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Sammanfattning 
Examensarbete - Civilekonomprogrammet. Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet 

Titel: CSR-redovisning: - Ett sätt för de svenska börsnoterade bolagen att utmärka sig 
Datum: 2016-05-18  
Författare: Philip Hansson och Alexander Melltoft  
Handledare: Yuliya Ponomareva 
Medbedömare: Andreas Jansson 
Examinator: Sven-Olof Yrjö Collin 

Bakgrund och problemdiskussion: Allt fler företag redovisar information kring CSR i 
sina årsredovisningar. Där en stor del av tidigare studier utgått från att företag använder 
CSR-redovisningen på ett standardiserat sätt. Vilket kan förklaras av att CSR-standarders 
framväxt utgör en ram för hur företagen ska rapportera denna information. Samtidigt kan 
en ökad konkurrens leda till att företagen blir mer benägna att differentiera sig för att 
uppnå olika fördelar. Studier har även funnit att företagen använder sin CSR-redovisning 
på ett differentierat sätt. Därför kan det vara intressant att gå i en motsatt riktning 
gentemot merparten av tidigare studier och undersöka hur företagen kan använda CSR-
redovisningen som en strategi. Där företagen kan implementera en viss strategi, genom 
att utmärka sig i sin CSR-redovisning och förmedla sitt CSR-arbete för sina intressenter 
på ett visst sätt. Det kan även vara intressant att undersöka hur karaktärsdragen hos 
företagets beslutsorgan (bolagsstämma, styrelse & Vd) påverkar hur företaget utmärker 
sig. Då tidigare studier visat att karaktärsdragen har en inverkan till vilka strategiska val 
ett företag fattar. 

Syfte: Syftet med studien är att identifiera hur de svenska börsnoterade bolagen väljer att 
utmärka sig i sin CSR-redovisning och undersöka vilka karaktärsdrag hos företagets 
beslutsorgan som kan tänkas ligga bakom detta strategiska val. 

Metod: Studien utgick från en abduktiv forskningsansats, där vi växelvis använt teori och 
empiri. Detta då dominerande bolagsstyrningsteorier tillsammans med subjektiva 
bedömningar från företagens årsredovisningar använts för att skapa en förståelse för hur 
företagen kan utmärka sig med sin CSR-redovisning. Därefter har en statistisk 
undersökning utförts, där datainsamlingen hämtats ifrån 183 företags årsredovisningar. 
Detta för att undersöka hur beslutsorganens karaktärsdrag kan kopplas till företagens sätt 
att utmärka sig i CSR-redovisningen. 

Resultat och slutsatser: Studien fann att företagen kan utmärka sig i sin CSR-redovisning 
enligt två olika kategorier, det vinstmaximerande och ansvarsfulla företaget. Det fanns å 
ena sidan företag som ville framstå mer lönsamt och i större grad fokusera på att 
tillfredsställa sina aktieägare. Å andra sidan fanns det företag som ville framstå som mer 
ansvarsfulla, med fokus på att skapa mervärde längs hela värdekedjan. Det visade sig 
även att karaktärsdragen ägarkoncentration, könsfördelning i styrelse, styrelsestorlek och 
Vd varaktighet har en inverkan för vilken strategi företagen väljer att utmärka sig enligt.  



 

 4 

Abstract 
Master Thesis in Business Administration. School of Business and Economics at the 
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Date: 2016-05-18  
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Co-examiner: Andreas Jansson 
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Background and problem: More and more companies report information about CSR in 
their annual reports. Where a large part of previous studies assumed that companies use 
CSR-reporting in a standardized way. Which can be explained by the emergence of CSR-
standards which provides a framework for how companies should report this information. 
At the same time, increased competition may lead companies to become more prone to 
differentiate themselves, to obtain various benefits. Studies have also found that 
companies use their CSR-reports in a differentiated manner. Therefore, it might be 
interesting to go in an opposite direction and examine how companies can use the CSR-
report as a strategy. Where companies through CSR-reporting can differentiate by using 
a certain strategy to communicate its CSR-work. It may also be interesting to investigate 
how the characteristics of the company's decision-making bodies (General Meeting, 
Board of directors & CEO) affect how the company differentiate. As previous studies 
have shown, characteristics have an impact to the strategic choices a company makes. 

Purpose: The purpose of the study is to identify how the Swedish listed companies choose 
to differentiate in their CSR-reporting and investigate the characteristics of the company's 
decision-making bodies who might be behind this strategic choice. 

Method: The study was based on an abductive research approach, where we alternately 
used theory and empirics. This is because the dominant corporate governance theories 
along with subjective assessments of the company's financial statements where used to 
create an understanding of how companies can differentiate within its CSR-reporting. A 
statistical study has also been made, where the data collection was gathered from 183 
companies’ financial statements. To examine how the decision-making bodies 
characteristics can be linked to the way companies differentiate in their CSR-reporting. 

Result and conclusion: The study found that companies can differentiate in their CSR-
reporting according to two different categories, the profit maximizing and responsible 
company. There was, on the one hand, companies that wanted to appear more profitable 
with a greater degree of focus on satisfying their shareholders. On the other hand, there 
were companies that wanted to seem more responsible, with a focus on creating added 
value along the entire value chain. It was also found that the characteristics of ownership 
concentration, gender distribution within the board, board size and duration of the CEO 
has an impact on what strategy the companies choose to differentiate in accordance with. 
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Centrala begrepp och hur de används i studien 

Begreppsförklaring  

CSR Corporate social responsibility (CSR) är ett frivilligt koncept 

som avser företagens ansvarstagande för sin påverkan på 

samhället. 

CSR-aktiviteter Avser de aktiviteter inom CSR företaget arbetar med och 

utgör en del av företagets CSR-arbete. 

CSR-arbete Ger en mer helhetlig bild över vad företaget arbetar med 

inom CSR och inkluderar förtegets samtliga CSR-aktiviteter. 

CSR-engagemang Hur mycket fokus en individ eller ett företag lägger på CSR. 

CSR-koncept Innefattar alla delar inom CSR och används i samma syfte 

som CSR-området.  

CSR-området För förklaring se CSR-koncept 

CSR-prestationer Avser det slutliga resultatet av företagets CSR-aktiviteter och 

-arbete. 

CSR-redovisning Avser den rapport eller den del av årsredovisningen, där 

företaget presenterar information kring CSR. 

CSR-strategi Den strategi som företaget använder inom CSR. Detta är ett 

begrepp som innefattar hur företaget använder sitt CSR-

arbete, CSR-aktiviteter och CSR-redovisning som en strategi. 

CSR-utbildning Det är den kunskap om CSR som individen erhållit genom 

utbildning av olika slag. 
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1!Inledning 

Inledningskapitlet börjar med en bakgrund som beskriver CSR-konceptet och vad dess 

utveckling inneburit för företagens CSR-redovisning. Vidare i problemdiskussionen 

argumenteras det för att företagens CSR-redovisning bedrivs på ett utmärkande sätt och 

att karaktärsdragen för ett företags beslutsorgan kan ha en inverkan till detta. Vilket 

mynnar ut i en problemformulering och ett syfte för studien. 

1.1!Bakgrund 

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett aktuellt och omdiskuterat koncept både i 

näringslivet och samhället i stort (Lock & Seele, 2016). Det är ett frivilligt koncept som 

avser företagens ansvarstagande för sin påverkan på samhället (EU-kommissionen, 2016) 

och Sahlin-Andersson (2006) har identifierat CSR-konceptet som en global trend. En 

trend som kan ha uppkommit i samband med allmänhetens uppmärksammande av 

barnarbete och olika miljökatastrofer, vilket bidragit till att en ökad medvetenhet skapats 

bland samhällets aktörer, där företagen börjar ses som utnyttjare av världens resurser 

(Sahlin-Andersson, 2006).  

Detta innebär att företagen inte bara skall sträva efter att generera vinst, då allmänheten 

numera förväntar sig att företagen skall ta ansvar för sina handlingar. De kan inte längre 

dumpa sina produktionsrester, använda barnarbete samt tillämpa ogynnsamma 

anställningsavtal mot de anställda och samtidigt förvänta sig att samhället skall köpa 

deras produkter (Benn & Kramar, 2011). Konsumenterna har således blivit mer medvetna 

om vad de köper, där priset inte längre är lika viktigt, en utveckling som står i kontrast 

mot Friedmans syn (1970). En syn som innebär att företagen inte har något ansvar mer 

än att göra det de är bäst på, att generera vinst, där det enda sociala ansvar företagen har 

är att maximera aktieägarvärdet (Friedman, 1970). Detta har bidragit till att den medvetna 

kapitalismen växt fram, som innebär att företagen måste driva företaget utifrån ett högre 

syfte än att bara maximera vinsten till aktieägarna och således ta hänsyn till hela 

värdekedjan (Kofman, 2006). Enligt Elkington (1997) kommer företag som endast ser 

företagandet utifrån ett ekonomiskt perspektiv bli bestraffade. Detta då företagets CSR-

prestationer kommer att utvärderas och jämföras gentemot andra företag. Denna 

utvärdering kan innebära att företag förlorar marknadsandelar till sina konkurrenter och 

således verka hotande mot företagets framtida lönsamhet (Porter & Kramer, 2006). 
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För att företagen skall bli accepterade som en lämplig aktör i samhället kan de presentera 

information avseende sitt samhälliga ansvarstagande i sin årsredovisning (Löhman & 

Steinholtz, 2003). Denna typ av redovisning har kommit att kallas CSR-redovisning och 

innan 1990-talet var denna typ redovisning nästan ett främmande fenomen (Ljungdahl, 

1999). Därefter har intresset för denna typ av redovisning ökat och syns bland de svenska 

börsnoterade bolagen, där allt fler börjat redovisa information kring CSR i 

årsredovisningen eller som en separat bilaga till denna (Ljungdahl, 1999). Detta är en 

frivillig redovisning, där företaget ger ut information som inte omfattas av restriktioner 

från lagar eller redovisningsstandarder. En information som företaget anser vara relevant 

för att underlätta beslutsfattandet för årsredovisningens användare (Meek, Roberts & 

Gray, 1995).  

Det finns studier som anser att CSR-redovisningen tillämpas av företagen på ett 

standardiserat sätt. Detta genom att standarder utvecklats för hur företagen bör upprätta 

och presentera sitt samhälliga ansvarstagande i CSR-redovisningen (Huang, 2013). Enligt 

De Geer, Borglund och Frostenson (2009) finns det fyra anledningar till varför CSR-

konceptet fått fäste samt uppnått en global acceptans, både i näringslivet och hos 

allmänheten, vilket kan förklara varför CSR-redovisningen tillämpas på ett standardiserat 

sätt av företagen. Där en anledning är att CSR-konceptets formbarhet och flexibilitet 

förhindrar att konceptet står i konflikt med de traditionella idealen i samhället. 

Exempelvis anses socialt ansvar som värdeskapande för aktieägarna, vilket gör att det 

inte finns en intressekonflikt mellan CSR och vinstmaximering (De Geer, Borglund & 

Frostenson, 2009). Denna uteblivna intressekonflikt är något andra studier också 

bekräftar (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2008; Porter & Kramer, 2006; Löhman & 

Steinholtz, 2003), vilket stärker konceptets fördelar och dess förmåga att bli allmänt 

accepterad.  

Konceptet har även normaliserats och standardiserats via internationella standarder, en så 

kallad mjuk reglering som står i linje med den svenska traditionen och som gör det lättare 

att institutionalisera moraliskt ansvar. Framväxten av internationella standarder har därför 

skapat en tydlig reglerande ram som är svår att distansera sig ifrån, eftersom att följa 

standarder inger en stark legitimitet (De Geer, Borglund & Frostenson, 2009). Detta har 

underlättat konceptets institutionalisering som enligt Scott (2014) kräver att “tre pelare” 

uppfylls. För att CSR-konceptet skall institutionaliseras enligt Scott (2014) måste 

konceptet vara anpassat efter aktuella lagar och regler, överensstämma med gällande 

normer och värderingar samt vara logiskt och fungera i praktiska sammanhang. 
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Ovanstående innebär att det finns förutsättningar för standarder inom CSR-redovisning 

att växa fram, där Global Reporting Initiative (GRI) och United Nations Global 

Compact kan ses som de två största inom området. Enligt KPMG (2013) och 

Waddock (2008) är GRI den standard som flest företag globalt tillämpar. Av de 100 

största företagen i 41 länder använder upp emot 80% GRI’s riktlinjer för sin CSR-

redovisning år 2013 (KPMG, 2013). Vilket tyder på att CSR-redovisning 

institutionaliserats och bedrivs på ett standardiserat sätt. Detta har bidragit till att KPMG 

(2013) benämner GRI som en etablerad CSR-redovisningsstandard bland de största 

svenska företagen, vilket kan bero på att de skandinaviska länderna och företagen är 

världsledande i starka CSR- och hållbarhetsföreställningar (Strand, Freeman & Hockerts, 

2015). 

1.2!Problemdiskussion 

Den standardisering som beskrivits i bakgrunden kan innebära att företagen tenderar att 

likna varandra i CSR-redovisningen, där begreppet isomorfism kan användas som 

förklaring. Ett begrepp utvecklat av DiMaggio och Powell (1983) som innebär att 

företagens agerande går i en riktning mot att vara homogent tillämpat. Framkomsten av 

CSR-redovisningsstandarder likt GRI och United Nations Global Compact kan bidra till 

att isomorfistiska påtryckningar skapas, där företagen förväntas följa standardens 

riktlinjer. Carpenter och Feroz (1992) antyder att det endast är ett fåtal som motsätter sig 

ett system som blivit allmänt accepterat, då det allmänt accepterade förser legitimitet. 

Legitimitet som överlag är det främsta målet med företagens CSR-arbete (Vigneau, 

Humphreys & Moon, 2015) och avgörande för företagens överlevnad (DiMaggio & 

Powell, 1983). 

Detta tyder på att företagens CSR-redovisning skulle vara utformad på ett likartat sätt och 

även fast DiMaggio och Powells (1983) teori fått stort genomslag finns det studier som 

motbevisar att företagen går i en riktning mot att likna varandra. Hambrick, Finkelstein, 

Cho och Jackson (2004) har via sin studie funnit olika makrokrafter som har en motsatt 

effekt för företagen, där företagen istället för att likna varandra går i en riktning mot att 

differentiera sig. Där den globala konkurrensen kan ses som en drivkraft för företagen att 

vara differentierande (McWilliams & Siegel, 2001) och något som kan innebära att 

företagen uppnår olika konkurrensfördelar (Hambrick et al., 2004; McWilliams & Siegel, 

2001). Fördelar som kan yttra sig genom ökat rykte, högre arbetsproduktivitet, bättre 

resultat och således bättre affärsrelationer både till kunder och leverantörer, vilket skapar 
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ett långsiktigt värde för hela värdekedjan (Malik, 2015) och utgör motiv för företagen att 

gå i en riktning mot att vara differentierande.  

På senare tid har därför forskningen avseende CSR gått bortom att bara definiera 

konceptet och mer mot att undersöka dess strategiska roll i företagen (McWilliams, Siegel 

& Wright, 2006). Detta då studier visat att företagen kan använda CSR-redovisningen 

som en differentierad strategi för att förmedla och påverka intressenternas syn av 

företaget (McWilliams & Siegel, 2001; Sweeney & Coughlan, 2008). Sweeney och 

Coughlan (2008) fann att företagen använde sin CSR-redovisning på ett differentierat sätt. 

Då de kunde de konstatera att företagen använder CSR-redovisningen som en strategi för 

att nå ut till sina primära intressenter.  

Denna studie utgår därför från att företagen använder CSR-redovisningen som en strategi 

och ämnar istället identifiera de olika strategierna ett företag kan tillämpa. Det innebär att 

vi anser likt Hambrick et al. (2004) att företagen går i en riktning mot att differentiera sig, 

trots att CSR-redovisningen blivit en norm (Waddock, 2008). Detta då CSR är något 

frivilligt och innebär att det finns ett stort utrymme för företagen att vara differentierande. 

Härefter kommer vi använda ordet utmärka när företagen använder sin CSR-redovisning 

enligt en viss strategi, som avspeglar hur de vill framstå med sitt CSR-arbete gentemot 

sina intressenter. Detta innebär denna studie kommer studera hur företagen väljer att 

framstå med sitt CSR-arbete i CSR-redovisningen och således inte hur företaget faktiskt 

utför detta arbete. Därtill ämnar även studien att undersöka vad som påverkar företagens 

val av CSR-strategi och således de bakomliggande drivkrafterna till hur företaget 

utmärker sig i sin CSR-redovisning. 

Då denna studie utgår ifrån att de svenska börsnoterade bolagen går i en riktning mot att 

differentiera sig, står studiens synsätt i kontrast mot merparten av tidigare studier inom 

området (Huang, 2013; Tschopp & Nastanski, 2014; Haack, Schoeneborn & Wickert, 

2012). Detta kan vara en anledning till varför vi inte funnit någon tidigare studie som 

försökt identifiera vilka strategier ett företag tillämpar avseende sin CSR-redovisning. 

Däremot kan CSR ses som ett väl utforskat område, där forskare och andra aktörer under 

de senaste decennierna bidragit till att en stark teoretisk förankring utvecklats (Lock & 

Seele, 2016). Tidigare studier har bland annat undersökt relationen mellan CSR och 

företags prestationer (Porter & Kramer, 2006; Grossman, 2005), huruvida CSR-konceptet 

befästs i samhället (Haack, Schoeneborn & Wickert, 2012; Vigneau, Humphreys & 

Moon, 2015) och andra har undersökt företagens förmåga att symboliskt verka tillämpa 
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CSR-redovisningen (Behnam & MacLean, 2011). Att det således inte verkar finnas en 

liknande studie som utförts varken i en svensk eller utländsk kontext, innebär att ett 

teoretiskt bidrag för hur företagen utmärker sig i sin CSR-redovisning skulle vara till en 

global nytta samt bidra till det området för den frivilliga redovisningen. Detta genom att 

studien kan skapa en större förståelse för hur företagen frivilligt väljer att använda CSR-

redovisningen. 

