre separata tabeller. I tabell 6.3 presenteras 

korrelationen mellan studiens beroende- och oberoende variabler. I tabell 6.4 kan 

korrelationen mellan studiens beroende- och kontrollvariabler utläsas. Slutligen i tabell 

6.5 redovisas korrelationen mellan studiens oberoende- och kontrollvariabler.  

 
Korrelationsanalysen i tabell 6.3 visar att det finns ett positivt signifikant samband 

mellan kön och det sociala perspektivet (,223***). Kön uppvisar också ett positivt 

signifikant samband med miljöperspektivet (,271***) och den totala summan av de båda 

perspektiven (,264***). Ur korrelationsanalysen i tabell 6.3 kunde det inte utläsas fler 

signifikanta samband mellan studiens beroende- och oberoende variabler. Dock fanns 

det signifikanta samband mellan studiens oberoende variabler, så som kön och antal 

styrelsemedlemmar. Antal styrelsemedlemmar i styrelsen korrelerade även med 

åldersvariationen samt med andelen utländska i styrelsen. 

 
Tabell 6.3 Korrelationsanalys (Pearsons correlations), beroende- och oberoende variabler 

* (p < 0,1) ** (p < 0,05) *** (p < 0,01) 

 

Korrelationen mellan studiens beroende- och kontrollvariabler studerades i tabell 6.4. 

Ett positivt signifikant samband finns mellan företagets storlek och det sociala 

perspektivet (,152*). Företagets storlek har också ett positivt signifikant samband med 

miljö perspektivet (,163*) och den totala summan av de båda perspektiven, sociala och 

miljö (,168**). Industri uppvisar ett negativt signifikant samband med miljö perspektivet 

(-,221**) och den totala summan av de båda perspektiven, sociala och miljö (-,181**). 
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Slutligen finns ett positivt signifikant samband mellan företagets ålder och miljö 

perspektivet (,148*).  

 

Tabell 6.4 Korrelationsanalys (Pearsons correlations), beroende- och kontrollvariabler 

* (p < 0,1) ** (p < 0,05) *** (p < 0,01) 

 
 

I tabell 6.5 har en korrelationsanalys gjorts mellan studiens oberoende- och 

kontrollvariabler. Syftet med att studera korrelationen mellan dessa variabler är för att 

undersöka om en kolinjäritet kan föreligga. En signifikant korrelation över 0,7 ger en 

indikation på att detta fenomen kan föreligga, vilket ökar risken för multikolinjäritet i 

kommande regressionsmodell (Pallant, 2013). I tabell 6.5 kan det utläsas ett signifikant 

samband mellan antal styrelsemedlemmar i styrelsen och kontrollvariabeln industri (-

,237***). Det kan också utläsas ett signifikant samband mellan variablerna antal 

styrelsemedlemmar i styrelsen och företagets storlek (,303***). Slutligen finns ett 

signifikant samband mellan variablerna kön och företagets storlek (,210**). Dock 

överstiger ingen av korrelationerna 0,7.   
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Tabell 6.5 Korrelationsanalys (Pearsons correlations), oberoende- och kontrollvariabler 

 
* (p < 0,1) ** (p < 0,05) *** (p < 0,01) 

 

6.3 Multivariat analys 
En förutsättning för en multipel regression är att variablerna är normalfördelade 

(Pallant, 2013). Vi antar att aktuell studies variabler är normalfördelade eftersom antal 

observationer överstiger 100 (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2010).  

6.3.1 Multipel regression 

Empirin analyserades med hjälp av en standard multipel regression som utmynnade i 

sex modeller, se tabell 6.6 och tabell 6.7. Varje modell är en separat regressionsanalys 

för respektive perspektiv, vilket innebär miljö, det sociala samt den totala summan av de 

båda perspektiven. I tabellerna finns det analyserade perspektivet angivet ovanför varje 

modell. I tabell 6.6 presenteras tre modeller där hänsyn inte tagits till studiens 

kontrollvariabler. Studiens samtliga variabler presenteras sedan i tabell 6.7. Tabell 6.6 

presenteras i syfte att visa vilken signifikans som förelåg innan kontrollvariablerna 

introducerades i tabell 6.7.  