Detta gör ämnet intressant att undersöka för att skapa en förståelse kring den 

forskningslucka som verkar finnas angående hur företagen väljer att utmärka sig via sin 

CSR-redovisning. Att identifiera hur företagen utmärker sig via sin CSR-redovisning 

innebär att det skapas en större förståelse för att se denna som en strategi företaget kan 

tillämpa. Eftersom det inte finns någon tidigare studie som direkt kan hänföras till hur 

företagen utmärker sig i sin CSR-redovisning har vi använt dominerande 

bolagsstyrningsteorier såsom agent-, resursberoende, intressent, legitimitets och 

stewardship teorin (Jansson, Jonnergård & Larsson-Olaison, 2013), för att skapa två 

kategorier. Vilka utgör olika strategier för hur företagen kan utmärka sig i sin CSR-

redovisning. Detta då tidigare forskning använt dessa teorier för att förklara ett företags 

beteende avseende CSR (Gallego-Álvarez, Prado-Lorenzo, Rodríguez-Dominguez & 

Garcia-Sànchez, 2010). De kategorier som skapades via teorierna var det 

vinstmaximerande och ansvarsfulla företaget. Detta är kategorier som hädanefter kommer 

användas i studiens genomförande för att identifiera hur företagen utmärker sig i sin CSR-

redovisning. Vidare kan man ställa sig frågan, vad är det som påverkar företagen att 

utmärka sig enligt en viss kategori och således vilken strategi de väljer att tillämpa? 

Till skillnad mot hur företagen väljer att utmärka sig i sin CSR-redovisning finns det ett 

flertal studier som undersökt de bakomliggande faktorerna till ett företags strategiska 

agerande. Där en del studier utgått från upper echelon teorin (Huang, 2013; Tuggle, 

Schnatterly & Johnson, 2010), vilken innebär att karaktärsdrag till företagets 

beslutsfattande aktörer kan hänföras till företagets valda agerande (Hambrick & Mason, 

1984). Enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrning (2016) finns det tre beslutsorgan i de 

svenska företagen, bolagsstämman, styrelsen och Vd’n. Dessa aktörer besitter ett stort 

inflytande då samtliga är involverade i företagets olika beslutsprocesser (Kollegiet för 

svensk bolagsstyrning, 2016) och kan därför antas ha en inverkan till CSR-redovisningens 

utformning. Hur beslutsorganen väljer att agera kan relateras till vilka karaktärsdrag dessa 

besitter, då tidigare studier påvisat att ägarkoncentration (Ducassy & Montandrau, 2015), 

styrelsens oberoende (Deschênes et al., 2015), styrelsens storlek (de Villiers, Naiker & 
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van Staden, 2011), kön (Bear, Rahman & Post, 2010), ålder (Godos-Diez, Fernández-

Gago & Martinez-Campillo, 2011), utbildning (Huang, 2013), varaktighet (Harjoto, 

Laksmana & Lee, 2015) kan vara avgörande faktorer till ett företags valda agerande.  

Då vi inte funnit någon tidigare studie som undersökt hur företagen kan utmärka sig i sin 

CSR-redovisning, utan endast att företagen kan använda denna som en differentierande 

strategi för att nå ut till sina intressenter (Sweeney & Coughlan, 2008). Finns det således 

inte någon studie som undersökt vad som påverkar företagen att utmärka sig på ett visst 

sätt. Därför kan det vara intressant att identifiera vilka karaktärsdrag hos beslutsorganen 

som kan påverka hur företaget väljer att utmärka sig i sin CSR-redovisning. Detta skulle 

skapa en större förståelse för hur företagen kan integrera CSR-redovisningen till 

företagets övergripande strategi. Därtill kan företagen även få en större insikt kring hur 

de kan utmärka sig enligt en viss strategi. Att identifiera hur företagen utmärker sig i sin 

CSR-redovisning och finna vilka av beslutsorganens karaktärsdrag som har en inverkan 

till denna, innebär att denna studie kan bidra till bolagsstyrningsområdet och således en 

del till hur företaget styrs som helhet. 

1.3!Problemformulering 

!! Hur utmärker sig de svenska börsnoterade bolagen i sin CSR-redovisning?  

!! Vilka karaktärsdrag hos företagets beslutsorgan påverkar hur företaget väljer att 

utmärka sig i sin CSR-redovisning? 

1.4!Syfte  

Syftet med studien är att identifiera hur de svenska börsnoterade bolagen väljer att 

utmärka sig i sin CSR-redovisning och undersöka vilka karaktärsdrag hos företagets 

beslutsorgan som kan tänkas ligga bakom detta strategiska val. 
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1.5!Disposition 

Kapitel 1 – Inledning 

Inledningskapitlet börjar med en bakgrund som beskriver CSR-konceptet och vad dess 

utveckling inneburit för företagens CSR-redovisning. Vidare i problemdiskussionen 

argumenteras det för att företagens CSR-redovisning bedrivs på ett utmärkande sätt och 

att karaktärsdragen för ett företags beslutsorgan kan ha en inverkan till detta. Vilket 

mynnar ut i en problemformulering och ett syfte för studien. 

Kapitel 2 – Metod 

Metodkapitlet förmedlar studiens teoretiska utgångspunkt och tillvägagångssätt. Där en 

abduktiv forskningsansats valts för studiens genomförande. Vidare beskrivs kort de 

grundläggande teorierna i studien och hur dessa används för att besvara forskningsfrågan. 

Kapitel 3 - Teoretisk referensram 

Kapitlet teoretisk referensram inleds med bakgrundsinformation kring att företagen kan 

använda CSR-redovisningen som en strategi. Därefter förklaras varför förtagen utmärker 

sig i sin CSR-redovisning, för att sedan beskriva ingående de kategorier som företagen 

kan utmärka sig enligt. Avslutningsvis presenteras beslutsorganen och dess karaktärsdrag 

som kan ha en inverkan till hur företaget väljer att utmärka sig i CSR-redovisningen, 

vilket mynnar ut i studiens hypoteser. 

Kapitel 4 - Empirisk metod 

Detta kapitel beskriver studiens grundläggande tillvägagångssätt och 

operationaliseringen av studiens variabler. I detta kapitel presenteras även förstudien som 

använts för att testa om de skapade kategorierna är lämpliga att använda. Avslutningsvis 

reflekteras det kring studiens tillförlitlighet genom begreppen reliabilitet och validitet. 

Kapitel 5 - Empiriskt resultat 

Detta kapitel inleds med en deskriptiv analys av studiens variabler, för att skapa en större 

förståelse och överskådlighet över det empiriska materialet. Därefter presenteras det 

framkomna resultatet från studiens bivariata samt multivariata tester. Vilket slutligen 

mynnar ut i en modell som används för att förklara vilka av beslutsorganens 

karaktärsdrag, som har en inverkan till hur företaget väljer att utmärka sig i sin CSR-

redovisning. 
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Kapitel 6 - Analys 

Analyskapitlet reflekterar kring studiens framkomna resultat, där detta kapitel inleds med 

en analys kring hur företagen utmärker sig i sin CSR-redovisning. Vidare analyseras 

studiens hypoteser var och en för sig, för att skapa en förståelse kring hur beslutsorganens 

karaktärsdrag kan relateras till hur företaget valt att utmärka sig. Till sist förs en 

avslutande diskussion kring vad studiens resultat innebär i helhet. 

Kapitel 7 - Slutsats 

Detta kapitel förmedlar de slutsatser som studien funnit och således hur företagen 

utmärker sig i sin CSR-redovisning samt vilka av beslutsorganens karaktärsdrag som har 

en inverkan till detta. Vidare beskrivs vad studiens framkomna resultat bidrar med ur ett 

teoretiskt, praktiskt samt metodologiskt perspektiv. Slutligen avslutas detta kapitel med 

reflektioner kring studiens begränsningar och vad framtida studier kan undersöka vidare 

inom detta område.  
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2!Metod 

Metodkapitlet förmedlar studiens teoretiska utgångspunkt och tillvägagångssätt. Där en 

abduktiv forskningsansats valts för studiens genomförande. Vidare beskrivs kort de 

grundläggande teorierna i studien och hur dessa används för att besvara 

forskningsfrågan. 

2.1!Teoretisk utgångspunkt 

Genom att identifiera kategorier kring hur företag väjer att utmärka sig i sin CSR-

redovisning och för dessa finna de bakomliggande faktorerna, vill vi ge ett teoretiskt 

bidrag till den nuvarande forskningen inom området för den frivilliga redovisningen. 

Kategoriseringen av hur företagen utmärker sig tillför ny kunskap och förståelse kring 

företagens användande av CSR-redovisningen. En kunskap som kan vara användbar för 

att driva den nuvarande forskningen framåt. Befintlig teori har använts dels för skapa 

kategorierna, men även för att generera hypoteser kring hur beslutsorganens 

karaktärsdrag kan relateras till företagens valda sätt att utmärka sig. Där vi vidare utfört 

statistiska tester för se om de uppsatta hypoteserna i studien stöds eller ej. Detta har 

inneburit att olika val behövts göras för studiens genomförande. Där kommande avsnitt i 

metodkapitlet beskriver på vilka grunder de olika valen skett som förmedlar en 

trovärdighet för studiens genomförande.  

2.2!Forskningsansats 

Studien använder beprövade teorier inom bolagsstyrning, agent-, resursberoende, 

intressent, legitimitets och stewardship teorin (Jansson, Jonnergård & Larsson-Olaison, 

2013). Detta då de dominerande bolagsstyrningsteorierna kan användas för att förklara 

ett företags beteende (Gallego-Álvarez et al., 2010). Därför ansåg vi att dessa blir 

användbara för att beskriva samt förklara hur företagen utmärker sig med sin CSR-

redovisning. Dessa teorier har vi använt tillsammans med en förstudien för bygga upp en 

förståelse för hur företagen utmärker sig i sin CSR-redovisning. Vilket innebär att en 

kombination utav både induktion samt deduktion skulle vara lämpligt att använda sig utav 

enligt Alvesson och Sköldberg (2008). En så kallad abduktiv forskningsansats (Alvesson 

och Sköldberg, 2008), där både teori och empiri succesivt används för att en förståelse 

skall växa fram.  
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En induktiv forskningsansats blir användbar då teorin för hur företagen utmärker sig via 

sin CSR-redovisning är bristfällig, vilket innebär att vi måste skapa och utveckla en 

teoretisk bild för hur företagen kan utmärka sig via CSR-redovisningen. Detta 

överensstämmer med Bryman och Bell (2013) som anser att en induktiv forskningsansats 

lämpar sig väl när man utgår från empiri för att generera teori. Den utförda förstudien 

utgick från 30 årsredovisningar där en varians identifierades kring hur företag uttryckte 

sig i sin CSR-redovisning. Företagen använde laddade ord som kunde kopplas till de 

kategorier som vi skapat utifrån dominerande bolagsstyrningsteorier. Denna varians 

tillsammans med den teoretiska bakgrunden i form av dominerande 

bolagsstyrningsteorier möjliggjorde att kategorier kring hur företagen utmärker sig i sin 

CSR-redovisning kunde användas. Vilket innebar att förstudien tillsammans med de 

dominerande bolagsstyrningsteorierna gav en teoretisk utgångspunkt för studiens 

genomförande. Den deduktiva forskningsansatsen å andra sidan utgår från redan 

existerande teori och litteratur inom området för att skapa hypoteser som därefter 

empiriskt undersöks (Bryman & Bell, 2013). Denna forskningsansats blir användbar när 

vi skapat oss en uppfattning kring hur företagen utmärker sig. Då denna uppfattning 

empiriskt kommer undersökas för att besvara våra hypoteser kring hur beslutsorganens 

karaktärsdrag förhåller sig till företagens sätt att utmärka sig i sin CSR-redovisning. 

Fördelarna med att använda en abduktiv forskningsansats är att forskaren inte blir inlåst 

till att använda ett visst arbetssätt och således har möjligheter att under studiens gång 

växelvis använda de båda forskningsansatserna den abduktiva ansatsen bygger på. En 

forskningsansats även benämnd som den “gyllene medelvägen” då den använder både 

induktion och deduktion som skapar diverse fördelar (Powell, 2001). Där fördelarna kan 

fås genom att det empiriska tillämpningsområdet successivt utvecklas under studiens 

genomförande som skapar förutsättningar för att utveckla en bättre och mer förfinad 

teoretisk bild (Alvesson & Sköldberg, 2008). Nya problem behöver mötas med nya 

metoder och de mer traditionella forskningsansatserna kanske inte är bäst lämpade att 

använda i alla lägen. Däremot finns det en nackdel med den abduktiva forskningsansatsen 

som utgörs av att tidigare forskning lätt kan påverka forskarens egna bedömningar (Patel 

& Davidson, 2003). Att genomföra en studie som både inbegriper att skapa ny teori och 

samtidigt använda existerande teori som skall utsättas för empiriska undersökningar, har 

bidragit till valet av en abduktiv forskningsansats.  

Alternativt hade studien kunnat genomföras med enbart en induktiv eller deduktiv 

forskningsansats. Detta hade dock bidragit till att studien behövts genomföras på ett 
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annorlunda sätt, antingen genom att utgå från existerande teori eller från insamlad empiri 

för att skapa kategorier för hur företagen utmärker sig i sin CSR-redovisning. Att enbart 

utgå från existerande teori från ett närliggande område hade kunnat skapa en missvisande 

bild för hur företagen faktiskt utmärker sig via sin CSR-redovisning. Det andra sättet som 

utgörs av en empirisk utgångspunkt skapar förutsättningar för att vara mer 

verklighetsförankrat vad gäller själva sättet företagen väljer att utmärka sig på. Däremot 

uppstår svårigheter att testa hur beslutsorganens karaktärsdrag kan kopplas till företagens 

valda sätt att utmärka sig i sin CSR-redovisning på ett induktivt sätt. 

Det finns mycket teori inom området, både avseende CSR-redovisning och strategier men 

ingen tydlig modell kring hur företagen väljer utmärka sig via denna redovisning. Därför 

används en abduktiv forskningsansats, där teori och empiri växelvis används för att skapa 

en större förståelse och således underlätta modellens skapande.  

2.3!Kunskapssyn 

Syftet med studien är att identifiera hur de svenska börsnoterade bolagen väljer att 

utmärka sig i sin CSR-redovisning och undersöka vilka karaktärsdrag hos företagets 

beslutsorgan som kan tänkas ligga bakom detta strategiska val. Detta har bidragit till att 

vi använder en abduktiv forskningsansats, vilket skapar förutsättningar för en 

hermeneutisk kunskapssyn. Då vi genomför studien med att växelvis gå mellan teori och 

empiri för att få en större förståelse, liknar detta den hermeneutiska cirkeln. Denna 

innebär att förståelsen stegvis byggs upp för en enskild händelse genom att denna sätts i 

en kontext. Detta leder till en större förståelse för sammanhanget som helhet som i sin tur 

bidrar till att den enskilda händelsen kan förstås med nya kunskaper och erfarenheter. Den 

nya kunskapen kan återigen användas för att få en ökad förståelse kring sammanhanget 

som innebär denna process sker i en aldrig avslutad cirkel (Ödman, 2007).  

Den hermeneutiska kunskapssynen blir således aktuell då vi gör observationer som 

involverar tolkningar utifrån egna erfarenheter och förmågor, för att förstå och tolka 

företagens motiv till hur de vill framstå i sin CSR-redovisning (Bryman & Bell, 

2013). Detta sätt kan dock medföra svårigheter kring att uppnå en objektivitet, vilket kan 

komplicera generaliserbarheten av resultatet (Patel & Davidson, 2003).  

Alternativt hade studien kunnat utgå ifrån en positivistisk kunskapssyn som strävar efter 

att genomföra studien på ett objektivt sätt, vilket skulle involvera mindre egna tolkningar. 

Vi hade kunnat kategorisera hur företagen väljer att framstå, utifrån att räkna laddade ord 

i deras CSR-redovisning. Hur företagen vill framstå i sin CSR-redovisning anser vi 
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däremot är mer en tolkningsfråga snarare än något som är kvantitativt mätbart. Då 

förekomsten av vissa ord inte nödvändigtvis behöver avspegla hur företaget utmärker sig. 

Enligt den utförda förstudien fanns det också stora skillnader avseende omfattningen på 

CSR-redovisningen, där större företag upplevdes beskriva sitt CSR-arbete mer utförligt. 

Att kvantitativt mäta ord skulle därför kunna skapa ett missvisande och snedvridet 

resultat. Därför anser vi att kategoriseringen hade blivit mindre tillförlitlig om man 

kvantitativ räknat ord framför att göra en helhetsbedömning av hur företagen vill framstå 

i sin CSR-redovisning. Den abduktiva forskningsansatsen och ovanstående resonemang 

innebär att vi valt att tillämpa en hermeneutisk kunskapssyn. 

2.4!Informationsinsamling och teorival 

Hur företagen utmärker sig med sin CSR-redovisning verkar tämligen vara ett outforskat 

område. Då tidigare studier som fokuserat på att se CSR som en strategi (Perry & Towers, 

2009; Moon, 2007), inte inriktat sig på hur företagen utmärker sig med sin CSR-

redovisning, Utan dessa studier har snarare sett CSR-arbetet som ett långsiktigt 

värdeskapande (Moon, 2007) eller som ett sätt att uppnå olika fördelar (McWilliams & 

Siegel, 2001). Då det inte finns någon klar och tydlig bild enligt tidigare studier för hur 

företagen utmärker sig i sin CSR-redovisning, har en förstudie varit nödvändig att utföra 

för att skapa denna. Där vi använt dominerande bolagsstyrningsteorier vilka inte direkt 

adresserar och förklarar hur företagen utmärker sig, men som enligt tidigare studier kan 

användas för att förklara ett företags beteende avseende CSR (Gallego-Álvarez et al., 

2010). Via förstudien fann vi en viss variation i företagens CSR-redovisningar och kunde 

konstatera att de skapade kategorierna kunde kopplas till hur företagen utmärker sig i 

denna. Detta innebär att agentteorin, stewardship teorin, legitimitetsteorin, 

resursberoende teorin, institutionell teori och intressent teorin fått en central roll för 

studiens teoretiska grund, då dessa är lämpliga att använda för att kategorisera företagen. 

Att det inte finns någon liknande studie innebär att ett teoretiskt bidrag till den frivilliga 

redovisningen kan uppnås genom denna studie. Detta i form av hur företagen utmärker 

sig med sin CSR-redovisning. Därtill ämnar denna studie också att undersöka de 

bakomliggande faktorerna till hur företagen väljer att framstå med sin CSR-redovisning. 