 
För att kontrollera för multikolinjäritet granskades modellernas VIF-värde. Ifall 

modellen uppvisar ett VIF-värde över 10, finns det risk för multikolinjäritet (Pallant, 

2013). I modellerna som presenteras i tabell 6.6 är högsta VIF-värde 1,529 och risken 

för multikolinjäritet är därför mycket liten eftersom värdet är långt ifrån 10. Modell 1 i 

tabell 6.6 har en förklaringsgrad (Adj. R2) på 6,1 procent, vilket innebär hur stor del av 
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variansen i den beroende variabeln som kan förklaras av de oberoende variablerna 

(Pallant, 2013). Modell 1 är signifikant på 5-procentnivån (p < 0,05). Modell 2 har en 

förklaringsgrad på 7,7 procent och är signifikant på 1-procentnivån (p < 0,01). Slutligen 

har modell 3 en förklaringsgrad på 8,1 procent och är även denna signifikant på 1-

procentnivån (p < 0,01).  

 

När hänsyn inte tagits till studiens kontrollvariabler, se tabell 6.6, kan det ur modell 1 

utläsas två negativa signifikanta samband. Det första signifikanta sambandet gäller 

åldersvariationen i styrelsen som är signifikant på 5-procentnivån (p < 0,05) i modell 3. 

I modell 2 och 3 är standardavvikelsen för styrelsens genomsnittliga ålder endast 

signifikant på 10-procentnivån (p < 0,1).  Det andra negativa signifikanta sambandet är 

för andelen utländska i styrelsen som i modell 1 är signifikant på 10-procentnivån (p < 

0,1). I modell 1 och 2 uppvisar kön en tvåstjärnig signifikans (p < 0,05) och i modell 3 

är variabeln signifikant på 1-procentnivån (p < 0,01). I samtliga modeller har alltså 

variabeln kön ett positivt signifikant samband med den beroende variabeln. 

 

Tabell 6.6 Standard multipel linjär regression utan kontrollvariabler  

 
* (p < 0,1) ** (p < 0,05) *** (p < 0,01) 
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I tabell 6.7 har studiens kontrollvariabler tagits med i regressionsmodellerna. En 

förändring kan ses i modell 4 eftersom förklaringsgraden har sjunkit till 5,8 procent, 

dock är modellen fortfarande signifikant på 5-procentnivån (p < 0,05). Modell 5 har fått 

en högre förklaringsgrad på 11,9 procent och är fortsatt signifikant på 1-procentnivån (p 

< 0,01). Slutligen har även modell 6 fått en högre förklaringsgrad på 10,3 procent och är 

även denna fortsatt signifikant på 1-procentnivån (p < 0,01). 

 
När kontrollvariablerna inkluderats i modellerna, som presenteras i tabell 6.7, återfinns 

totalt sex signifikanta samband. I modell 4 uppvisar kön ett positivt signifikant samband 

med den oberoende variabeln (p < 0,05). I modell 5 uppvisar kön ett signifikant positivt 

samband på 1-procentnivån (p < 0,01). Bland kontrollvariablerna uppvisar variabeln 

industri ett signifikant negativt samband med miljö perspektivet (p < 0,05). I modell 6 

kan det utläsas två negativa signifikanta samband, industri (p < 0,1) och åldersvariation 

(p < 0,1). Sedan finns det ett positivt signifikant samband mellan kön och den beroende 

variabeln i modell 6 (p < 0,01). Samtliga modeller är signifikanta och kommer utgöra 

underlaget för kommande hypotesprövning.   
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Tabell 6.7 Standard multipel linjär regression samtliga variabler 

 
* (p < 0,1) ** (p < 0,05) *** (p < 0,01) 

 

 

6.4 Hypotesprövning 
I tabell 6.8 presenteras de signifikanta samband som framkommit i samtliga sex 

modeller. De positiva och negativa tecken som visas i tabellen, representerar den 

riktning som modellernas B-koefficienter har. Prediktionen i tabellen visar den 

förväntade riktningen på B-koefficienten utifrån studiens uppställda hypoteser.  

 

 

 



	  

 50 

Tabell 6.8 Signifikansmodell 

 

En styrelse bestående av fler än tre kvinnliga styrelseledamöter har ett positivt 

signifikant samband i samtliga modeller. Av denna anledning accepteras hypotes 1a och 

hypotes 1b förkastas. Hypotes 2 förutspådde att en åldersheterogen styrelse skulle ha ett 

positivt samband med den beroende variabeln. Det empiriska resultatet visar dock ett 

negativt samband i modell 1, 2, 3 och 6, vilket innebär att hypotes 2 kan förkastas. 

Andelen utländska styrelseledamöter i styrelsen har ett negativt signifikant samband i 

modell 1. Signifikansen på sambandet i modell 1 var på 10-procentnivån (p < 0,1), dock 

var hela modellen signifikant på 5-procentnivån (p < 0,05).  Eftersom modell 1 var 

signifikant på 5-procentnivån (p < 0,05), så förkastas hypotes 3a. Detta innebär att 

hypotes 3b accepteras på samma grund som hypotes 3a förkastades. Prediktionen för 

styrelsens storlek var ett positivt samband med den beroende variabeln. Dock uppvisar 

det empiriska resultatet inget signifikant samband i någon av de presenterade 

modellerna.  Detta innebär att hypotes 4 kan förkastas.  

 

Tabell 6.9 Sammanfattning hypotesprövning 

Sammanfattning hypotesprövning 

H1a Accepteras 

H1b Förkastas 
H2 Förkastas 

H3a Förkastas 

H3b Accepteras 

H4 Förkastas 
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7. Analys av empiriskt resultat 
 
 

apitlet inleds med en återkoppling till studiens syfte. Vidare innehåller avsnittet 

en analys kring respektive karaktärsdrag hos styrelsen, där signifikanta 

samband tas upp med kopplingar till teoretiska föreställningar. Kapitlet avslutas med 

en diskussion kring studiens resultat. 

 
 

Studiens syfte var att förklara hur styrelsens demografiska karaktärsdrag påverkar 

omfattningen av företagets hållbarhetsredovisning i icke börsnoterade företag i Sverige, 

som omfattas av kommande lagstiftning. Demografiska karaktärsdrag som antogs 

påverka företagets hållbarhetsredovisning var kön, ålder, etnisk mångfald och styrelsens 

storlek. För att mäta hållbarhetsredovisningen användes nyckelord baserade på GRIs 

indikatorer inom det sociala- och miljömässiga perspektivet. Empirin utgjordes av 

företagens årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar från år 2014, men också 

information presenterad på företagens hemsidor. I föregående kapitel presenterades data 

i olika analysmodeller och därför kommer detta kapitel innehålla tolkningar och 

diskussioner kring studiens resultat.  

 

7.1 Kön  
H1a: En styrelse med minst tre kvinnliga styrelseledamöter har en positiv inverkan på 

företagets hållbarhetsredovisning.  

H1b: En styrelse med minst tre kvinnliga styrelseledamöter har en negativ inverkan på 

företagets hållbarhetsredovisning. 

 
Huvudargumentet var att kvinnor skulle ha en positiv effekt på mindre företags 

hållbarhetsredovisning. Tidigare forskning visar att en styrelse bestående av tre eller fler 

kvinnliga styrelseledamöter, har en positiv inverkan på företagets 

hållbarhetsredovisning (Fernandez-Feijo et al., 2014). I samtliga sex 

regressionsmodeller blev variabeln kön signifikant med den beroende variabeln. 

Tolkningen av detta är att en styrelse med fler än tre kvinnliga styrelseledamöter har en 

positiv inverkan på företagets hållbarhetsredovisning. Det här stödjer argument från 

K 
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tidigare forskningsresultat om att kvinnor, i grupp med män, inte är bekväma att 

framföra sina åsikter om de är färre än tre stycken (Fernandez-Feijo et al., 2014).  

 
Ur tabellerna 6.6 och 6.7, som presenterades i föregående kapitel, kan det utläsas att kön 

har det högsta betavärdet i samtliga sex modeller. Det här innebär att kön är den 

variabeln som till störst del förklarar variationen i de beroende variablerna (Pallant, 

2013). En förklaring kan vara att kvinnor, i större utsträckning än män, är mer benägna 

att tillfredsställa samhällets sociala förväntningar, samtidigt som de också är känsligare 

mot etiska problem i samhället (Fernandez-Feijo et al., 2014). En tolkning kan därmed 

göras att kvinnor är mer CSR-orienterade än män.  

 
Studiens resultat uppvisar alltså samma resultat som den tidigare forskningen gjord på 

börsnoterade företag (Shamil et al., 2014; Fernandez-Feijo et al., 2014; Dienes & Velte 

2016). Kvinnor har, även i mindre företag, en stor påverkan på omfattningen av 

företagets hållbarhetsredovisning. Resultatet från studien kompletterar därmed tidigare 

forskning som gjorts i en annan institutionell miljö.  