Detta utifrån om karaktärsdragen från företagets beslutsfattande aktörer kan kopplas till 

företagets valda sätt att utmärka sig i CSR-redovisningen. Inom detta område finns det 

många studier som genomförts, där upper echelon teorin är frekvent förekommande. Två 

studier som använt denna teori är Huang (2013) och Tuggle, Schnatterly och Johnson 
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(2010) som funnit att både styrelsens samt Vd’ns karaktärsdrag kan relateras till 

företagets valda agerande. Vilket innebär att även denna teori får en stor betydelse för 

studiens resonemang och antaganden, för att avgöra vilka karaktärsdrag som kan påverka 

hur företaget väljer att utmärka sig i sin CSR-redovisning. Ovan nämnda teorier kommer 

således att användas i studien för att förklara vilka strategiska val ett företag tar avseende 

sin CSR-redovisning, då dessa teorier enligt tidigare studier påverkar företagets 

beslutsfattande (Gallego-Álvarez et al., 2010). Ett beslutsfattande som i sin tur kan 

hänföras till företagets beslutsfattande aktörers karaktärsdrag, då tidigare studier ansett 

att dessa karaktärsdrag påverkar företagets CSR-strategier (Huang, 2013). Härefter följer 

en kort presentation kring de betydande teorierna som bygger upp denna studie. 

Agentteorin är den teori som mest forskare tillämpar inom området för bolagsstyrning 

(Jansson, Jonnergård & Larsson-Olaison, 2013). Teorin utgår från att människan agerar 

opportunistiskt och rationellt, där varje val görs för att maximera sin egen nytta. 

Agentteorin tillhör de så kallade kontraktsteorierna, där företagen utgörs av att vara 

uppbyggda på kontrakt (Fama, 1980). Vanligtvis används teorin för att beskriva ett 

kontraktsförhållande mellan företagsledningen och ägaren, där företagsledningen kan ses 

som en agent vilken arbetar för principalen dvs. ägaren. I vår studie ser vi företaget som 

en agent vilken arbetar för principalen som i vårt fall utgörs av samhället. Det är för 

samhällets aktörer CSR-redovisningen upprättas och därför anser vi att teorin kan 

appliceras utöver det vanliga användningsområdet, då det existerar ett socialt kontrakt 

mellan samhället och företagen (Deegan & Unerman, 2011). Om företagen har en filosofi 

som bygger på agentteoretiska tankar torde detta avspegla sig i hur CSR-redovisningen 

uttrycks, då denna teori kan påverka beslutsfattande aktörers agerande. Agentteorin blir 

därför användbar i studien, då denna belyser ett perspektiv för hur företag kan utmärka 

sig i sin CSR-redovisning.  

Stewardship teorin är en annan beteende teori som kan användas för att belysa ett annat 

perspektiv för hur företagen utmärker sig i sin CSR-redovisning. Enligt stewardship 

teorin motiveras inte individerna utav att agera i ett egenintresse, utan teorin innebär att 

individernas agerande är bortom ett privatekonomiskt intresse (Jansson, Jonnergård & 

Larsson-Olaison, 2013). Översatt till svenska kan teorin enligt Jansson, Jonnergård och 

Larsson-Olaison (2013) benämnas som god förvaltare. Detta förklarar teorins 

utgångspunkt på ett bra sätt då företagsledningen kan ses likt goda förvaltare som har en 

inneboende motivation att agera för företagets bästa. 



 

 21 

Företagen kan också utmärka sig i sin CSR-redovisning utifrån legitimitetsteorin, en teori 

som innebär att företagen agerar för att bli accepterade utav samhällets aktörer (Deegan 

& Unerman, 2011). Vilket bidrar till att företagen kontinuerligt strävar efter att agera och 

organisera sig inom rådande normer och värderingar. Där företagen måste vara 

responssiva och agera på de moraliska samt etiska förändringar som sker i takt med att 

samhällets normer och värderingar förändras (Deegan och Unerman, 2011). Detta 

gör företagen eftersom legitimitet kan ses som en resurs vilken krävs för företagets 

överlevnad, då en utebliven acceptans från samhällets aktörer kan vara förenat med stora 

kostnader (Dowling och Pleffer, 1975; O’Donovan, 2002). 

Ett annat sätt företagen kan utmärka sig på i sin CSR-redovisning är att hänsyn till hela 

värdekedjan och en beteende teori som förklarar ett sådant agerande är intressent teorin. 

Då det är en teori som handlar om hur företagen hanterar och integrerar med sin 

omgivning (Jansson, Jonnergård & Larsson-Olaison, 2013), varför också denna teori blir 

användbar att använda i studien. Ett intressent perspektiv innebär att företagen fokuserar 

på sina intressenter, där en intressent kan definieras likt någon som har ett intresse kring 

företagets framgångar och motgångar (Freeman et al., 2010). Teorin innebär inte att 

företagen fokuserar likvärdigt på alla sina intressenter, utan det tenderar vara ett större 

fokus på att tillfredsställa de intressenter som anses viktiga för företagets överlevnad 

(Clarkson, 1995). Denna teori angränsar till resursberoende teorin som innebär att 

företagets mål handlar om att överleva, något som företaget uppnår genom att säkerställa 

tillförseln av nödvändiga resurser (Jansson, Jonnergård & Larsson-Olaison, 2013). Dessa 

teorier belyser likt tidigare nämnda teorier olika perspektiv för hur ett företag väljer att 

agera och gör dem användbara för studiens genomförande. 

Ovan nämnda teorier kan således användas i studien för att dessa avser olika perspektiv 

för vilka strategier ett företag kan fatta. De blir betydelsefulla i studien då de används för 

att skapa en förståelse för ett företags valda agerande och hur ett företag kan utmärka sig 

via sin CSR-redovisning. Tidigare studier har använt dessa teorier för att förklara ett 

företags beteende avseende CSR-relaterade frågor (Gallego-Álvarez et al., 2010). Dock 

har inte dessa studier använt teorierna för att studera på vilka sätt ett företag kan utmärka 

sig via sin CSR-redovisning. Därför får vi vara försiktiga för att dra generella slutsatser 

när vi applicerar och kombinerar dessa teorier för ett nytt användningsområde.  

Den sista dominerande bolagsstyrningsteorin utgörs av den institutionella och det är en 

teori som enligt Jansson, Jonnergård och Larsson-Olaison (2013) kan användas för att 
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förklara samhällets stabilitet och förändring. Samhället antas vara uppbyggt utav allmänt 

accepterade normer och värderingar, där institutionell teori ser företagen som aktörer i en 

social kontext av normer, värden och för givet tagna antaganden av vad som är ett 

lämpligt eller accepterat ekonomiskt beteende (Carpenter & Feroz, 1992). Institutionell 

teori förklarar därmed varför företagen inom ett visst område tenderar att anta liknande 

karakteristiska egenskaper och form (Deegan & Unerman, 2011). Där företagen förhåller 

sig till institutionella påtryckningar för att bli belönade med legitimitet, resurser och 

överlevnads förmågor (Scott, 1987). Teorin utgör således själva grunden till studiens 

problem som innebär att företagen till följd av CSR-redovisningsstandarder torde uttrycka 

sig i dessa på ett homogent sätt. Att därefter motbevisa denna teoretiska bild med 

Hambrick et al.:s. (2004) studie om att företagen går i en riktning mot att differentiera sig 

gör att teorin blir användbar i studien.  

Däremot får vi även här vara vaksamma då Hambrick et al.:s. (2004) studie avser 

förändrade makro-krafter i USA. Detta betyder inte nödvändigtvis att en liknande 

förändring ägt rum i Sverige och således att de svenska företagen går i en riktning mot att 

differentiera sig gentemot varandra.  

Ovan har dominerande bolagsstyrningsteorier presenterats där alla utom den 

institutionella teorin beskriver olika perspektiv för hur CSR-redovisningen kan upprättas. 

Däremot har ingen teori nämnts angående vilka faktorer som kan tänkas ligga bakom 

företagens valda agerande. Därför används upper echelon teorin som innebär att ett 

företags beslut och således agerande kan hänföras till de ledande personernas 

karakteristiska egenskaper i företaget (Hambrick & Mason, 1984). Vilket gör denna teori 

betydelsefull att använda för att förklara vilka faktorer som kan tänkas ligga bakom 

företagens valda sätt att utmärka sig i CSR-redovisningen.  

2.5!Källkritik 

Studiens teoretiska utgångspunkt kännetecknas till stor del av allmänt accepterade och 

dominerande bolagsstyrningsteorier såsom agent-, intressent-, stewardship, institutionell, 

legitimitets och resursberoende teori. Dessa teorier är endast närliggande till studiens 

forskningsområde och används då teorin inom området är relativt begränsad. Utöver 

dessa grundläggande teorier baseras studiens resonemang och antaganden utifrån 

vetenskapliga artiklar, böcker, internetkällor samt årsredovisningar.  

Till dessa informationskällor har vi haft ett kritiskt förhållningssätt, då vi har en ambition 

att studiens resultat skall vara tillförlitligt. Detta har bidragit till att vetenskapliga artiklar 
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ligger till grund för studien, då merparten av de valda artiklarna är peer reviewed. Vilket 

innebär att de har granskats och godkänts av andra forskare innan de publicerats i någon 

tidskrift. Böcker har använts som komplement till de vetenskapliga artiklarna då dessa 

tenderar att ge en helhetsbild av området, medan artiklarna ger mer specifik information. 

Detta gör att de vetenskapliga artiklarna blir mer användbara än böckerna för att besvara 

vår forskningsfråga. Vi har även använt oss av internetkällor som informationskälla, men 

har försökt begränsa oss till trovärdiga hemsidor såsom kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, EU-kommissionen samt företagens hemsidor. Denna begränsning har 

genomförts på grund av att internetkällor kan anses vara mindre tillförlitliga. 

Data till vår förstudie och empiriska insamling inhämtades nästan uteslutande ifrån 

företagens årsredovisningar som fanns tillgängliga på deras hemsida. Den empiriska data 

som inte framkom eller kunde inhämtas ifrån årsredovisningarna, inhämtades istället ifrån 

Dagens Industris hemsida alternativt användes sökmotorn Google. Detta gjordes för att 

minimera bortfall i vår empiriska insamling som kan innebära att det framkomna 

resultatet inte avspeglar populationen. Bolagens finansiella rapporter i årsredovisningen 

kan anses som en tillförlitlig källa, då den granskas av revisorer som ska anses som en 

oberoende, kompetent och utomstående aktör. I företagens CSR-redovisning är däremot 

tillförlitligheten mer osäker eftersom det inte finns någon lagstadgad granskning av denna 

rapport. Detta innebär att CSR-redovisningen är mer öppen för företagen att skriva hur 

de själva vill framstå och kan därför ses som en PR-plattform för att stärka företagets 

rykte. Tillförlitligheten i informationen som de offentliggör kan därför ifrågasättas 

eftersom företagen kan försköna eller undanhålla den fulla sanningen. Detta anser vi inte 

vara något problem då denna studie baseras på en undersökning av hur företagen väljer 

att utmärka sig i sin CSR-redovisning.  
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3!Teoretisk referensram 

Kapitlet teoretisk referensram inleds med bakgrundsinformation kring att företagen kan 

använda CSR-redovisningen som en strategi. Därefter förklaras varför förtagen 

utmärker sig i sin CSR-redovisning, för att sedan beskriva ingående de kategorier som 

företagen kan utmärka sig enligt. Avslutningsvis presenteras beslutsorganen och dess 

karaktärsdrag som kan ha en inverkan till hur företaget väljer att utmärka sig i CSR-

redovisningen, vilket mynnar ut i studiens hypoteser. 

3.1!Att utmärka sig genom CSR-redovisningen 

En strategi är något som avspeglar hur företaget kan agera och är en plan för att nå de mål 

företaget satt upp (Choi, Hecht & Taylor, 2013). Vanligen använder företag system för 

att mäta utfallet av de strategiska val företagsledningen tar, system som i sig underlättar 

beslutsfattandet avseende vilka strategier dessa aktörer fattar (Choi, Hecht & Taylor, 

2013). Vilka val som görs och vilka strategier som används blir därför beroende utav de 

uppsatta målen, vilka system som företaget använder och de individer som är med i 

beslutsfattandet.  

Enligt Barney (1991) och Porter (1980) kan företagen genom att tillämpa en differentierad 

strategi uppnå diverse fördelar. Där CSR enligt tidigare studier kan ses som ett verktyg 

för att skilja sig gentemot sina konkurrenter (Freeman, 1984; Baron, 2009) och Burke och 

Logsdon (1996) definierar CSR-strategi likt något som kan inbringa företagsrelaterade 

fördelar. Fördelar som kan yttra sig genom en högre arbetsmoral (Jenkins, 2006), ett 

bättre rykte och image (Hemingway & Maclagan, 2004) och överlag en större 

konkurrenskraft (Porter & Kramer, 2006). Detta skapar incitament för företagen att vilja 

vara annorlunda än sina konkurrenter och få alla fördelar för sig själva som är förenade 

med sättet de valt att utmärka sig på. Men vad innebär det att vara utmärkande i denna 

studie? 

Att utmärka sig innebär vilket tidigare nämnts att företagen använder sin CSR-

redovisning enligt en viss strategi, som avspeglar hur de vill framstå med sitt CSR-arbete 

gentemot sina intressenter. Genom förstudien fann vi att företagen inte framstår på ett 

likartat sätt med sin CSR-redovisning, då företagen använder olika strategiska val för att 

förmedla sitt CSR-arbete. Deras sätt att utmärka sig kan därför ses som en strategi för att 

uppnå olika konkurrensfördelar. Vilket blir motiven för att företagen skall vilja framstå 

på ett annorlunda sätt med sitt CSR-arbete än sina konkurrenter. I studien används därför 



 

 25 

ordet utmärka för att beskriva att företagen medvetet gör strategiska val i sin CSR-

redovisning, för att verka differentierande och således uppnå olika konkurrensfördelar. 

I vår studie identifieras vilket nämnts två kategorier av hur företagen utmärker sig med 

sin CSR-redovisning, antingen som det vinstmaximerande eller ansvarfulla företaget. 

Detta skulle kunna uppfattas som att företagen utmärker sig på två standardiserade sätt 

och således utgöra ett homogent tillämpande. Tvärtom skall dessa kategorier mer ses som 

övergripande för hur företagen kan utmärka sig via sin CSR-redovisning. Med detta sagt 

innebär det således inte att företagen endast kan utmärka sig på två sätt, utan dessa 

generella kategorier kan utgöras av att vara två ytterligheter av en större skala. Mellan 

dessa kategorier kan det således finnas ett spektrum av olika sätt som företagen kan 

utmärka sig på, där många av företagen egentligen utmärker sig på ett sätt som ligger mitt 

emellan dessa två ytterligheter. Av förenklade skäl har vi dock valt att skapa två 

ömsesidigt uteslutande kategorier, för att se om dessa kan relateras till beslutsorganens 

karaktärsdrag. Att undersöka fler kategorier är något som kan lämpa sig för senare studier 

att inrikta sig på att studera. 

3.2!Varför utmärker sig företagen med sin CSR-redovisning? 

Det har framförts ett flertal anledningar till varför företagen skall utmärka sig i sin CSR-

redovisning. I kontrast mot att utmärka sig verkar institutionell teori som förklarar varför 

företagen inom ett visst område tenderar att anta samma eller liknande karakteristiska 

egenskaper och form (Deegan & Unerman, 2011). För att visa på att företagen går i en 

riktning mot att utmärka sig i sin CSR-redovisning, kommer det härefter föras en 

argumentation mellan varför företagen agerar på ett likartat sätt och varför de utmärker 

sig. Enligt den institutionella teorin skall företagen istället för att utmärka sig uppvisa 

liknande CSR-redovisningar, där begreppet isomorfism kan användas som förklaring. Ett 

begrepp som på tre olika sätt förklarar hur företag tenderar att likna varandra, vilket kan 

ske antingen på ett normativt, tvingande eller härmande sätt (DiMaggio & Powell, 1983).  

Normativ isomorfism innebär att företagen präglas utav samma normer och värderingar, 

och att de till följd av detta tenderar att likna varandra. Något som skulle kunna uppstå 

genom att de anställda inom företagen gått liknande utbildningar och att de därigenom 

utvecklats till att ha ett liknande tankesätt (DiMaggio & Powell, 1983). Det skulle likväl 

kunna vara så att samhällets normer och värderingar smittat av sig i företagen, där 

företagen i hopp om att få samhällets legitimitet kontinuerligt måste vara responssiva och 

agera i enlighet med gällande normer för att bli accepterade (Deegan & Unerman, 2011).  
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Påtryckningar från intressenter som företaget är beroende utav kan också innebära att 

företaget måste förändra sig i en viss riktning. Detta är den tvingande isomorfismen som 

enligt DiMaggio och Powell (1983) innebär att ju större beroende företaget har mot en 

viss intressent, desto mer kommer företaget att förändra och anpassa sig efter just denna. 

Att samhället bygger på vissa allmänt accepterade normer och värderingar som den 

institutionella teorin förespråkar, innebär att företagets betydande intressenter har en 

liknande bild av hur företagen skall agera. Denna gemensamma verklighetsuppfattning i 

samhället om hur företagandet skall bedrivas skapar således förutsättningar för att 

företagen skall agera på ett likartat sätt.  

Företagen kan också likna varandra till följd av att de härmar varandra och skulle ett 

företag bedrivas på ett mer lönsamt sätt än övriga, kan det antas att övriga företag går i 

en riktning mot att ta efter det mest framgångsrika (DiMaggio & Powell, 1983). Detta 

försvårar och hämmar företagens sätt att utmärka sig, där den globala konkurrensen 

bidragit att företagen bedrivs enligt “best practice” för att inte bli utkonkurrerade (Lock 

& Seele, 2016).  

Företagen måste dessutom utmärka sig på ett legitimt sätt som innebär att det inte lönar 

sig att bedriva CSR-redovisningen på ett sätt som inte accepteras utav allmänheten 

(Dowling och Pleffer, 1975; O’Donovan, 2002). Då en avvikning från det allmänt 

accepterade skulle kunna innebära att företaget går miste om nödvändiga resurser som 

kan försvåra den långsiktiga överlevnaden. Med andra ord verkar den institutionella 

teorin i en riktning för att företagen inte utmärker sig i sin CSR-redovisning, där företagen 

till följd av ovanstående argumentation kan anta liknande form och egenskaper på ett 

flertal sätt. Denna syn förstärks ytterligare då DiMaggio och Powell (1983) nämner att 

när ett område tenderar att bli väl exploaterat finns det påtryckningar mot en homogenitet. 