 

7.2 Ålder på styrelseledamöterna  
H2: En åldersheterogen styrelse kommer att ha en positiv inverkan på företagets 

hållbarhetsredovisning.  

 
Hypotes 2 förutspådde att en styrelse med en hög åldersvariation skulle ha en positiv 

inverkan på mindre företags hållbarhetsredovisning. Argumentationen i frågeställningen 

grundade sig i att kombinationen av olika karaktärsdrag i styrelsen skulle ha en 

påverkan på företagets resultat (Umans & Smith, 2013). Studiens resultat visade dock 

att en styrelse med en hög åldersvariation hade motsatt inverkan på företagets 

hållbarhetsredovisning. Modell 1, 2, 3 och 6 uppvisades ett negativt signifikant 

samband, vilket innebär att en högre åldersvariation i styrelsen leder till en mindre 

omfattande hållbarhetsrapportering i mindre företag, således förkastades hypotes 2.  

 
Tidigare forskning menar att homogena grupper, där karaktärsdrag och uppfattningar är 

lika, fungerar bra vid lösning av rutinartade problem (Hambrick & Mason, 1984). 

Aktuell studies resultat antyder att hållbarhetsredovisning kan ses som ett rutinartat 
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problem eftersom åldersvariationen i styrelsen har en negativ inverkan. En möjlig 

förklaring kan vara att uppfattningar kring hållbarhetsredovisningens betydelse, skiljer 

åt sig mellan generationer. Milton Friedman uttryckte sig på följande sätt: ”The social 

responsibility of business is to increase its profits” (Friedman, 1970). En tolkning av 

resultatet kan alltså vara att uppfattningarna kring företagets ansvar gentemot 

intressenterna är olika. En generation kanske har ett mer finansiellt snävt fokus, i linje 

med Milton Friedmans uttalande, medan andra generationer ser ansvaret ur ett bredare 

perspektiv. Detta kan resultera i att risken för konflikter vid beslutsfattande ökar när 

åldersvariationen i styrelsen är hög, vilket leder till mindre hållbarhetsrapportering 

(Tarus & Aime, 2014). Mindre företag är alltså mer benägna att hållbarhetsredovisa om 

styrelsen är åldershomogen.  

 

7.3 Etnisk mångfald 
H3a: Etnisk mångfald i styrelsen har en positiv inverkan på företagets 

hållbarhetsredovisning.  

H3b: Etnisk mångfald i styrelsen har inget samband med företagets 

hållbarhetsredovisning. 

 
Huvudargumentet för hypotes 3a var att utländska styrelseledamöter skulle ha en positiv 

inverkan på mindre företags strategiska beslut. Med detta menas att en högre andel 

utländska styrelseledamöter har en positiv inverkan på omfattningen av mindre företags 

hållbarhetsredovisning. En intressant aspekt är att det endast fanns ett signifikant 

samband i modell 1, det sociala perspektivet. Sambandet stämde dock inte överens med 

hypotesens prediktion eftersom det uppvisade ett negativt samband. Detta indikerar att 

företag med en högre andel utländska styrelseledamöter, hållbarhetsrapporterar mindre 

inom det sociala perspektivet. I resterade modeller uppvisades inget signifikant 

samband med den beroende variabeln och tolkningen bör därför göras med viss 

försiktighet.  

 
Diversitetargumentet är, gällande heterogena styrelser, att de har en bredare förståelse 

för komplexitet i miljön, än homogena styrelser (Shamil et al., 2014). Tidigare 

forskning har argumenterat för att diversitet i styrelsen förbättrar företagets strategiska 

beslutsfattande, eftersom det skapas ett bredare perspektiv kring hur problem ska 
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bemötas (Zhang, 2012). Eftersom hållbarhetsredovisning i dagsläget är frivilligt kan det 

betraktas som ett strategiskt beslut att upprätta en sådan. Studiens resultat kan tolkas 

som att utländsk härkomst inte påverkar uppfattningar kring hållbarhetsrapportering och 

därmed inte heller de strategiska beslut som berör denna typ av rapportering. Eftersom 

hypotes 3b accepterades kan det betyda att utländska styrelseledamöter i mindre företag, 

i majoritet, är av nordisk härkomst. Detta kan innebära att värderingar är likartade 

eftersom de nordiska länderna till stor del liknar varandra. Argumentet att utländska 

styrelseledamöter bidrar med nytt tankesätt, kan därmed ifrågasättas i detta 

sammanhang. Aktuell studies resultat antyder alltså att etniskt diversitet i styrelsen, inte 

stödjer argumentet kring att en heterogen styrelse har en positiv inverkan på mindre 

företags hållbarhetsredovisning. 