Vilket nämnts tidigare har CSR-konceptet fått en stor uppmärksamhet utav både forskare 

och andra aktörer i samhället under de senaste åren, varför CSR-konceptet och dess 

område borde präglas av ett homogent tillämpande. Detta kan utgöra anledningar till att 

ingen tidigare studie försökt identifiera hur företagen utmärker sig, då den institutionella 

teorin blivit allmänt accepterad och frekvent använd utav tidigare studier som inriktat sig 

mot en homogeneralisering (Dillard, Rigsby & Goodman, 2004; Hambrick et al., 2004). 

Däremot har en mer nyligen utförd studie kommit att bevisa motsatsen, det vill säga att 

företagen går i en riktning mot att differentiera sig. Hambrick et al. (2004) använder 

samma faktorer som DiMaggio och Powell (1983) använde för att påvisa att företagen 
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tenderar att likna varandra och menar på att dessa förändrats. Detta bevisar Hambrick et 

al. (2004) genom att lyfta fram sex makro-krafter som bidragit till att företagen numera 

går i en riktning mot att differentiera sig. Där dessa makro-krafter minskar de 

isomorfistiska påtryckningarna och bidrar till ökade ledningsageranden och därmed en 

större heterogenitet för företagens agerande (Hambrick et al., 2004). Makro-krafterna 

utgörs av minskade måltvetydigheter, mindre strukturerade industrier, ett minskat 

ingripande från staten, organisationers ökade resursberoende, att bakgrunden för 

företagens ledningsaktörer blivit mer spridd och till sist att alternativa 

legitimitetsmodeller skapats. Förändringen av dessa makro-krafter kan innebära att 

företagens CSR-redovisning upprättas på ett differentierat och således utmärkande sätt.  

Ett företag kan överglänsa konkurrenterna och uppnå stora fördelar om de kan utmärka 

sig på ett sätt som dessa inte kan ta efter (Porter, 1980; Barney, 1991). Varför företagen 

utifrån en konkurrensinriktad syn kan sträva efter att vara differentierade gentemot sina 

konkurrenter. Detta är något som Hambrick et al. (2004) också är inne på, då de nämner 

att heterogenitet uppnås när företag strävar efter att vara konkurrerande samtidigt som de 

påstår att en homogenitet uppkommer när företagen mer vill vara legitima. Att företagen 

enligt Hambrick et al.:s. (2004) studie visat sig gå i en riktning mot att utmärka sig kan 

härstamma från företagens strävan mot att skapa aktieägarvärde. En strävan som innebär 

att företagen skall vara lönsamma och bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt till följd av 

den globala konkurrens som råder på marknaden. Företagens fokusering på att skapa 

aktieägarvärde har vuxit fram efter 1980-talet till att bli ett av de främsta målen (Lazonick 

& O’Sullivan, 2000), vilket således kan förklara en övergång från företagens homogena 

agerande till att de nu skall verka utmärkande. Att företagen är mer konkurrensinriktade 

kan även bero på att ett företag som är legitimt och således accepterat av samhället inte 

överlever utan att vara konkurrenskraftiga (Baron, Harjoto & Jo, 2011).  
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Figur 1. Förändrade makrokrafter (Illustrerad från: Hambrick et al., (2004)) 

Enligt ovanstående bild mynnar förändringen utav makro-krafterna ut i ökade 

ledningseffekter för företagets agerande. Ledningseffekter som bidrar till att företagen 

går i en riktning mot att differentiera sig gentemot varandra, genom att företagsledningen 

i större grad kan påverka företagets agerande. Detta innebär att de beslutsfattande 

aktörernas karaktärsdrag kan användas för att studera hur företagen väljer att utmärka sig, 

och vilka karaktärsdrag det rör sig om samt hur dessa förhåller sig till företagens sätt att 

utmärka sig kommer framgå längre fram i detta kapitel. Istället används konkurrensen på 

arbetsmarknaden för de beslutsfattande aktörerna, där denna konkurrens antas skapa 

förutsättningar för dessa aktörer att vilja framstå bättre än övriga som har en liknande 

position i andra företag (Fama, 1980). Detta eftersom de som utmärker sig på ett positivt 

sätt uppnår ett högre rykte och får större möjligheter att få ett bättre framtida jobb. Att 

Malik (2015) ser CSR som ett verktyg för att skapa och maximera ett företags värde 

förstärker dessa tankar om att de beslutsfattande aktörerna använder CSR-redovisningen 

som ett sätt att tillgodose sig med olika fördelar. Vilket innebär att det skulle finnas en 

inneboende drivkraft hos företagets beslutsfattande aktörer, att vilja utmärka sig på ett 

positivt sätt som kan gynna framförallt sin egen men även företagets position på 

marknaden.  

Därtill finns det också en konkurrens som utspelar sig mellan företagen och vilket tidigare 

nämnts finns det stora konkurrensfördelar för företagen att bedriva ett bra CSR-arbete. 

Där en studie utförd av Margolis, Elfenbein och Walsh (2007) funnit att associationen 

mellan CSR-arbete och företagens prestationer överlag är något positiv. Tidigare studier 

har även påvisat att företag som har en positiv CSR-profil genererar en högre avkastning 

till sina investerare (Grossman, 2005). Att således profilera och utmärka sig i sin CSR-

redovisning på ett positivt sätt kan därmed med dagens fokusering på att skapa 

aktieägarvärde vara något företagen eftersträvar. Att på ett positivt sätt verka utmärkande 

i sin CSR-redovisning kan innebära att fördelarna med ett CSR-arbete förhöjs och således 
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göra företagen än mer åtråvärda som arbetsgivare, genererar ett högre rykte etc. 

(Grossman, 2005). Mot ovanstående resonemang genomförs därför studien med ett 

synsätt om att företagen verkar utmärka sig i sitt agerande. Ett agerande som således 

innefattar företagens sätt att upprätta CSR-redovisningen, varpå denna redovisning kan 

upprättas på olika sätt. 

Sammanfattning av argument från ovanstående resonemang 

Utmärka sig 
Förändrade makrokrafter 
Konkurrensfördelar 
Konkurrens på arbetsmarknad 
Aktieägarvärde 
Tabell 1. Argument för differentiering 

 

3.3!Kategorier av att utmärka sig 

I förstudien tillsammans med ett användande av dominerande bolagsstyrningsteorier 

framkom två generella kategorier i hur företagen kan utmärka sig i sin CSR-redovisning, 

antingen som det vinstmaximerande eller ansvarsfulla företaget. Det är två kategorier som 

utgår från olika bolagsstyrningsteorier, vilka består av olika värderingar och tankesätt. 

Vilket nämnts kan ett företag enbart utmärka sig enligt en kategori i denna studie och 

innebär således att kategorierna är ömsesidigt uteslutande. Härefter kommer dessa 

kategorier beskrivas mer ingående.  

3.4!Det vinstmaximerande företaget 

CSR-konceptet utgår ifrån idén att företag inte längre bara skall sträva efter att generera 

vinst. Företagen skall ta ansvar för hur deras handlingar påverkar samhället och inte bara 

ur ett ekonomiskt perspektiv. Även de sociala och miljömässiga perspektiven måste tas i 

bejakelse för att företaget skall uppfattas som en god samhällsaktör (Strand, Freeman & 

Hockerts, 2015). Att det ekonomiska tänkandet fortfarande finns kvar inom CSR-

konceptet är tydligt och syns inte minst genom Carrolls (1991) CSR-pyramid. En pyramid 

som består utav fyra delar om vilka ansvarstaganden ett företag har. Pyramidens grund 

utgörs av ett ekonomisk ansvarstagande, ett ansvarstagande som övriga delar är beroende 

utav. För att det legala, etiska och filantropiska ansvarstaganden skall existera, måste 

företagen således ha ett ekonomiskt ansvarstagande som genomsyras av att vara 

vinstdrivande. 
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Det vinstmaximerande företaget är en kategori för de företag som har kvar det 

ekonomiska tänkandet i högre grad än andra. En kategori som präglas utav Friedmans 

(1970) tankar, att företagens primära syfte är att vara vinstdrivande och således 

lönsamma. Denna kategori i hur företagen kan utmärka sig i sin CSR-redovisning har stor 

anknytning till agentteorin, vilket är den mest frekvent använda teorin bland forskare 

inom bolagsstyrningsområdet (Jansson, Jonnergård & Larsson-Olaison, 2013). 

Agentteorin avser vanligen ett kontraktsförhållande mellan företagsledningen och ägarna. 

I denna studie kommer vilket tidigare nämnts företaget ses som en agent vilken agerar för 

samhällets ändamål. Detta då företagen använder CSR-redovisningen för att påvisa för 

samhällets aktörer att de uppfyller det sociala kontraktet som existerar mellan dessa parter 

(Deegan & Unerman, 2011). Ett kontrakt som består av samhällets värderingar och ger 

företagen “license to operate” dvs. rätten att fortsatt bedriva verksamheten. 

Utgångspunkten i agentteorin utgörs av att individer agerar opportunistiskt, rationellt för 

att maximera sin egennytta (Jensen & Meckling, 1976). Företagen kan således använda 

sin CSR-redovisning för att påvisa att deras hållbarhetsarbete är lönsamt som innebär att 

företaget kan locka till sig nya intressenter. Detta kan uppnås genom att företagen är 

kostnads- och resurseffektiva samt använder nya smarta lösningar i sitt CSR-arbete 

(Barney, 1991). Det största kännetecknet för att företagen skall utmärka sig i sin CSR-

redovisning enligt det vinstmaximerande företaget, handlar således om att företagen skall 

påvisa för sina intressenter att deras CSR-arbete är värt mödan och att de är bättre än sina 

konkurrenter inom hållbarhetsområdet. Vilket innebär att denna kategori även innefattar 

företagens vilja att framstå som branschledande och således vara kundernas första hands 

val med sitt CSR-arbete. Med dagens fokusering på att skapa aktieägarvärde gäller det 

för företagen att visa för sina intressenter och investerare att de är konkurrenskraftiga 

(Lazonick & O’Sullivan, 2000). Varför företagen inom det vinstmaximerande företaget 

försöker ta till vara varje chans att förstärka sina möjligheter och framtidsutsikter på den 

konkurrensutsatta marknaden.  

Kategorin för det vinstmaximerande företaget har även influenser från resursberoende 

teorin. En teori som avser att företagens primära mål är att överleva, där nödvändiga 

resurser behöver säkras för att nå detta mål (Pfeffer & Salancik, 1978). Vilket innebär att 

det existerar ett beroendeförhållande mellan företaget och andra aktörer, som bidrar till 

att en osäkerhet skapas. Detta då det finns risker för företaget om detta förhållande skulle 

upphöra, varför företaget nödvändigtvis behöver upprätta en intressentanalys (Power, 

2007). Där företagets viktigaste intressenter kartläggs och nödvändiga strategier upprättas 
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för att bevara dessa aktörer. Det vinstmaximerande företaget handlar således också om 

att hantera de risker företaget omges utav, för att förmedla en bild till sina intressenter att 

de agerar på ett förebyggande och lönsamt sätt. Vilket innebär att investerare kan känna 

sig trygga med de investeringar som görs i företaget (Power, 2007).  

Företagen kan också bilda koalitioner, samla viktiga resurser och ändra sina strategier för 

att överleva och minska den osäkerhet som kan uppstå genom beroendeförhållandet. 

Utifrån detta kan resurser ses som en grund för makt, då ett företag har makt över ett 

annat som är beroende av deras resurser (Pfeffer & Salacik, 1978). Ett företags resurser 

kan kopplas till det vinstmaximerande företaget på så vis att resurserna kan innebära 

konkurrensfördelar (Barney, 1991). Resurserna kan bidra till att företaget tillförs specifik 

kompetens som kan skapa ett mer kreativt samt innovativt företagande (Hillman & 

Dalziel, 2003). Något som skapar förutsättningar att etablera sig som företaget med de 

bästa hållbarhetslösningarna. 

3.5!Det ansvarsfulla företaget 

CSR-konceptet är konstruerat på ett sätt där företagen ska ta ansvar och fokusera på 

samhället i stort och inte enbart på enskilda aktörer (Benn & Kramar, 2011). Företag som 

vill förknippas med det ansvarsfulla företaget kommer därför påvisa i sin CSR-

redovisning att de inriktar sig mot samhället i stort genom att skapa mervärde åt företagets 

hela värdekedja, där företagen likt intressentteorin väljer att integrera sin verksamhet med 

viktiga intressenter. 

De ansvarsfulla företagen väljer därför att utmärka sig i sin CSR-redovisning genom att 

lägga fokus på att skapa mervärde åt hela värdekedjan. Detta tillfredsställer de viktigaste 

intressenternas behov samtidigt som det skapas goda relationer på lång sikt (Freeman, 

1984). Företagen tar därmed ansvar för att skapa långsiktiga värden och förhållanden där 

hela värdekedjan kontrolleras, exempelvis genom att leverantörens verksamhet stämmer 

överens med rådande normer och värderingar i samhället.  

Det ansvarsfulla företaget behöver ha en förståelse för samtliga intressenter, som 

inbegriper att skapa en bra arbetsmiljö för samtliga medarbetare, minska miljöutsläppen, 

erbjuda en bra service till kunden m.m. (Freeman, 1984). För att möjliggöra långsiktiga 

relationer bör det därför finnas en etisk tanke om att respektera sina intressenter och inte 

enbart maximera sin egennytta.  
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Det ansvarsfulla företaget ska därmed agera som en ansvarsfull aktör och förebild, där 

det ligger i företagets intresse att värna om hela värdekedjans framtida överlevnad från 

leverantör till kund och inte enbart maximera den enskilda aktörens nytta (Freeman, 

1984). Därför måste företagen visa sitt engagemang inom det sociala och miljömässiga 

ansvarstagandet gentemot sina intressenter för att behålla sin license to operate, dvs. 

affärsförmåga. Ett begrepp som innebär att företaget måste anpassa sig efter 

intressenternas förväntningar och värderingar för att få legitimitet av sin omgivning. 

Företagen måste med andra ord följa de lagar, formella regler, självreglerande initiativ 

och leva i enhällighet med gällande normer som finns i samhället för att anses legitima 

(Deegan och Rankin, 1996; Deegan, 2002). 

Legitimitet anses vara nödvändigt för att företaget skall överleva på längre sikt, då 

utebliven legitimitet från allmänheten kan innebära konsekvenser (Dowling och Pleffer, 

1975; O’Donovan, 2002). Bryter man mot vad samhället anser vara legitimt förlorar man 

sin “license to operate” (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2008), där konsekvenserna 

av förlorad legitimitet kan vara att man tappar kunder, problem med att locka till sig nya 

finansiärer samt svårigheter att rekrytera kunnig och motiverad personal (Deegan & 

Unerman, 2011). För att efterfölja samhällets förväntningar och värderingar försöker 

företagen vara öppna och transparenta i sin CSR-redovisning, för att på så sätt skapa ett 

förtroende till sin omgivning (Suchman, 1995). Företagen försöker med sin CSR-

redovisning förmedla en holistisk bild att företagets handlingar stämmer överens med 

allmänhetens gemensamma tankar och värderingar kring förtaget, vilket annars kan skapa 

ett legitimitetsgap (Suchman, 1995). Ett gap som kan uppstå när det finns skillnader i 

form av vad samhället förväntar sig av företagets agerande och hur företaget egentligen 

agerar (Deegan & Unerman, 2011). När det uppstår ett hot mot företagets legitimitet 

antyder Patten (1992) att företag tenderar att använda sig mer av CSR-redovisning i 

årsredovisningen för att minska detta gap. 

Det ansvarsfulla företaget kan likt stewardship teorin kännetecknas av att vara ett öppet 

system där företaget står i centrum och relationer till företagets aktörer studeras. Ett öppet 

system som innebär att företaget är beroende av, påverkar och påverkas av aktörer i sin 

omgivning (Jansson, Jonnergård och Larsson-Olaison, 2013). I kontrast till det 

vinstmaximerande företagets rationella och opportunistiska synsätt existerar det 

ansvarsfulla företaget, vilken grundar sig på att företag kan ses som en god förvaltare. 

Där Donaldson och Davis (1991) antyder att agentteorin felaktigt förklarar hur människor 

beter sig. De påstår att människors handlande är mer komplext än vad agentteorin 
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förespråkar och att människor inte bara är bedrägliga och själviska. Det ansvarsfulla 

företaget grundar sig på idén att det finns ett värde i att göra ett bra jobb och känna 

gemenskap till sin omgivning. Där människan istället för att gynna sitt egenintresse borde 

drivas av en inneboende motivation att göra ett bra jobb som gynnar kollektivets intresse 

(Donaldson och Davis, 1991). Därmed ses det ansvarsfulla företaget som ett företag som 

strävar efter att skapa ett hållbart företagande med så liten påverkan på miljön som 

möjligt, där företagen har en inneboende motivation att skapa ett bättre samhälle. 

Nedan presenteras en lista över laddade ord som framkommit genom förstudien och som 

använts för att kategorisera företagen. Denna visar en överskådlig bild för skillnaderna 

mellan de olika kategorierna. Där det också framkommer vilka teorier som är 

dominerande för respektive kategori. 

Det vinstmaximerande företaget Det ansvarsfulla företaget 
Aktieägarvärde Ansvar 
Avkastning Ansvarsfull aktör 
Branschledande/ ledande Engagemang 
Entreprenörskap/entreprenöriell  Framtid 
Förebygga Förebild 
Fördelar Förtroende  
Första val/ förstahandsval  Förståelse/överseende 
Innovativ/innovation Gemensamma värden 
Investera Hela värdekedjan 
Kompetens Holistiskt 
Konkurrens Integritet 
Konkurrenskraftigt Långsiktigt  
Kostnadseffektiv Mervärde 
Kreativ Miljöansvar 
Lönsam/lönsamhet Mätbart förbättra 
Nytänkande/ nya lösningar Skapa värden 
Resurseffektiv Samarbete 
Risk Samhällsengagemang 
Smarta lösningar Transparens/transparent 
Tillväxt Värdeskapande 
Vinst  Ärlighet 
Ökad försäljning   

Teorier som kan kopplas till dessa ord och kategorier 
Det vinstmaximerande företaget Det ansvarsfulla företaget 

Agentteorin Intressent teorin 
Resursberoende teorin Legitimitets teorin 

  Stewardship teorin 
Tabell 2. Laddade ord 
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3.6!Bolagsstyrning och de tre beslutsorganen 

CSR är ett strategiskt val företagen kan tillämpa (Huang, 2013; McWilliams, Siegel & 

Wright, 2006) och hur ett företag väljer att agera kan bero på beteendet hos företagets tre 

beslutsorgan; bolagsstämman, styrelsen och den verkställande direktören (Kollegiet för 

svensk bolagsstyrning, 2016). Detta kan relateras till bolagsstyrning som är ett gammalt 

fenomen, vilket kort kan beskrivas genom hur olika delar av företaget integreras för att 

styra företaget som en helhet (Jansson, Jonnergård & Larsson-Olaison, 2013). Då CSR 

kan ses som en strategi som företagen kan tillämpa för att uppnå diverse fördelar (Barney, 

1991; Porter, 1980), befinner sig ett företags CSR-arbete och således hur de väljer att 

utmärka sig via sin CSR-redovisning inom området för bolagsstyrning.  

Att beslutsorganen kan kopplas till företagets valda agerande är något som upper echelon 

teorin instämmer med, en teori som utgörs av att de ledande befattningshavarnas 

karaktärsdrag ligger till grund för vilka strategiska beslut som fattas i företaget (Hambrick 

& Mason, 1984). Olika teorier har använts för att förklara beteendet hos dessa 

beslutsorgan gällande CSR-frågor (Gallego-Álvarez et al., 2010), agentteorin (Friedman, 

1970), intressentteorin (Freeman, 1984), stewardship teorin (Donaldson & Davis, 1991), 

institutionell teori (Jones, 1995), legitimitets (Patten, 1992) och resursberoende teorin 

(Barney, 1991). De nämnda teorierna kan ses som dominerande bolagsstyrningsteorier 

(Jansson, Jonnergård & Larsson-Olaison, 2013). Teorierna kan därför användas för att 

förklara beslutsorganens agerande och således hur företagets CSR-redovisning kan 

upprättas utifrån dessa aktörers inflytande.  

Hur beslutsorganen väljer att agera kan relateras till vilka karaktärsdrag dessa besitter, då 

studier påvisat att ägarkoncentration (Ducassy & Montandrau, 2015), styrelsens 

oberoende (Deschênes et al., 2015), styrelsens storlek (de Villiers, Naiker & van Staden, 

2011), kön (Bear, Rahman & Post, 2010), ålder (Godos-Diez, Fernández-Gago & 

Martinez-Campillo, 2011), utbildning (Huang, 2013), varaktighet (Harjoto, Laksmana & 

Lee, 2015) kan vara avgörande faktorer till ett företags valda agerande. Detta då 

beslutsorganen är med och beslutar i olika avseenden kring frågor som berör företagets 

verksamhet. Vilket bidrar till att dessa aktörer har ett stort inflytande som innebär att de 

kan vara med och påverka hur företaget styrs. 

Utöver beslutsorganens karaktärsdrag finns det andra faktorer som enligt tidigare studier 

kan ha en inverkan på företagets CSR-arbete (Margolis & Walsh, 2001; Tang, Hull & 

Rothenberg, 2012). Dessa faktorer används därför som kontrollvariabler i studien och 
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synliggörs i den modell som presenteras nedan. Det är en modell för hur beslutsorganens 

karaktärsdrag tillsammans med kontrollvariablerna kan relateras till företagens valda sätt 

att utmärka sig i CSR-redovisningen. Resterande del av detta kapitel kommer därför 

försöka förklara och skapa en förståelse för denna modells konstruktion. 

 

Figur 2. Teoretisk modell för hur beslutsorganens karaktärsdrag påverkar hur företaget väljer att utmärka sig i sin 
CSR-redovisning. 

3.6.1!Bolagsstämma 

I Sverige är bolagsstämman det högsta av företagets tre beslutsorgan, där aktieägarna via 

stämman kan utöva sitt inflytande i företaget genom sin röstandel. Detta då 

bolagsstämman utser vilka som ska sitta med i styrelsen (ABL 2005:551, 8:8) och att 

styrelsen utser företagsledningen (ABL 2005:551, 8:27), vilket ger bolagsstämman en 

överordnad ställning mot de övriga beslutsorganen. På grund av den överordnande 

positionen fattar bolagsstämman beslut i frågor som inte faller under de övriga 

beslutsorganens behörighet (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2016). Utifrån detta kan 

bolagsstämman sägas ha en stor inverkan på hur företaget styrs som helhet och således 

hur företagets CSR-redovisning utformas. 

Vad bolagsstämman fattar för strategiska beslut angående CSR-frågor kan bero på 

bolagsstämmans beteende och bestäms utav de individer som medverkar på 

bolagsstämman. Detta innebär att bolagsstämmans sammansättning blir avgörande för 

företagets valda agerande, där sammansättningen således skulle kunna ha en förmåga att 

påverka företagets upprättande av CSR-redovisningen. Finns det intresse för företagets 

ägare att CSR-redovisningen skall upprättas på ett visst sätt, kan det antas dessa lyfter 
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fram sina åsikter kring denna redovisning på bolagsstämman. Därför utgör 

bolagsstämman ett forum, där ägarna kan föra fram sina åsikter och således påverka 

företagets agerande. 

3.6.1.1!Ägarkoncentration 

Bolagsstämmans sammansättning influeras därmed till stor del av företagets ägarstruktur, 

som både kan utgöras av ett koncentrerat eller spritt ägande. Beroende på ägarstrukturen 

kan två olika beteenden användas för att påverka besluten i företaget, antingen ett exit- 

eller voicebeteende (Hedlund, Hägg, Hörnell & Rydén, 1985). Exitbeteende framställs 

som ett sätt för ägarna att visa sitt missnöje i företaget genom att göra ett utträde ur 

bolaget. Detta beteende är mer förekommande hos företag med spritt ägande, då det finns 

aktörer med små innehav som endast kan utöva ett inflytande i bolaget genom att lämna. 

Voicebeteende innebär däremot att ägarna försöker utöva sitt inflytande och påverka 

företagsledningen att ändra sina strategier eller agera på ett visst sätt. Detta beteende 

använder oftast aktörer med stora innehav och är således mer förekommande i företag 

med ett koncentrerat ägande (Hedlund et al., 1985). Personer med stort inflytande i 

företaget har således en stor makt genom att dessa har en möjlighet att påverka företagets 

beslutsfattande. Med detta sagt har ägarkoncentrationen en betydande roll för vilka 

strategiska beslut bolagsstämman fattar. Där en avsaknad av stora och inflytelserika ägare 

skulle kunna innebära att vissa beslut fattas, samtidigt som ett annat beslutsfattande hade 

kunnat inträffa om just dessa ägare funnits. 

Det finns studier som påvisar att en hög ägarkoncentration både kan leda till att företag 

investerar och inte investerar i CSR. Vissa studier anser att ju större en aktieägares andel 

är, desto mindre sannolikt är det att ägaren kommer att investera i CSR (Ducassy & 

Montandrau, 2015; Dam & Scholtens, 2013). Detta då CSR inte ger en tydlig avkastning 

på investeringen, även fast det skulle vara socialt optimalt att investera (Ducassy & 

Montandrau, 2015). Större ägare skulle med andra ord inte investera i CSR så länge 

fördelarna inte väger upp kostnaderna (Dam & Scholtens, 2013) och dessa ägare anses 

också mindre benägna att spendera pengar på CSR som skulle gynna alla berörda parter 

(Ducassy & Montandrau, 2015). Därför har en ägare med större innehav enligt Ducassy 

och Montandrau (2015) både incitament och dels möjlighet att influera företagsledning 

och styrelse att undvika investeringar som inte maximerar aktieägarvärdet. Att fördelarna 

med ett företags CSR-arbete måste överstiga kostnaderna för att en större ägare skall 

investera, tyder på att ett koncentrerat ägande verkar för att företagets CSR-arbete 
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framstår som lönsamt. Varför ett koncentrerat ägande skulle kunna relateras till att 

företaget utmärker enligt det vinstmaximerande företaget. 

Utifrån agentteorin kan aktieägaren agera opportunistiskt och använda sin makt i 

företaget genom voice, där ägaren försöker påverka företagsledning och styrelse att agera 

i något som främjar sitt eget intresse (Jensen & Meckling, 1976; Hedlund et al., 1985). 

Vilket skulle innebära att CSR-redovisningen kan upprättas på ett sätt som lockar till sig 

nya investerare som blir pådrivande för ett högre aktieägarvärde. Å andra sidan säger 

Barnea och Rubin (2010) att högre ägarkoncentration borde ha en positiv inverkan på 

CSR-investeringar, då CSR bidrar till högre rykte och prestige för företaget. 

Sammantaget kan det konstateras att det finns indikationer på att bolagsstämmans 

karaktärsdrag i form av ägarkoncentration kan kopplas till hur företaget väljer att 

investera i CSR. Detta då CSR-investeringar kan vara dyrt för företagen att genomföra 

och därför torde det finnas motiv för ägarna att påverka och styra företagets upprättande 

av CSR-redovisningen, för att därigenom uppnå konkurrensfördelar. Utifrån ovanstående 

resonemang finns det mer som talar för att en högre ägarkoncentration innebär att 

företagets CSR-arbete skall vara lönsamt samt konkurrenskraftigt, vilket leder till 

följande hypotes. 

Hypotes 1a: Ett koncentrerat ägande leder till att företaget utmärker sig enligt det 

vinstmaximerande företaget i sin CSR-redovisning. 

I kontrast till koncentrerat ägande ställer sig spritt ägande mer positivt mot ett socialt 

ansvarstagande. Enligt Kiliç, Kuzey och Uyar (2015) innebär ett spritt ägande att 

företaget innehar ett större CSR engagemang, vilket kan leda till utökade CSR-

redovisningar. Detta ligger i linje med hur det ansvarsfulla företaget utmärker sig i sin 

CSR-redovisning. Då denna kategori lägger större fokus på företagets viktiga intressenter 

och inte enbart aktieägarna (Ducassy & Montandrau, 2015). Ett spritt ägande gör det 

svårare för företaget att motstå påtryckningar från företagets intressenter att vara mer 

socialt ansvarstagande (Kiliç, Kuzey & Uyar 2015), vilket kan bero på att det saknas ägare 

med tillräckligt stort inflytande för att överösta dessa (Hedlund et al., 1985). Detta då det 

endast existerar ägare med mindre innehav i företaget, vilka utövar sitt inflytande genom 

ett exitbeteende (Hedlund et al., 1985). Ägare med små innehav kan även ha en 

diversifierad portfölj där det är svårt för dem att vara involverade i alla deras innehav 

(Hedlund et al., 1985). Detta skulle innebära att ägarna inte har så stor insyn i företaget 

och för att tillfredsställa dessa kan företagen vara transparenta och visa att de agerar 
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legitimt mot sin omgivning. En omgivning som kräver ett större socialt ansvarstagande 

sedan framväxten av CSR-konceptet (Sahlin-Andersson, 2006), där ett spritt ägande 

enligt ovanstående resonemang är mer mottagligt för detta ansvarstagande. 

Hypotes 1b: Ett spritt ägande leder till att företaget utmärker sig enligt det ansvarsfulla 

företaget i sin CSR-redovisning. 

3.6.2!Styrelse 

Enligt ABL (2005:551) är styrelsen det beslutsorgan som ska svara för företagets 

verksamhet och förvaltning av företagets angelägenheter samt intressen. De ska 

fortlöpande bedöma och säkerställa att företagets ekonomiska situation, bokföring och 

förvaltning sköts på ett betryggande sätt (ABL 2005:551, 8:4). Utifrån styrelsens 

arbetsuppgifter enligt ABL (2005:551), finns det därför förutsättningar och tillräckligt 

med inflytande för styrelsen att påverka beslutsfattandet i företaget och därigenom hur 

CSR-redovisningen upprättas. De strategiska beslut som styrelsen tar i CSR-frågor kan 

likt bolagsstämman påverkas av dess beteende, ett beteende som bestäms utifrån vad 

styrelsen har för karaktärsdrag (Golden & Zajac, 2001).  

Deschênes et al. (2015) kom fram till att närvaron av kvinnor samt oberoendet i styrelsen 

har ett samband till företagens CSR-arbete. Detta genom att en styrelse med ett lägre 

oberoende samt en högre andel närvarande kvinnor fick ett högre betyg av olika 

rankinginstitut avseende deras CSR-arbete. Styrelsestorleken har också enligt tidigare 

studier en inverkan på hur företagets CSR-arbete bedrivs. Däremot råder det delade 

meningar angående detta samband, där en del studier funnit ett positivt samband mellan 

styrelsestorlek och CSR (de Villiers, Naiker & van Staden, 2011) medan andra studier 

ansett att detta samband är negativt (Wintoki, Linck & Netter, 2012). Därtill har Harjoto, 

Laksmana och Lee (2015) ansett att varaktigheten, vilket innebär hur länge en 

styrelseledamot suttit på sin post också kan relateras till företagets valda CSR-arbete. 

Detta karaktärsdrag är närbesläktat med ålder vilken använts flitigt i studier som 

undersökt CSR gentemot styrelsesammansättningen (Bekiroglu, Erdil & Alpkan 2011). 

Studier som funnit att yngre styrelseledamöter kan ses som mer hängivna för ett socialt 

ansvarstagande. 

CSR har därmed blivit allt mer framträdande och således fått en större uppmärksamhet 

bland företagens styrelsemedlemmar (Kakabadse, 2007). Där styrelsens oberoende, 

könsfördelning, ålder, varaktighet och storlek enligt ovanstående resonemang kan antas 

spela en avgörande roll för hur företaget väljer att arbeta med CSR. 
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3.6.2.1!Oberoende 

Styrelsens oberoende är en egenskap i styrelsen som kan påverka beslutsfattandet i 

företaget, då styrelsens grad av oberoende har en betydelse för den kunskap som finns 

inom styrelsen (Bear, Rahman & Post, 2010). Vilket därmed kan innebära att olika beslut 

fattas beroende på hur stor andel av styrelsen som utgörs av oberoende ledamöter. 

Kunskapen skapas genom ledamöternas delaktighet, gemensamma förståelse och 

kunskapsdelning. Där en effektiv styrelse kan ta till vara på den kunskap som finns inom 

både styrelsen och i företaget som helhet (Van Ees et al., 2008). Fördelen med beroende 

styrelseledamöter är att de redan har kunskaper och erfarenheter kring företagets 

strategier och verksamhet, samtidigt som de har en upparbetad relation till företagets 

externa intressenter (Bear, Rahman & Post, 2010). Varför en kombination utav både 

beroende och oberoende ledamöter kan ses som det bästa för att styrelsens uppgifter skall 

utföras så bra som möjligt. 

Oberoende utgörs enligt Garcia-Sanchez, Cuadrado-Ballesteros och Sepulveda (2014) av 

ledamöter som inte har någon direkt anställning i företaget. Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning (2016) använder en betydligt tuffare version av en styrelseledamots 

oberoende. Där definieras en oberoende ledamot utifrån ett antal kriterier som behöver 

vara uppfyllda. Ledamoten får utöver tidigare nämnda definition exempelvis inte vara 

delägare, eller vara i ett nära släktförhållande till företagsledningen. Kort sagt kan därför 

en oberoende styrelseledamot utgöras av vara en ledamot utan större anknytning till 

företaget utöver sin plats i styrelsen. 

Enligt tidigare studier finns det indikationer på att ett större oberoende i styrelsen kan 

relateras till hur företaget väljer att agera i sitt CSR-arbete (Ibrahim & Angelidis, 1995; 

Webb, 2004). Där en oberoende ledamot enligt Ibrahim och Angelidis (1995) är mer 

benägen att företaget skall agera utifrån ett större socialt ansvarstagande. Ett agerande 

som kan kopplas till det ansvarsfulla företaget, vilken till skillnad från det 

vinstmaximerande företaget tar hänsyn till hela värdekedjan. Då det finns en inneboende 

drivkraft för det ansvarsfulla företaget att vilja framstå som en god samhällsaktör, där 

agerandet inte drivs utav ett egenintresse utan av snarare av att göra det bästa för både 

företaget och samhället (Donaldson & Davis, 1991). Att en mer oberoende styrelse skulle 

förknippas med att utmärka sig enligt det ansvarsfulla företaget förstärks ytterligare 

genom att oberoende styrelseledamöter tenderar att bry sig mindre om de ekonomiska 

prestationerna (Ibrahim & Angelidis, 1995; Webb, 2004). Där en förklaring skulle kunna 
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utgöras av att en oberoende styrelseledamot anser att långsiktiga hållbarhetsinvesteringar 

gynnar investerarna utifrån en långsiktig horisont (Johnson & Greening, 1999). Vilket 

också skulle förklara varför Luan och Tang (2007) i sin studie funnit att oberoende 

styrelseledamöter innebär en ökad välfärd för aktieägarna. Att en oberoende ledamot 

således verkar föredra ett större socialt ansvarstagande framför enbart ekonomiska 

prestationer, innebär att dessa ledamöter främjar mer än en intressents önskemål. Detta 

kan tydligt kopplas till det ansvarsfulla företaget som genomsyras av att verka för hela 

värdekedjan, då denna kategori av att utmärka sig även byggs upp utav intressent teorin. 

En teori som grundar sig att identifiera och värna om relationen till alla aktörer som kan 

påverkas eller påverkar företagets verksamhet (Freeman, 1984). 

Hypotes 2a: En mer oberoende styrelse leder till att företaget utmärker sig enligt det 

ansvarsfulla företaget i sin CSR-redovisning. 

Detta innebär att en beroende ledamot i förhållande till en oberoende, skulle vara mer 

benägen att främja sitt eget intresse i företaget och således påverka CSR-redovisningen 

mot att vara mer mot det vinstmaximerande företaget. Enligt Dalton, Daily, Johnson och 

Ellstrand (1999) är oberoende ledamöter bättre på att utöva sitt förtroendeansvar, som 

inbegriper att de skall kontrollera att företagsledarna agerar utefter företagets bästa. Detta 

överensstämmer med agentteorin, som kan innebära att beroende ledamöter identifierar 

sig mer med företagsledningen än aktieägarna. Varför ett högre oberoende i styrelsen 

skapar förutsättningar för att företagsledningens opportunistiska beteende kontrolleras 

(Fama & Jensen, 1983). Att en mer oberoende styrelse är bättre på att övervaka 

företagsledningen är något tidigare studier funnit när de undersökt relationen mellan 

styrelsesammansättning och CSR (Dahyaa & McConnell, 2004). Detta innebär därmed 

att en beroende styrelse är mindre benägen att stoppa företagsledarnas opportunistiska 

beteende, som kan resultera i att företaget framstår på ett mer lönsamt sätt. Där 

företagsledarnas incitament av att vara lönsamma kan motiveras utifrån den tuffa 

konkurrensen på arbetsmarknaden (Fama, 1980). 