 
Hur andelen utländska i styrelsen påverkar omfattningen av företagets 

hållbarhetsredovisning i stort, kan vi därför inte dra slutsatser kring. Aktuell studies 

resultat visar därmed att etnisk mångfald inte påverkar summan av den totala 

hållbarhetsredovisningen, i mindre företag. 

 
Operationaliseringen av andel utländska i styrelsen kunde skett på samma sätt som för 

variabeln kön. Andel utländska hade då utgjort en dummy variabel och inte varit en 

kvotvariabel. Alternativet hade varit att till exempel studera hur fler än tre utländska 

styrelseledamöter i styrelsen påverkar företagets hållbarhetsredovisning. På så vis hade 

gränsdragningen vid ett visst antal kunnat studeras.  

 

7.4 Styrelsens storlek  
H4: Det finns ett positivt samband mellan styrelsens storlek och företagets 

hållbarhetsredovisning.  

 
Hypotes 4 bygger på argumentet att en större styrelse främjar hållbarhetsrapporteringen 

i mindre företag. I samtliga sex modeller (tabell 6.6 & tabell 6.7) uppvisades inget 

samband mellan antal styrelsemedlemmar och mindre företags hållbarhetsredovisning. 

Aktuell studies resultat skiljer sig därmed från tidigare forskning gjord på börsnoterade 

företag, som uppvisat ett positivt samband mellan antal styrelsemedlemmar och 
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företagets hållbarhetsredovisning (Dienes & Velte 2016; Shamil et al., 2014; Janggu et 

al., 2014).  

 
Teoretiska resonemang i aktuell studie hävdar att i en större styrelse, ökar risken för 

bristande initiativtagande, så kallat ”free rider” beteende. Flexibiliteten och dynamiken 

i styrelsens beslutsfattandeprocess antas också bli sämre när styrelsens storlek ökar 

(Dienes & Velte, 2016). Resonemanget hade kunnat styrkas ifall aktuell studie uppvisat 

ett negativt samband mellan antal styrelsemedlemmar och mindre företags 

hållbarhetsredovisning. Det här innebär att vi inte kan uttala oss om något samband 

mellan styrelsens storlek och omfattningen av mindre företags hållbarhetsredovisning.  

 

7.5 Kontrollvariabler  
Industri har använts för att särskilja känsliga- och icke känsliga branscher. 

Kontrollvariabeln var signifikant i modell 5 och 6. Sambandet var negativt i båda 

modellerna, vilket indikerar att företag i den icke känsliga sektorn 

hållbarhetsrapporterar mindre inom miljö perspektivet och den totala summan av de 

båda perspektiven, sociala och miljö. Resultatet skiljer sig därmed från Shamil et als. 

(2014) studie på börsnoterade företag, där inget samband kunde påvisas. Aktuell studies 

resultat antyder också på att mindre företag inom den känsliga sektorn, 

hållbarhetsrapporterar för att skapa, bibehålla eller återfå legitimitet.  

 
Skuldsättningsgrad är den kontrollvariabel som minst förklarar variationen i den 

beroende variabeln, hållbarhetsredovisning. Variabeln var inte signifikant i någon av de 

tre modeller som presenteras i tabell 6.7. Det kan alltså inte påvisas något samband 

mellan skuldsättningsgrad och omfattningen av hållbarhetsredovisningen i mindre 

företag.  

 
Företagets storlek, operationaliserat som företagets balansomslutning, uppvisade inget 

signifikant samband med den beroende variabeln (se tabell 6.7). Företagets storlek 

kunde istället operationaliserats som antal anställda och på så vis givet ett annat resultat.  

 
Företagets ålder har i tidigare forskning uppvisat ett negativt samband med 

omfattningen av företagets hållbarhetsredovisning (Shamil et al., 2014). 
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Kontrollvariabeln uppvisade inget samband med den beroende variabeln i varken 

modell 4, 5 eller 6. Det kan därmed inte påvisas att företagets ålder påverkar 

omfattningen av hållbarhetsredovisningen i mindre företag.  