Hypotes 2b: En beroende styrelse leder till att företaget utmärker sig enligt det 

vinstmaximerande företaget i sin CSR-redovisning. 

3.6.2.2!Styrelsestorlek 

Enligt tidigare studier finns det ett positivt signifikant samband mellan styrelsestorlek och 

ett företags CSR-aktiviteter (de Villiers, Naiker & van Staden, 2011; Kassinis och Vafeas, 

2002). Där företag som är i större behov av råd och kunskap erhåller detta bättre från en 
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större styrelse (Coles, Daniel, & Naveen, 2006). Då ett större antal styrelseledamöter kan 

antas ha fler kopplingar till företagets omgivning, vilket skapar förutsättningar att få 

tillgång till mer resurser (Chang, 2010). Där kompetens kan ses som en resurs vilken ger 

styrelsen en mer diversifierad kunskapsbas (Chaganti, Mahajan & Sharma, 1985). Med 

andra ord skulle en större styrelse inkludera mer kunskaper och erfarenheter som kan ge 

en bättre rådgivning för de strategier företaget kan tillämpa (Dalton et al., 1999). En större 

styrelse har också förutsättningar att inkludera fler experter på specifika områden, 

exempelvis CSR (de Villiers, Naiker & van Staden, 2011). Därmed kan en större styrelse 

inkludera mer erfarna och kunniga styrelseledamöter som besitter större kompetens att 

hantera CSR-relaterade frågor, än en mindre. Utifrån detta är en större styrelsestorlek i 

alla avseenden att föredra, då det skapar förutsättningar för att det finns en större kunskap 

kring CSR inom styrelsen. 

Däremot finns det studier som hittat ett negativt samband mellan styrelsestorlek och CSR 

(Dahyaa, Dimitrov & McConnell, 2008; Wintoki, Linck & Netter, 2012). Där för många 

ledamöter i styrelsen kan förorsaka bristande kommunikation och samordning samt 

långsamt beslutfattande (Said, Zainuddin & Haron, 2009; Rao, Tilt & Lester, 2012). 

Dessutom kan en större styrelse resultera i att de finansiella upplysningarnas kvalitet 

försämras eftersom styrelsen kommer vara oförmögen att utföra sina uppgifter effektivt 

och ändamålsenligt (Said, Zainuddin & Haron, 2009). Mindre styrelser är därför enligt 

vissa studier mer effektiva på att övervaka och kontrollera företagsledningen än större 

styrelser. Detta då en mindre styrelse leder till en effektivare kommunikation och 

samordning mellan styrelseledamöterna, samtidigt som det kräver större engagemang och 

ansvarsskyldighet för den enskilda styrelseledamoten (Jizi, Salama, Dixon & Stratling, 

2014). Nackdelen med mindre styrelser är att arbetsbelastningen på de enskilda 

ledamöterna tenderar att bli hög, vilket begränsar dennes förmåga att utföra sina 

arbetsuppgifter. Dessutom har en mindre styrelse sämre förutsättningar för att ha ett 

varierat utbud av expertis och erfarenheter än större styrelser (Jizi et al., 2014). Därför 

kan det bli svårare för en mindre styrelse att engagera sig i CSR-frågor på grund av 

tidsbrist eller bristande kunskaper inom området (John & Senbet, 1998). 

Då tidigare studier både funnit positiva samt negativa samband till ett företags CSR-

arbete, är det inte förvånande att Siregar och Bachtiar (2010) funnit att en styrelses storlek 

upp till en viss punkt har en positiv påverkan på företagets CSR-redovisning. Efter denna 

punkt när styrelsen är för stor för att de skall kunna utföra ett effektivt arbete, anser de att 

en större styrelsestorlek påverkar CSR-redovisningen negativt. Siregar och Bachtiar 
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(2010) kom därför fram till att förhållandet mellan styrelsestorlek och ett företags CSR-

redovisning inte är linjärt, utan att det snarare finns ett U-format samband.  

Däremot väljer vi i studien att utgå från att en liten styrelsestorlek innebär att det kan 

finnas för lite expertis inom CSR-området, som bidrar till att företaget tar ett mindre 

socialt ansvarstagande. Detta då större kunskaper kring CSR främjar ett mer engagerat 

CSR-arbete (Post, Rahman & Rubow, 2011). Därav kan en mindre styrelse förutsättas att 

utmärka sig enligt det vinstmaximerande företaget på grund av bristande kunskaper inom 

det nya framväxande CSR-konceptet. Samt att ägarna kan få ett större inflytande i en 

mindre styrelse, då det finns färre ledamöter som kan motsätta sig deras åsikter. Istället 

kan aktieägarvärdet vara det som genomsyrar styrelsens beslutsfattande, då detta sedan 

1980-talet inneburit att företagen skall framstå på ett lönsamt sätt för sina aktieägare och 

främja deras intressen (Lazonick & O’Sullivan, 2000). Vilket nämnts kan en större 

styrelse till skillnad från en mindre, skapa förutsättningar för en utvidgad CSR-

redovisning (de Villiers, Naiker & van Staden, 2011) och ökat CSR-engagemang 

(Clarkson, 1995). Ovanstående resonemang talar i sin helhet för att en stor styrelse 

innebär att företaget utmärker sig enligt det ansvarsfulla företaget. Då det skapar 

förutsättningar för ett större engagemang och kunskaper inom CSR, vilket innefattar mer 

än att bara vara lönsam. 

Hypotes 3a: En större styrelse leder till att företaget utmärker sig enligt det 

ansvarsfulla företaget. 

Hypotes 3b: En mindre styrelse leder till att företaget utmärker sig enligt det 

vinstmaximerande företaget. 

3.6.2.3!Könsfördelning 

Ytterligare en egenskap som kan påverka styrelsens beslutsfattande är könsfördelningen. 

Det finns många studier som stödjer påståendet att kvinnor och män har skilda åsikter och 

värderingar. Där kvinnor anses av vissa studier vara mindre riskbenägna och mer 

ansvarsfulla än män (Mainieri, Barnett, Valdero, Unipan, & Oskamp, 1997). Tidigare 

studier nämner även att kvinnor är mer benägna än män att identifiera situationer som 

kräver en etisk bedömning och uppträdande (Post, Rahman & Rubow, 2011; Albaum & 

Peterson, 2006). Kvinnor kan därmed anses vara mer engagerade för CSR-initiativ 

(Williams, 2003) och enligt Daily och Dalton (2003) kan en styrelse med en mer jämn 

könsfördelning förbättra beslutsfattandet i företaget. Detta då en större variation av 

perspektiv och kompetenser kan leda till att nya frågor berörs i företaget. 
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Dessvärre verka det inte räcka med enbart en eller två kvinnor i styrelsen för att få till en 

förändring, utan det behövs minst tre kvinnliga representanter i styrelsen för att de ska 

kunna ställa utmanande frågor och arbeta tillsammans för att skapa en samverkan i 

beslutsfattandet (Konrad, Kramer & Erkut, 2008). För många kvinnor i styrelsen kan även 

det likt män ge en minskad effektivitet i styrelsen, utan det behöver vara en jämn 

könsfördelning för att skapa en effektiv och kreativ styrelse (Bear, Rahman & Post, 2010). 

Fler kvinnor i styrelsen har visat att företagets CSR-engagemang ökar, vilket kan bero på 

att kvinnor är mer benägna att ge stöd till experter och inflytelserika samhällsaktörer 

(Hillman, Cannella Jr & Harris, 2002). Därför skapar fler kvinnor i styrelsen en brygga 

mellan företaget och CSR, vilket kan vara till hjälp vid hantering av CSR-frågor (Bear, 

Rahman & Post, 2010). 

Hur kön påverkar CSR (redovisning, aktiviteter, engagemang, prestationer etc.) är väl 

utforskat där studier kommit fram till att närvaron av kvinnor i företagsledning samt 

styrelse ökar företagets CSR-aktiviteter (Larrieta-Rubín de Celis, Velasco-Balmaseda, 

Fernández de Bobadilla, Alonso-Almeida & Intxaurburu-Clemente, 2015; Post, Rahman 

& Rubow, 2011), CSR-engagemang (Manner, 2010), CSR-prestation (Huang, 2013) och 

CSR-redovisning (Fernandez-Feijoo, Romero & Ruiz-Blanco, 2014). 

De bakomliggande orsakerna kan vara att kvinnor är mer benägna att engagera sig med 

fler intressenter och lyssnar på deras behov (Galbreath, 2011), samtidigt som kvinnor 

kännetecknas för att vara mer empatiska och altruistiska (Larrieta-Rubin de Celis et al., 

2015). Dessutom drivs kvinnor av mindre ekonomiska och mer filantropiska faktorer 

(Angelidis, Ibrahim & Nabil, 2011). Med dessa egenskaper kan kvinnor anses vara mer 

kopplat till det ansvarsfulla företaget då de är mer benägna att känna och ta ansvar för 

CSR-frågor (Williams 2003; Webb 2004). Samtidigt finns det studier som påpekar att det 

är dubbelt så stor sannolikhet att kvinnor i en styrelse innehar kunskaper i form av en 

doktorsexamen än män (Hillman, Cannella Jr & Harris, 2002), vilket stärker att kvinnors 

synsätt utgår ifrån det ansvarsfulla företaget. Då en högre universitetsutbildning leder till 

att det finns en större kompetens och förståelse för CSR (Post, Rahman & Rubow, 2011). 

Hypotes 4a: En könsfördelad styrelse leder till att företaget utmärker sig enligt det 

ansvarsfulla företaget i sin CSR-redovisning. 

En icke könsfördelad styrelse kan innebära att det uppkommer bristande kreativitet i 

styrelsen, där styrelsen blir mindre benägen att inkludera båda könens åsikter (Bear, 

Rahman & Post, 2010). Detta kan innebära att en icke könsfördelad styrelse är fast i gamla 
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rutiner och tankebanor som kan göra dessa mindre villiga att anamma nya koncept (CSR). 

Vilket tidigare nämnts kan detta leda till att större fokus läggs på att tillfredsställa 

aktieägarna, då tankar kring att skapa aktieägarvärde varit ett av företagens främsta syfte 

sedan 1980-talet (Lazonick & O’Sullivan, 2000). 

Hypotes 4b: En icke könsfördelad styrelse leder till att företaget utmärker sig enligt det 

vinstmaximerande företaget i sin CSR-redovisning. 

3.6.2.4!Varaktighet 

Hur länge en styrelseledamot eller Vd suttit på sin post kan ha en inverkan på hur de fattar 

strategiska beslut i företaget. Detta då en längre besittningstid i företaget kan stärka 

inflytandet i företaget samt ge ledamoten en större kunskap och förståelse för företaget 

och dess verksamhet (Kesner, 1988). Enligt Kesner (1988) kan det ta mellan 3-5 år innan 

personen har full insikt och förståelse för företagets strategier och processer. En person 

som sitter länge på sin position behöver inte heller bara vara positivt. Då det kan leda till 

brist på inspiration och nya idéer, det vill säga en brist på kreativitet som istället nya 

styrelseledamöter kan bidra med (Deschênes et al., 2015). En ledamot med längre 

ämbetstid kommer sannolikt också lägga mindre vikt i att tillfredsställa intressenters 

intressen och de kan vara mindre villiga att investera i sociala aktiviteter (Muttakin, Khan 

& Mihret, 2016). Vilket skulle kunna förklaras genom att dessa personer 

institutionaliserats in i företagets kultur och därigenom fått ett tankesätt samt värderingar 

som de är mindre villiga att gå emot (Berger, Luckmann & Olsson, 2011). En ledamot 

med en lägre ämbetstid kan också vara mindre riskbenägen att testa nya idéer, då dessa 

inte i lika stor utsträckning vill riskera sin etablerade position i företaget (Pennino, 2002). 

I kontrast till ovanstående är en person som suttit en kortare tid på sin position mer 

riskbenägen att testa nya idéer för att öka chansen att avancera i sin karriär, där de är mer 

villiga att ta risker som är etiskt orienterade (Pennino, 2002).  

Hur länge styrelseledamöterna suttit på sina poster har enligt tidigare studier också en 

inverkan på företagens CSR-arbete (Huang, 2013; Harjoto, Laksmana & Lee, 2015). Där 

dessa studier ansett att en längre varaktighet innebär att ledamöterna får ett minskat CSR-

engagemang. Ett minskat CSR-engagemang som kan innebära att ledamöter med en 

längre varaktighet bidrar till att företaget utmärker sig enligt det vinstmaximerande 

företaget. Då de kan vara kvar i gamla institutionaliserade tankar och värderingar, där de 

vill få företaget att uppfattas som lönsamt snarare än ansvarsfullt. Detta då de är mindre 

benägna att ta till sig nya idéer samt mer fokuserade på att behålla sin position i företaget 
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(Pennino, 2002). Vilket kan innebära att de vill tillfredsställa aktieägarna snarare än 

allmänheten, då det är aktieägarna som utser styrelsens ledamöter (ABL 2005:551, 8:8). 

Hypotes 5a: En styrelse där ledamöterna har en längre genomsnittlig varaktighet på 

sina poster leder till att företaget utmärker sig enligt det vinstmaximerande företaget. 

Likt en stor styrelse främjar en mindre varaktighet för styrelsens ledamöter på sina poster 

ett större CSR-engagemang (Harjoto, Laksmana & Lee, 2015). Där ett större CSR-

engagemang innefattar mer än att bara vara lönsam, vilket innebär att en mindre 

varaktighet för styrelseledamöterna på sina poster kan kopplas till det ansvarsfulla 

företaget. Samtidigt som dessa ledamöter är mer mottagliga för nya idéer (Pennino, 

2002), kan det innebära att dessa ledamöter i förhållande till de med en längre varaktighet, 

tar till sig CSR och dess koncept i en större utsträckning.  

Hypotes 5b: En styrelse där ledamöterna har en kortare genomsnittlig varaktighet på 

sina poster leder till att företaget utmärker sig enligt det ansvarsfulla företaget. 

3.6.2.5!Ålder 

Ytterligare ett karaktärsdrag som kan ha en inverkan på vilka strategiska beslut som fattas 

är styrelseledamöternas ålder (Hambrick & Mason, 1984). Där Lindvall (2009) 

konstaterar att en äldre ledamot tenderar att vara mindre förmögen och intresserad av att 

anpassa sig efter förändring, då de är fast i gamla och internaliserade tankebanor kring 

tidigare erfarenheter och kunskaper. Det finns även studier som visat att Vd’ns ålder kan 

ha en betydelse för hur företaget väljer att agera (Sigler, 2015). Vd’n är likt en 

styrelseledamot en individ vars agerande vi antar snarare styrs av dess ålder och inte dess 

befattning. Detta då Ferrero-Ferrero, Fernández-Izquierdo och Muñoz-Torres (2015) 

ansett att generationen individen tillhör blir avgörande för CSR-engagemanget, då deras 

uppväxt bidragit till att olika erfarenheter och värderingar befästs. Därför väljer vi att 

argumentera för att åldern avseende en styrelseledamot och en Vd påverkar företagets 

strategiska val angående CSR på ett likartat sätt. 

Enligt Sigler (2015) är en äldre Vd mindre riskbenägen i sitt beslutsfattande än en yngre, 

vilket gör att denna person blir mindre villig att anamma nya rutiner och tankesätt. Detta 

kan innebära att en äldre Vd därför blir mindre benägen att anpassa sig efter nya 

förändringar och således intressenters påtryckningar angående CSR-redovisningen. 

Anledningen till detta negativa synsätt är att en äldre Vd i jämförelse med en yngre är 

mindre nyfiken samt mer riskbenägen vad gäller att testa på nya koncept och rutiner. En 

äldre ledamot är också mindre engagerad samt har en mindre vilja att utvecklas eftersom 
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de har en stark tilltro till deras befintliga kunskap och erfarenhet (Lindvall 2009). För att 

förstärka idén om att Vd’ns ålder kan relateras till graden av CSR-intresse, lyfts Godos-

Diez, Fernández-Gago och Martinez-Campillo (2011) studie fram, vilken poängterar att 

en yngre Vd har ett större intresse för CSR än äldre. Där två möjliga förklaringar och som 

tidigare nämnts kan utgöras av att yngre personer är mer mottagliga för nya idéer (Mellahi 

och Guermat, 2004) och att det växt fram en relativt ny syn kring ett företags intressenter 

(Ramasamy, Ling & Ting, 2007).  

Då en äldre ledamot enligt ovanstående är mindre benägen för att ta till sig nya idéer, 

finns det därför större förutsättningar att dessa tänker i banor kring aktieägarvärde, då 

detta varit företagens främsta mål sedan 1980-talet (Lazonick & O’Sullivan, 2000). Detta 

innebär att en äldre ledamot kan kopplas till att vilja utmärka sig enligt det 

vinstmaximerande företaget, där företagets CSR-arbete skall framstå som lönsamt snarare 

än ansvarsfullt. Att en äldre ledamot har ett mindre intresse för CSR kan innebära att 

dessa har andra prioriteringar (Godos-Diez, Fernández-Gago & Martinez-Campillo, 

2011), vilket också kan utgöra motiv till att en äldre ledamot skall utmärka sig enligt det 

vinstmaximerande företaget.  

Hypotes 6a: En styrelse med högre genomsnittsålder leder till att företaget utmärker sig 

enligt det vinstmaximerande företaget i sin CSR-redovisning. 

En yngre styrelseledamot kan istället utmärka sig enligt det ansvarsfulla företaget då de 

är mer benägna att anamma nya rutiner och tankesätt, samtidigt som de är mer villiga att 

lyssna på externa intressenters påtryckningar angående CSR-redovisningen (Lindvall, 

2009). Detta då en yngre generation kommer tidigare från utbildningen som innebär att 

dessa besitter mer aktuella kunskaper inom området (Huang, 2013). En yngre generation 

har därtill vuxit upp i högre grad med framväxten av CSR-konceptet än en äldre (Ferrero-

Ferrero, Fernández-Izquierdo & Muñoz-Torres, 2015), vilket kan innebära att dessa 

prioriterar ett socialt ansvarstagande i högre grad. Något som talar emot ovanstående är 

att yngre individer i jämförelse mot äldre, befinner sig i ett tidigare stadium av sin karriär 

och strävar därför efter en snabbare karriärsutveckling (Barker & Mueller, 2002). 

Däremot anser vi att övriga studier överröstar detta resonemang, varför följande hypotes 

konstrueras. 