 

7.6 Avslutande diskussion  
Utifrån ett agentteoretiskt perspektiv är styrelsens uppgift att övervaka 

företagsledningen i syfte att reducera agentkostnaderna (Shamil et al., 2014). Företag 

hållbarhetsredovisar, enligt agentteorin, i syfte att reducera dessa agentkostnader. I 

denna studie antas fyra demografiska karaktärsdrag i styrelsen påverka omfattningen av 

företagets hållbarhetsredovisning; kön, ålder, etnisk mångfald och styrelsens storlek. Vi 

har i aktuell studie visat att tre eller fler kvinnliga styrelseledamöter har en positiv 

inverkan på mindre företags hållbarhetsrapportering. Studiens resultat visade också att 

en åldersheterogen styrelse har en negativ inverkan på mindre företags 

hållbarhetsrapportering. Etnisk mångfald var endast signifikant i en av de sex 

modellerna och har därför tolkats med viss försiktighet.  

 
Studiens prediktioner överensstämde endast med två resultat, kön och etnisk mångfald. 

Anledningen kan antas vara att denna studie behandlar en annan institutionell miljö, 

nämligen mindre företag. Måtten som använts har utgjorts av nyckelord baserade på 

GRIs indikatorer inom det sociala- och miljömässiga perspektivet. Etnisk mångfald var 

endast signifikant i modell 1, det sociala perspektivet, vilket kan ses som en intressant 

aspekt. Det innebär nämligen att andel utländska i styrelsen endast påverkar 

omfattningen av hållbarhetsrapporteringen gällande det sociala perspektivet. Endast 

hypotes 1a stämde överens med forskningen gjord på börsnoterade företag, det vill säga 

att kvinnliga styrelseledamöter har en positiv inverkan på omfattningen av företagets 

hållbarhetsredovisning.  

 
Den institutionella teorin utforskar verksamheter och förklarar anledningen till varför 

företag över tid blir mer homogena inom samma bransch (Susith & Lawrence, 2014). 

Studiens kontrollvariabel, industri, förklarar att företag inom den känsliga sektorn 

tenderar att hållbarhetsredovisa mer, än den icke känsliga sektorn. En tolkning kan 

därför göras att företag inom den känsliga sektorn måste efterlikna varandra gällande 

hållbarhetsrapporteringen, för att fortsatt anses vara legitima. Gällande den känsliga 
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sektorn, kan en koppling även göras till legitimitetsteorin som menar att företag 

hållbarhetsredovisar i syfte att bibehålla, skapa eller återfå legitimitet (Susith & 

Lawrence, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

 58 

8. Slutsatser och implikationer 
 
 

tudiens avslutande kapitel presenterar slutsatser kring de signifikanta samband 

som tidigare analyserats. Studiens bidrag, i form av teoretiska och praktiska 

implikationer, presenteras även i detta kapitel. Slutligen lämnas även förslag till 

framtida forskning för att kunna föra forskningen framåt.  

 
 

8.1 Slutsats 
Syftet med studien var att förklara hur styrelsens demografiska karaktärsdrag påverkar 

omfattningen av företagens hållbarhetsredovisning i icke börsnoterade företag i Sverige, 

som omfattas av kommande lagstiftning. För att uppnå studiens syfte utformades 

hypoteser som grundades på befintliga teorier och tidigare forskningsresultat angående 

börsnoterade företag. Agentteorin, legitimitetsteorin, intressentteorin och institutionell 

teori låg till grund för studiens teoretiska perspektiv. Agentteorin användes för att 

förklara styrelsens roll i företaget och legitimitetsteorin användes för att förklara 

relationen mellan företaget och samhället. Utifrån ett intressentteoretiskt perspektiv 

beskrevs företagets ansvar gentemot dess intressenter. Slutligen användes institutionell 

teori för att förklara varför företag inom samma bransch tenderar att efterlikna varandra 

över tid. Det argumenterades att fyra demografiska karaktärsdrag hos styrelsen 

påverkade omfattningen av företagets hållbarhetsredovisning. Som proxy för 

hållbarhetsredovisningen användes nyckelord baserade på GRIs indikatorer inom det 

sociala- och miljömässiga perspektivet.  