Hypotes 6b: En styrelse med yngre genomsnittsålder leder till att företaget utmärker sig 

enligt det ansvarsfulla företaget i sin CSR-redovisning. 
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3.6.3!Vd 

Enligt ABL (2005:551) är den verkställande direktörens huvuduppgift att sköta bolagets 

löpande verksamhet i linje med styrelsens riktlinjer och anvisningar. Vd’n får utan 

styrelsens tillåtelse även fatta beslut som med hänsyn till både omfattning och art faller 

under bolagets verksamhet. Den verkställande direktören har dessutom till uppgift att 

vidta åtgärder som behövs för att företagets bokföring ska vara fullständig, stämma 

överens med lag samt att förvaltningen sköts på ett betryggande sätt (ABL 2005:551, 

8:29). Detta innebär likt de andra beslutsorganen att det finns tillräckligt med inflytande 

och makt för en Vd att påverka hur företaget väljer att upprätta CSR-redovisningen. 

Detta bekräftas genom att Vd’n till stor del är ansvarig och betydande för CSR initiativen 

i ett företag (Agle, Mitchell & Sonnenfeld, 1999). Där den Vd’n kan ses som företagets 

primära beslutsfattare för företagets strategi avseende CSR (Huang, 2013). Vd’n besitter 

således en inflytelserik position där denna har en stor påverkan på företagets CSR-

strategier och praktiska tillämpning (Waldman & Siegel, 2008). Det strategiska beslut 

som Vd’n fattar angående CSR beror på dennes personliga tolkning och karaktärsdrag, 

där faktorer som personens erfarenhet värderingar och personlighet spelar in (Hambrick, 

2007). Därför kan det föreslås att Vd’ns demografiska egenskaper kan leda till olika 

strategiska val av CSR (Cannella Jr, Park & Lee, 2008). Där tidigare studier har ansett att 

kön (Bear, Rahman & Post, 2010), ålder (Godos-Diez, Fernández-Gago & Martinez-

Campillo, 2011), utbildning (Huang, 2013) och varaktighet (Harjoto, Laksmana & Lee, 

2015) kan vara avgörande faktorer för Vd’ns strategiska agerande. 

3.6.3.1!Utbildning 

Utbildning är en egenskap som kan påverka Vd’ns beslutsfattande angående valet av 

CSR-strategi (Campbell, 2007). Där tidigare studier poängterat att det kan ha en stor 

betydelse om personen har en universitetsutbildning eller inte för hur CSR-redovisningen 

upprättas (Thomas, 2005; Huang, 2013). Detta kan delvis bero på att högre utbildning 

vidgar personers vyer och utvecklar en större kunskap och förståelse kring CSR (Post, 

Rahman & Rubow, 2011). Dessa studier påvisar också ett samband mellan högre 

universitetsutbildningar (masterexamen eller högre) och ökade CSR-prestationer (Huang, 

2013) samt mot ett större engagemang för CSR (Elm, Kennedy & Lawton, 2001). Då 

CSR-utbildning införts i många universitets ekonomiutbildningar runt om i världen borde 

detta främja social utveckling och öka elevernas medvetenhet samt deras benägenhet att 

följa CSR (Thomas, 2005; Huang, 2013). Detta gör att Vd med olika utbildningsbakgrund 
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kan ha olika syn på CSR och på så vis välja att utmärka sig i sin CSR-redovisning på 

olika sätt.  

Enligt ovanstående kan därför en Vd med högre utbildning vara mer benägen att tillämpa 

ett större CSR-arbete, då dessa med hjälp av sin kunskap kan utvecklats till att ha ett 

utvidgat synsätt (Post, Rahman & Rubow, 2011). Detta innebär att företaget kan utmärka 

sig enligt det ansvarsfulla företaget, då detta utvidgade synsätt inbegriper mer än 

aktieägarnas välfärd. En högre utbildning indikerar också på att individer tänker och 

agerar mer moraliskt samt ansvarsfullt (Pennino, 2002). 

Hypotes 7a: En Vd med högre utbildning leder till att företaget utmärker sig enligt det 

ansvarsfulla företaget i sin CSR-redovisning. 

Ingen eller en lägre utbildning kan utifrån ovanstående resonemang leda till att Vd’n 

ägnar mindre uppmärksamhet åt CSR, då tillräckliga kunskaper kring området saknas. 

Vilket talar för att den aktieägarfokuserade synen på att vara lönsamma och skapa 

aktieägarvärde (Lazonick & O’Sullivan, 2000) kan ha en större påverkan för Vd’ns val 

av CSR-strategier. 

Hypotes 7b: En Vd med ingen eller en lägre utbildning leder till att företaget utmärker 

sig enligt det vinstmaximerande företaget i sin CSR-redovisning. 

3.6.3.2!Kön 

Den verkställande direktörens kön kan också spela en viktig roll i företagets strategiska 

beslutsfattande angående CSR (Huang, 2013). Detta då ett flertal studier bekräftar att 

närvaron av kvinnor i styrelsen samt företagsledningen ökar CSR-aktiviteterna i företaget 

(Larrieta-Rubin de Celis et al., 2015; Zhang, Zhu & Ding, 2013). En kvinnlig Vd i 

förhållande till en manlig kan ses som mer ansvarsfull, mindre riskbenägen (Mainieri et 

al., 1997) samt mer öppen för att lyssna på intressenternas behov (Galbreath, 2011). 

Därför kan resonemangen och argumentationen för könsfördelningen i styrelsen även 

användas för att motivera hypoteserna till en kvinnlig Vd. Denna går att finna under 

avsnittet styrelse med rubriken kön i detta kapitel. 

Hypotes 8a: En kvinnlig Vd leder till att företaget utmärker sig enligt det ansvarsfulla 

företaget i sin CSR-redovisning. 

I ovanstående argumentation har kvinnor jämförts gentemot män och därför kan det antas 

att männen är mer riskbenägna, mindre ansvarsfulla och mindre förmögna att lyssna på 

intressenters behov. Männen har därigenom visat sig vara mer tävlingsinriktade, då 
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kvinnor relativt sätt fokuserar på laget framför jaget (Javidan, Bullough & Dibble, 2016). 

Ur ett agentteoretiskt perspektiv innebär detta att männen i högre grad än kvinnor 

fokuserar på att främja sitt eget intresse. Där de kan sträva efter att maximera företagets 

prestationer, för att därigenom uppnå olika bonusar och en större efterfrågan på 

arbetsmarknaden (Fama, 1980; Jensen & Meckling, 1976). Detta kan antyda till att 

männen är mer inriktade mot att vara mer lönsamma gentemot kvinnor. 

Hypotes 8b: En manlig Vd leder till att företaget utmärker sig enligt det 

vinstmaximerande företaget i sin CSR-redovisning. 

3.6.3.3!Varaktighet 

Hur länge en Vd innehaft sin befattning har enligt tidigare studier en inverkan på 

företagets CSR-arbete (Huang, 2013; Harjoto, Laksmana & Lee, 2015). Där en Vd med 

längre ämbetstid likt en styrelseledamot ses som riskavert mot att testa nya rutiner och 

koncept (Pennino, 2002). Därför kan resonemangen och argumentationen för varaktighet 

i styrelsen även användas för att motivera hypoteserna för en Vd’s varaktighet. Denna går 

att finna under avsnittet styrelse med rubriken varaktighet i detta kapitel. 

Hypotes 9a: En Vd med längre varaktighet i företaget leder till att företaget utmärker 

sig enligt det vinstmaximerande företaget. 

Hypotes 9b: En Vd med kortare varaktighet i företaget leder till att företaget utmärker 

sig enligt det ansvarsfulla företaget. 

3.6.3.4!Ålder 

Argumentationen för hur en Vd’s ålder kan relateras till hur företaget väljer att utmärka 

sig i CSR-redovisningen, presenterades under avsnittet styrelse med rubriken ålder. Där 

både styrelseledamöternas och Vd’ns ålder genererade hypoteser, för hur en 

styrelseledamot kan påverka hur företaget väljer att utmärka sig via CSR-redovisningen. 

Därför konstrueras även motsvarande hypoteser för Vd’n och för en argumentation till 

följande hypoteser hänvisar vi således till avsnittet styrelse med rubriken ålder i detta 

kapitel. 

Hypotes 10a: En äldre Vd leder till att företaget utmärker sig enligt det 

vinstmaximerande företaget i sin CSR-redovisning. 

Hypotes 10b: En yngre Vd leder till att företaget utmärker sig enligt det ansvarsfulla 

företaget i sin CSR-redovisning 
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3.6.4!Sammanfattning av hypoteser 

 

 

 

Beslutsorgan Karaktärsdrag Hypotes Sammanfattning av studiens hypoteser 
Bolagsstämman Ägarkoncentration 1a Ett koncentrerat ägande leder till att företaget utmärker sig enligt det vinstmaximerande företaget i sin CSR-redovisning. 

  1b Ett spritt ägande leder till att företaget utmärker sig enligt det ansvarsfulla företaget i sin CSR-redovisning. 

Styrelsen Oberoende i styrelse 2a En mer oberoende styrelse leder till att företaget utmärker sig enligt det ansvarsfulla företaget i sin CSR-redovisning. 

  2b En beroende styrelse leder till att företaget utmärker sig enligt det vinstmaximerande företaget i sin CSR-redovisning. 

  Styrelsestorlek 3a En relativt stor styrelse leder till att företaget utmärker sig enligt det ansvarsfulla företaget. 

  3b En liten eller för stor styrelse leder till att företaget utmärker sig enligt det vinstmaximerande företaget. 

  
Könsfördelning i 
styrelse 

4a En könsfördelad styrelse leder till att företaget utmärker sig enligt det ansvarsfulla företaget i sin CSR-redovisning. 

  4b En icke könsfördelad styrelse leder till att företaget utmärker sig enligt det vinstmaximerande företaget i sin CSR-redovisning. 

  
Ø styrelsevaraktighet 5a En styrelse där ledamöterna har en längre genomsnittlig varaktighet på sina poster leder till att företaget utmärker sig enligt det 

vinstmaximerande företaget. 

  5b En styrelse där ledamöterna har en kortare genomsnittlig varaktighet på sina poster leder till att företaget utmärker sig enligt det ansvarsfulla 
företaget. 

  Ø styrelseålder 6a En styrelse med högre genomsnittsålder leder till att företaget utmärker sig enligt det vinstmaximerande företaget i sin CSR-redovisning. 

  6n En styrelse med yngre genomsnittsålder leder till att företaget utmärker sig enligt det ansvarsfulla företaget i sin CSR-redovisning. 

Vd Utbildning 7a En Vd med högre utbildning leder till att företaget utmärker sig enligt det ansvarsfulla företaget i sin CSR-redovisning. 

  7b En Vd med ingen eller lägre utbildning leder till att företaget utmärker sig enligt det vinstmaximerande företaget i sin CSR-redovisning. 

  Vd kön 8a En kvinnlig Vd leder till att företaget utmärker sig enligt det ansvarsfulla företaget i sin CSR-redovisning. 

  8b En manlig Vd leder till att företaget utmärker sig enligt det vinstmaximerande företaget i sin CSR-redovisning. 

  Vd varaktighet 9a En Vd med längre varaktighet i företaget leder till att företaget utmärker sig enligt det vinstmaximerande företaget. 

  9b En Vd med kortare varaktighet i företaget leder till att företaget utmärker sig enligt det ansvarsfulla företaget. 

  Vd ålder 10a En äldre Vd leder till att företaget utmärker sig enligt det vinstmaximerande företaget i sin CSR-redovisning. 

    10b En yngre Vd leder till att företaget utmärker sig enligt det ansvarsfulla företaget i sin CSR-redovisning. 

Tabell 3. Sammanfattning av hypoteser 
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4!Empirisk metod 

Detta kapitel beskriver studiens grundläggande tillvägagångssätt och 

operationaliseringen av studiens variabler. I detta kapitel presenteras även förstudien 

som använts för att testa om de skapade kategorierna är lämpliga att använda. 

Avslutningsvis reflekteras det kring studiens tillförlitlighet genom begreppen reliabilitet 

och validitet. 

4.1!Undersökningsmetod och design 

Denna studie ämnar att undersöka hur företagen utmärker sig i sin CSR-redovisning och 

därtill se hur karaktärsdragen utav företagens beslutsorgan i form av bolagsstämman, 

styrelsen och Vd’n kan relateras till deras valda sätt att utmärka sig. Då vi har en ambition 

om att skapa en generell bild för hur beslutsorganens karaktärsdrag förhåller sig till ett 

företags sätt att utmärka sig i CSR-redovisningen, krävs en undersökningsmetod som 

utgörs av ett större antal företag där variablerna på något sätt kan mätas. Då studien utgår 

från att på ett mätbart sätt se hur dessa beslutsorgan förhåller sig till den beroende 

variabeln och således hur företaget utmärker sig med sin CSR-redovisning, är en 

kvantitativ metod att föredra (Bryman & Bell, 2013). Att vi därtill strävat efter att vara 

objektiva i största möjliga mån under studiens genomförande, för att undvika att våra 

egna men även andras subjektivitet får en påverkan på studiens resultat. Är något som 

Jacobsen, Sandin & Hellström (2002) lyfter fram som en anledning till att använda en 

kvantitativ metod och således ytterligare ett argument för vårt metodval.  

Detta innebär dock inte att en kvalitativ metod utesluts från studiens genomförande, en 

kvalitativ metod har varit nödvändig att använda sig utav för att avgöra på vilket sätt 

företagen utmärker sig enligt. Där våra egna bedömningar använts tillsammans med olika 

bolagsstyrningsteorier för att operationalisera den beroende variabeln i studien. Att 

resterande del av studien inte valt denna metod motiveras utifrån tidigare argument samt 

att en kvalitativ metod snarare fokuserar på att uppnå en fördjupad kunskap utifrån ett 

fåtal fall. Där ett innehålls betydelse framhålls som viktigare än att undersöka och 

kvantifiera för ett större antal fall (Bryman & Bell, 2013). Om studien ämnat undersöka 

mer djupgående hur ett fåtal företag väljer att utmärka sig i sin CSR-redovisning och för 

dessa ingående studera de bakomliggande faktorerna hade en kvalitativ metod kunnat 
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användas fullt ut för studiens genomförande. Då detta inte är syftet för denna studie har 

huvudsakligen en kvantitativ undersökningsmetod använts. 

Den kvantitativa undersökningsmetoden har utgått från en tvärsnittsdesign där 

datainsamling genomförts, detta då vi samlat in data från redan existerande material i 

form av företagens årsredovisningar från ett flertal företag. Där materialet använts och 

sammanställts för att med statistiska tester besvara studiens syfte och hypoteser. Valet av 

en tvärsnittsdesign gjordes utifrån Bryman och Bell (2013) vilka hävdar att en 

tvärsnittsdesign är att föredra för att resultatet skall generaliseras för en hel population. 

Dock finns det ett litet inslag av en longitudinell design då en av studiens variabler samlats 

in för ett flertal år som gjort att denna design också varit nödvändig att använda. En fördel 

med att samla in data gentemot att använda sig utav exempelvis enkäter, är att vi kan 

spara in tid genom att inte utföra enkätundersökningar samtidigt som vi inte utsätter oss 

för risken att svarsfrekvensen kan bli för låg för att resultaten kring studien skall vara 

generaliserbara. Alternativt hade strukturerade intervjuer kunnat användas och likt 

enkäter kan detta sätt ta tid att genomföra. Detta då vi måste förlita oss på företagens 

tillgänglighet och villighet att medverka. Vilket gör att vi utsätter oss för en risk att 

svarsfrekvensen återigen kan bli för låg för att studien skall kunna uppnå generaliserbara 

resultat. 

4.2!Förstudie 

Vi genomförde en förstudie för att skapa en förståelse i hur de svenska börsnoterade 

bolagen väljer att utmärka sig i CSR-redovisningen och hur dessa tillämpar denna som en 

strategi. Förstudien går att finna i appendix 1 och där framgår hur fördelningen var mellan 

de företag som utmärkte sig enligt det ansvarsfulla och vinstmaximerande företaget. På 

grund av att det inte utförts någon tidigare studie inom området som vår studie inriktat 

sig mot att undersöka. Finns det en bristfällig teoretisk förankring att utgå ifrån, varför 

motiven till att genomföra en förstudie blir starka. 

Förstudien utfördes genom att vi skapade två generella kategorier utifrån redan 

existerande teori inom bolagsstyrningsområdet, där kategorierna innebär olika sätt för hur 

företagen kan utmärka sig i sin CSR-redovisning. Kategorierna utformades på ett sätt som 

innebär att det finns tydliga skillnader mellan dessa sinsemellan, som förenklar den 

kvalitativa bedömningen kring vilken kategori företagen utmärker sig. Via förstudien 

kunde vi därefter se om det fanns en tillräcklig varians i hur företagen framstod i sin CSR-

redovisning, utifrån de skapade kategorierna. Vilket ger oss indikationer på om studien 
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är möjlig att genomföra med en indelning utifrån dessa kategorier. När vi sett att det fanns 

en viss varians genom att företagen kunde indelas utifrån de olika kategorierna, innebar 

förstudien att vi skapat oss en teoretisk grund i form av två olika kategorier för studiens 

genomförande. 

Därefter granskade vi företagens årsredovisningar på ett kvalitativt sätt där de 

bakomliggande teorierna för respektive kategori användes för att ge oss indikationer och 

ledtrådar för vilken kategori de utmärkte sig enligt. Utifrån att ha läst 30 årsredovisningar 

från år 2014 som slumpvis valts ut med ett lika stort urval inom respektive 

storleksindelning från Nasdaq OMX Stockholm. Fann vi laddade ord i företagens 

årsredovisningar som dessa använder för att beskriva sitt CSR-arbete och som tydligt kan 

relateras till de olika bolagsstyrningsteorierna. Dessa ord går att finna i tabell 2 som finns 

under rubriken ansvarsfulla företaget i kapitel tre. Orden användes därefter som 

hjälpmedel för att förstå hur företagen framstår med sitt CSR-arbete och underlättar 

således den kvalitativa bedömningen.  

Varför orden tydligt kan relateras till de dominerande bolagsstyrningsteorierna är för att 

vårt tankesätt influeras av dessa teorier. Därav är det oundvikligt att genomföra studien 

utan att använda teorierna, då vi omedvetet använder dessa för att skapa en förståelse för 

hur företagen kan agera. Att kvalitativt granska årsredovisningarna ansåg vi vara det bästa 

sättet att fånga in hur företagen utmärker sig, då en kvantitativ metod i form av att räkna 

förekomsten av ord inte nödvändigtvis behöver avspegla hur de vill framstå med sitt CSR-

arbete. Eftersom att enbart kvantitativt räkna ord och kategorisera företagen utefter detta 

kan skapa en missvisande bild för hur företagen egentligen framstår och utmärker sig. 