 
Aktuell studie har visat att styrelsens demografiska karaktärsdrag påverkar 

omfattningen av hållbarhetsredovisningen i mindre företag. Studien visade att variabeln 

kön var det demografiska karaktärsdrag som hade störst påverkan på mängden 

hållbarhetsredovisning i mindre företag. Resultatet kompletterar tidigare 

forskningsresultat (Fernandez-Feijo et al., 2014; Dienes & Velte, 2016) som visat att 

kvinnliga styrelseledamöter påverkar börsnoterade företags hållbarhetsredovisning. En 

slutsats utifrån studiens resultat är att en ökad diversitet, gällande kön i styrelsen, bidrar 

till en mer omfattande hållbarhetsredovisning i mindre företag. Det här kan bero på att 

S 
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kvinnor bidrar med ett nytänkande kring företagets hållbarhetsredovisning och är 

därmed mer CSR-inriktade än män.  

 
Resultaten visade också att åldersvariationen i styrelsen var den variabel, efter kön, som 

påverkade variationen i mängden hållbarhetsredovisning mest. En hög åldersvariation i 

styrelsen indikerade att företaget tenderade att hållbarhetsredovisa mindre. Det kan bero 

på att uppfattningarna kring hållbarhetsredovisningens relevans, skiljer sig mellan 

generationer. Någon generation kanske innehar ett bredare perspektiv, medan en annan 

har ett mer snävt finansiellt fokus, men även att risken för konflikter ökar vid en hög 

åldersvariation i styrelsen. Vår studie stödjer alltså inte Tarus och Aimes (2014) 

argument att en mix av demografiska skillnader, ålder, vore idealet för en väl 

sammansatt styrelse. Vårt resultat indikerar snarare att en homogen styrelse, gällande 

ålder, skulle hållbarhetsredovisa mer än en åldersheterogen styrelse.   

 
Vår undersökning visar i enlighet med tidigare forskningsresultat på börsnoterade 

företag (Shamil et al., 2014; Janggu et al., 2014) att etnisk mångfald inte har någon 

större påverkan på företags hållbarhetsredovisning. Dock skiljer sig vårt resultat från 

tidigare forskning eftersom studien behandlar mindre företags hållbarhetsrapportering. 

Styrelsens storlek har tidigare visat sig påverka börsnoterade företags 

hållbarhetsredovisning positivt (Dienes & Velte, 2016; Janggu et al., 2014; Shamil et 

al., 2014). Vi kunde dock inte påvisa i vår undersökning att styrelsens storlek har någon 

inverkan på mindre företags hållsbarhetsredovisning. Nthim och Soobaroyen (2013) för 

en diskussion kring att en större styrelse snarare har en negativ inverkan på företagets 

hållbarhetsredovisning. En slutsats kan vara att mindre företag, oberoende styrelsens 

storlek, hållbarhetsrapporterar i samma omfattning. 

 
Sammantaget blir slutsatsen att hållbarhetsredovisningens omfattning i mindre företag 

påverkas till viss del av styrelsens demografiska karaktärsdrag, kön, ålder, etnisk 

mångfald och styrelsens storlek. Det karaktärsdrag som har störst inflytande är kön och 

det med minst inflytande är styrelsens storlek.  
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8.2 Implikationer  
Implikationer ges för att visa vilka unika bidrag vår studie lämnar, dels teoretiska men 

också praktiska implikationer.  

8.2.1 Teoretiska implikationer  

Det har gjorts flertalet studier angående hur styrelsens demografiska karaktärsdrag 

påverkar börsnoterade företags hållbarhetsredovisning, men ännu har ingen studie gjorts 

på mindre företag i Sverige. Vår undersökning bidrar därmed till forskningen genom vår 

analys av de demografiska karaktärsdrag i svenska styrelser som kan påverka mindre 

företags hållbarhetsredovisning. Studiens resultat indikerar att större styrelser i mindre 

företag, inte leder till en mer omfattande hållbarhetsredovisning.  

 
Vår undersökning bidrar även med förståelse kring kvinnliga styrelseledamöters 

inverkan på företagens hållbarhetsredovisning i mindre företag. Studien lämnar därmed 

ett bidrag till legitimitetsteorin om att kvinnor eftersträvar att leva upp till samhällets 

förväntningar.  

 
Susith och Lawrence (2013) påstår i sin artikel att hållbarhetsredovisning kan vara ett av 

de arbetssätt som institutionell teori förutspår att företag efterliknar. Genom vår 

kontrollvariabel, industri, kan ett bidrag till institutionell teori lämnas. Vårt resultat 

visar att företag inom den känsliga sektorn tenderar att hållbarhetsredovisa mer, än 

företag i den icke känsliga sektorn. Hållbarhetsredovisning kan ses som ett arbetssätt för 

mindre företag att skapa, bibehålla eller återfå legitimitet inom den känsliga sektorn. 

8.2.2 Praktiska implikationer  

Vi har i vår studie funnit att styrelsens demografiska karaktärsdrag till viss del påverkar 

omfattningen av mindre företags hållbarhetsredovisning. Utifrån studiens resultat har vi 

noterat att styrelser bestående av tre eller fler kvinnliga styrelseledamöter främjar en 

mer omfattande hållbarhetsrapport. Det här kan vara en indikation på att styrelsen 

beaktar andra synsätt när den blir mer heterogen. Vårt resultat visade dock att en 

styrelse med hög åldersvariation, hade en negativ inverkan på mindre företags 

hållbarhetsredovisning. Detta indikerar att det är skillnad på vilket sätt som styrelsen är 

heterogen, men kanske innebär detta även att vissa generationer är mer konservativa till 

hållbarhetsredovisningens relevans eftersom aktuell studies resultat indikerar att 
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åsikterna kan skilja sig åt. De demografiska karaktärsdragen, kön och ålder, bör därför 

beaktas när styrelsen komponeras  

 
Utifrån studiens resultat kunde vi också konstatera att utländska styrelseledamöter inte 

hade någon större inverkan på mindre företags hållbarhetsredovisning. En möjlig 

förklaring kan vara att uppfattningarna kring hållbarhetsredovisning inte är korrelerade 

med etnisk bakgrund.  

 

8.3 Förslag på framtida forskning  
Studien har visat att styrelsens demografiska karaktärsdrag, i mindre företag, i viss 

uträckning påverkar hållbarhetsredovisningen. Utifrån resultaten kan det utläsas att 

studerade variabler hade en relativt låg förklaringsgrad, vilket indikerar att det kanske 

finns andra faktorer som påverkar mer. För framtida forskning hade det därför varit 

intressant att studera andra demografiska karaktärsdrag som till exempel utbildnings- 

eller yrkesbakgrund för att komplettera vår studies resultat.  

 
Vid insamlingen av empirin konstaterade vi att verkställande direktör (VD) ofta ingick i 

företagets styrelse. Styrelsens oberoende har tidigare studerats gällande börsnoterade 

företag och hur detta påverkar hållbarhetsredovisningen. Denna företeelse hade varit 

intressant att studera i samma kontext som denna studie, det vill säga i mindre företag.  
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Bilaga 1 GRI-Nyckelord  
The social perspective 

• Employment 

• Employee turnover 

• Collective bargaining 

• Collective agreement 

• Occupational health 

• Occupational safety 

• Training 

• Diversity 

• Equal opportunity  

• Human rights  

• Discrimination 

• Freedom of association 

• Child labour 

• Forced labour 

• Compulsory labour 

• Corruption 

• Product responsibility 

• Customer health 

• Customer safety 

• Customer satisfaction 

 

The environmental perspective 

• Recycle 

• Energy consumption 

• Renewable  

• Biodiversity 

• Emission 

• Waste 

• Spill 

• Environmental impact 

• Environmental protection 

hej 

Det sociala perspektivet 
• Anställning 

• Personalomsättning 

• Kollektiva förhandlingar 

• Kollektivavtal 

• Företagshälsovård 

• Arbetsskydd 

• Utbildning 

• Mångfald 

• Jämställdhet 

• Mänskliga rättigheter 

• Diskriminering 

• Föreningsfrihet 

• Barnarbete 

• Tvångsarbete 

• Obligatorisk arbetskraft 

• Korruption 

• Produktansvar 

• Kundhälsa 

• Kundsäkerhet 

• Kundnöjdhet 

 

Det miljömässiga perspektivet 

• Återvinna 

• Energiförbrukning 

• Förnybar energi 

• Biologisk mångfald 

• Emission 

• Avfall 

• Spill 

• Miljöpåverkan 

• Miljöskydd 