Detta då det enligt förstudien framkom att omfattningen mellan företagens CSR-

redovisningar skiljde sig åt mellan storleken på företaget. Där företag från Large cap 

listan upplevdes generellt sätt ha en mer utvidgad CSR-redovisning gentemot företag som 

listades som Mid och Small cap. Vilket ligger i linje med tidigare forskning inom CSR-

området som också antytt att större företag har en mer omfattande CSR-redovisning 

(Aldama, Amar & Trostianki, 2009).  

Detta skulle kunna innebära att studiens resultat kan snedvridas eftersom bedömningen 

mellan små och stora företag har olika förutsättningar sett till omfattningen. Dessutom 

kan en kvantitativ metod i form av att räkna ord inte med säkerhet fånga in hur ett företag 

vill framstå med sin CSR-redovisning och således på sättet företaget verkar utmärkande. 

Detta då frekvensen av ett visst ord inte behöver innebära att företag utmärker sig på det 
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ena eller andra sättet. Därför anser vi att kvalitativa bedömningar lämpar sig bättre för att 

bedöma hur företaget utmärker sig i sin CSR-redovisning. Att kvalitativt bedöma 

företagen innebär därmed att mängden CSR-information ett företag presenterar, inte 

nämnvärt skall ha en betydelse för vilken kategori företagen utmärker sig enligt. 

Att skapa kategorier kring hur företagen utmärkte sig ansåg vi lämpade sig bäst för att 

skapa en tydlig bild över det hittills okända, där en viss inspiration hämtats från 

Jonnergård och Staffsudds (2009) arbete kring manligt och kvinnligt i 

revisionsbranschen. I deras arbete skapades sex olika teman för hur genusskillnaden 

uppstod inom revisionsyrket och till grund för dessa teman låg deras insamlade material 

i form av enkäter med öppna frågeställningar. Svaren varierade och för att skapa en 

förståelse kring hur genusskillnaderna uppstod konstruerade de teman som representerade 

olika sätt för hur dessa skillnader kunde uppstå. Detta innebär att en kategorisering kan 

anses som en lämplig metod för att skapa en förståelse kring hur företagen kan utmärka 

sig i sin CSR-redovisning.  

Valet av två kategorier kan motiveras utifrån att ett mindre antal kategorier skapar större 

möjligheter för att göra mer generella slutsatser, då urvalet inom respektive kategori blir 

större (Eliasson, 2013). Dessutom hade det funnits en större risk att vi inte kvalitativt 

bedömt och kategoriserat företagen på ett likvärdigt sätt om vi valt att använda fler 

kategorier. Med två kategorier minimeras denna risk som innebär att det finns större 

förutsättningar för att kategoriseringen görs på ett likvärdigt sätt. Samtidigt är detta den 

första studien så vitt vi vet som försöker studera hur olika beslutsorgans karaktärsdrag 

kan relateras till vilket sätt företagen utmärker sig i CSR-redovisningen, varför en mer 

utvidgad kategorisering istället kan lämpa sig för senare studier att genomföra. 

Vilket nämnts valdes ett lika stort urval slumpmässigt ut inom respektive storlekskategori 

och innebar att förstudiens urval bestod av tio företag var inom Small, Mid och Large 

Cap från Nasdaq OMX Stockholm. Nedan sker en beskrivning angående förstudiens 

tillvägagångssätt och avser hur den beroende variabeln i sin helhet samlats in och 

bedömts.  

För att finna informationen som de kvalitativa bedömningarna utgår ifrån användes 

främst årsredovisningens innehållsförteckning. För de företag som hade en rubrik som 

avsåg deras hållbarhetsarbete användes informationen under detta avsnitt som underlag 

till de kvalitativa bedömningarna. Detta avsnitt var mer förekommande för de större 

företagen, vilka också tidigt tenderade att förklara hur de ville framstå med sitt 
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hållbarhetsarbete. Två exempel kan hämtas från Kappahl’s samt Axis’s årsredovisningar 

från år 2014, där Kappahl utmärker sig enligt det vinstmaximerande företaget och Axis 

enligt det ansvarsfulla. 

“… hållbarhet och lönsamhet är två sidor av samma mynt” (Kappahl, 2015, s.3). 

”Axis övergripande hållbarhetsmål är att ta ansvar genom hela värdekedjan och sträva 

efter att minimera miljöpåverkan, verka för goda arbetsvillkor hos såväl leverantörer 

som anställda…” (Axis, 2015, s.38). 

Då förstudien inriktar sig på att identifiera olika sätt varpå företagen utmärker sig i CSR-

redovisningen samt att företagen använder denna redovisning som ett sätt att framföra sin 

strategi. Kan det antas att företagen tidigt i detta avsnitt vill förklara hur de vill framstå 

med sitt hållbarhetsarbete och således hur de väljer att utmärka sig. Därför lades en stor 

vikt i de kvalitativa bedömningarna för hur företaget försökte framstå i inledningen av 

deras CSR-redovisning. För de företag som inte hade en rubrik som avsåg deras 

hållbarhetsarbete i årsredovisningens innehållsförteckning, använde vi olika sökord för 

att hitta rubriker eller information kring deras CSR-arbete. Först söktes det på orden CSR 

och corporate social responsibility därefter hållbar och till sist miljö. Information kring 

CSR och corporate social responsibility är det vi är ute efter och därför valde vi att utgå 

från detta sökord. Sökordet hållbar kan motiveras genom att flertalet av de företag som 

hade en rubrik i innehållsförteckningen som avsåg deras CSR-arbete benämnde denna till 

hållbarhetsredovisning och hållbart företagande. Till sist använde vi ordet miljö för att 

fånga in de företag till vilka vi varken hittat en rubrik eller information som avspeglade 

deras CSR-arbete. Detta då miljö kan antas vara ett vanligt förekommande ord och utgör 

ofta en stor del av ett företags CSR-arbete. För de företag där en årsredovisning på 

svenska inte var tillgänglig användes motsvarande sökord på engelska, CSR, corporate 

social responsibility, sustain och environment.  

Vilket nämnts utgick de kvalitativa bedömningarna till stor del från de laddade orden och 

för de företag som direkt påvisade hur de utmärkte sig med sitt CSR-arbete gjordes 

bedömningen i inledningen av detta avsnitt. För de företag där detta inte var möjligt, 

antingen på grund av att det inte fanns ett tydligt avsnitt kring deras CSR-arbete eller att 

det inte i inledningen framkom hur de utmärkte sig. Bedömdes företagen genom att vi 

gjorde en helhetsbedömning utav deras CSR-information, vilket innebar att vi skapade en 

övergripande förståelse för hur de mer generellt framstår med sitt CSR-arbete. 
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De två kategorierna som identifierades i hur företagen tenderade att utmärka sig via sitt 

CSR-arbete, är det vinstmaximerande samt ansvarsfulla företaget. Där vi valde att koda 

1 till de företag som utmärkte sig enligt kriterierna för det ansvarsfulla företaget och 0 till 

de som utmärkte sig enligt det vinstmaximerande företaget. I förstudien utmärkte sig 17 

av företagen enligt det ansvarsfulla företaget och 13 enligt det vinstmaximerande. Detta 

är en jämlik fördelning som skapar förutsättningar för att det skall finnas tillräckligt med 

företag inom respektive kategori för att kunna dra generella slutsatser.  

För att styrka studiens beroende variabel som utgörs av hur företagen utmärker sig i CSR-

redovisningen, genomförde tre personer kategoriseringen. Där en av dessa utgjordes av 

vara en utomstående person i förhållande till studiens genomförande. För denna person 

presenterade vi de laddade orden och förklarade vilka teorier som är grundläggande för 

respektive kategori. Att studien endast använder två kategorier för hur företagen utmärker 

sig i sin CSR-redovisning, kan förklara den till synes höga överensstämmelsen enligt 

förstudiens kategorisering, både mellan studiens författare men även gentemot den 

utomstående personen. Enligt förstudien som går att finna i appendix 1 var 

överensstämmelsen mellan studiens författare 90% och innebar att 27 av de 30 företagen 

kategoriserades på ett likvärdigt sätt. Den gemensamma bedömningen av studiens 

författare fick en överensstämmelse till lite drygt 73% gentemot den utomstående 

personen. Detta innebär att en utomstående person kategoriserat 22 företag utav 30 på ett 

likvärdigt sätt, vilket skapar förutsättningar för en mer trovärdig variabel. Detta då vi 

anser att 22 likvärdiga bedömningar utav 30 är betydligt bättre än 15. Där 15 kan anses 

som en referenspunkt, då det är 50% chans att gissa rätt enligt vilken kategori företaget 

utmärker sig. 

4.3!Studiens genomförande 

Efter den utförda förstudien kunde vi konstatera att större delen av det insamlade 

materialet för studiens genomförande kan hämtas från företagens årsredovisningar.  

För studiens beroende variabel, vilken utgörs av hur företagen utmärker sig i sin CSR-

redovisning användes årsredovisningar för år 2014. Vilket grundar sig på att 

årsredovisningen för år 2014 är den senast utgivna upplagan. För de förklarande 

variablerna som utgörs av både oberoende och kontrollvariabler användes företagens 

årsredovisningar från år 2013. Detta för att det kan antas vara en viss fördröjning innan 

effekten av dessa variabler får en påverkan på den beroende variabeln. För de företag som 

har ett brutet räkenskapsår har vi valt att utgå från 2013/14 årsredovisning till den 
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beroende variabeln och 2012/13 för övriga variabler. Har kompletterande information 

behövts för de oberoende och kontrollvariablerna har denna utgått från 2013 års värden, 

förutom för en variabel som inhämtats över ett flertal år. Datainsamlingens 

tillvägagångssätt kommer beskrivas mer ingående under operationaliseringen för 

respektive variabel, vilket presenteras längre fram i detta kapitel. 

4.3.1!Urval 

Studien genomförs i en svensk kontext, då de skandinaviska länderna och företagen som 

är verksamma inom dessa är världsledande i starka CSR- och hållbarhetsföreställningar 

(Strand, Freeman & Hockerts, 2015). I studien har vi därför valt att undersöka samtliga 

företag som finns listade på Nasdaq OMX Stockholm under mars år 2016. Det innebär 

att vi fångar in en hel population och anledningen till detta utgörs av en utökad 

trovärdighet kring det framkomna resultatet, då vi kan dra generella slutsatser baserade 

på hela populationen. Enligt förstudien fann vi att CSR-redovisningen mellan Large och 

Small cap skilde sig åt avseende omfattningen på deras CSR-redovisning. Att inte 

inkludera hela populationen och bara inrikta sig mot Large samt Mid cap skulle kunna 

innebära ett snedvridet resultat och således inte vara ett lämpligt urval att dra generella 

slutsatser utifrån. Värt att notera är att framtida studier kan få ett annorlunda resultat och 

på den grunden att populationen på Nasdaq OMX Stockholm är föränderlig, som innebär 

att vårt urval troligen inte blir det samma som framtida studiers. 

Vilket nämnts avser den senast utgivna årsredovisningen företagens verksamhetsår 2014. 

Något som inneburit att vi valt att exkludera de företag som år 2016 finns listade på 

Nasdaq OMX Stockholm och som inte var publika under år 2014. Utan denna exkludering 

skulle urvalet bestå av företag som inte var börsnoterade år 2014, som innebär att vi 

använder oss utav en felaktig population i urvalet. Däremot kan även ett bortfall uppstå 

åt andra hållet, genom att de företag som var listade på Nasdaq OMX Stockholm år 2014 

inte längre utgörs av att vara börsnoterade. Detta har vi inte valt att ta hänsyn till, utan 

vårt urval utgår därmed från de företag som finns listade på Nasdaq OMX Stockholm 

under mars år 2016 som dessutom varit börsnoterade under hela år 2014. 

4.3.2!Bortfall 

Populationen vi använder oss utav i studien blev utifrån tillvägagångssättet beskrivet ovan 

240 företag. Detta efter att det skett ett bortfall av bolag som blev noterade under eller 

efter år 2014. Av vår population var det dessvärre 57 företag som inte hade någon eller 

beskrev sitt CSR-arbete på ett kortfattat sätt, varpå en helhetsbedömning inte var möjlig 
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att utföra. Detta innebar att dessa företag inte kunde kategoriseras till antingen det 

vinstmaximerande eller ansvarsfulla företaget. Vilket resulterade i att studiens 

kvarvarande population utgörs av 183 företag, vilket lite drygt motsvarar 76% av den 

ursprungliga populationen. För övriga variabler har inget bortfall uppkommit, varpå 

fullständig information finns för de kvarvarande 183 företagen. 

4.4!Operationalisering 

Den kommande delen av detta kapitel beskriver de variabler som använts för att mäta hur 

företagen utmärker sig i sin CSR-redovisning. En beskrivning som innebär att variablerna 

motiveras för studiens genomförande, hur data samlats in och hur dessa kodats i de 

statistiska testerna. Den beroende variabeln utgörs av hur företagen utmärker sig sin CSR-

redovisning och de oberoende variablerna används för att förklara varför företaget 

utmärker sig enligt en viss kategori. Där de oberoende variablerna består av 

karaktärsdragen hos företagets beslutsorgan. Utöver de oberoende variablerna presenteras 

studiens kontrollvariabler, vilket är variabler som har en påverkan för hur företagets CSR-

redovisning upprättas och som inte utgörs av att vara ett karaktärsdrag till beslutsorganen. 

Om inget annat anges har informationen för variabeln inhämtats enbart utifrån företagens 

årsredovisning från år 2013. För de årsredovisningar som presenterar företagets 

finansiella information i annan valuta än svenska kronor, används valutakurser som 

inhämtats från riksbankens hemsida. Valutakurserna är för samtliga år inhämtade per den 

30:e december och information för vilka valutakurser som använts finns presenterad i 

appendix 2. Värt att notera är också att vi valt att betrakta styrelsen som en enhet. Detta 

då vi inte ämnar analysera respektive styrelseledamots karaktärsdrag gentemot hur 

företaget valt att utmärka sig i sin CSR-redovisning. 

4.4.1!Beroende variabel – Hur företagen utmärker sig i sin CSR-redovisning 

Den beroende variabeln i vår studie innefattar hur företagen utmärker sig i sin CSR-

redovisning. Denna variabel har konstruerats utifrån en utförd förstudie som tillsammans 

med dominerande teorier inom bolagsstyrningsområdet, kunde kategorisera två sätt i hur 

företagen kan utmärka sig med sin CSR-redovisning. De två kategorierna som framkom 

från förstudien i hur företagen kan utmärka sig, benämns som det ansvarsfulla och 

vinstmaximerande företaget. Något som innebär att den beroende variabeln i vår studie 

utgörs av att vara dikotom, vilket kännetecknas av att det endast finns två tänkbara utfall 

(Bryman & Bell, 2013). Likt förstudien har variabeln för studiens genomförande samlats 

in på ett kvalitativt sätt, där våra egna bedömningar utifrån laddade ord från företagens 
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CSR-redovisningar använts för att bedöma vilken kategori företagen tillhör. 

Tillvägagångssättet för de kvalitativa bedömningarna av den beroende variabeln sker likt 

det tillvägagångssätt som presenterades för förstudien, vilket går att finna under rubriken 

förstudie i detta kapitel. 

4.4.2!Oberoende variabler – Beslutsorganens karaktärsdrag 

4.4.2.1!Ägarkoncentration 

Ägarkoncentration är en av de variabler som använts flitigt i tidigare studier för att 

förklara företagens CSR-redovisning (Cormier & Gordon, 2001). Därmed finns det ett 

antal sätt att mäta denna variabel, Prevost, Hossain och Rao (2001) gjorde det utifrån att 

kategorisera ägarkoncentrationen i fyra olika delar och Jonnergård och Larsson-Olaison 

(2010) använde sig utav en gräns för den största ägarens röstandelar i företaget. Historiskt 

sett har den svenska ägarstrukturen utgjorts för att en majoritet av de största företagen 

präglats av ett koncentrerat ägande (Högfeldt, 2005). Därför är det inte förvånande att 

Jonnergård och Larsson-Olaison (2010) fann att 66% av de börsnoterade bolagen i 

Sverige år 2007 hade ett koncentrerat ägande. Där den största ägaren hade ett röstinnehav 

som utgjordes av 20% eller mer i företaget. Vi väljer att mäta ägarkoncentrationen likt 

Jonnergård och Larsson-Olaison (2010) och således använda en gräns för att definiera om 

företaget utgörs för att ha ett koncentrerat ägande eller inte. Detta för att vår studie 

undersöker om ett koncentrerat ägande kan påverka hur företaget väljer att utmärka sig i 

sin CSR-redovisning. Att dela in det koncentrerande ägandet i olika grupper är således 

inte utav betydelse för vår studie.  

Ett annat förekommande sätt att mäta ett koncentrerat ägande är utifrån om den största 

eller de två största ägarna kontrollerar en majoritet av företagets röster (Henrekson & 

Jakobsson, 2008). Till skillnad mot Jonnergård och Larsson-Olaison (2010) samt 

Henrekson och Jakobsson (2008) väljer vi att definiera ett koncentrerat ägande utifrån om 

den största ägaren besitter 50% eller mer utav företagets röstandelar. Detta då det är en 

gräns som innebär att ett koncentrerat ägande i studien grundar sig på om det finns en 

majoritetsägare i företaget sett till antalet röster. En ägare som har tillräckligt stort 

inflytande att påverka alla de stora beslut företaget tar, vilket kan infatta företagets valda 

sätt att utmärka sig i sin CSR-redovisning.  

Den valda definitionen innebär att denna variabel blir dikotom och endast kan anta två 

möjliga värden (Bryman & Bell, 2013). Därför väljer vi att koda en koncentrerad 

ägarstruktur där en ägare utgörs av att ha 50% eller mer utav företagets röstandelar till 1. 
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De företag som inte uppnår till ett koncentrerat ägande, där den största ägaren har mindre 

än 50% av företagets röstandelar kodas därmed till 0.  

4.4.2.2!Styrelsens oberoende 

Det finns studier som visat att en styrelses oberoende kan relateras till att företaget visar 

ett större engagemang gentemot CSR (Ibrahim & Angelidis, 1995). Därav kan styrelsens 

sammansättning avseende beroende och oberoende ledamöter spela en betydande roll för 

hur företaget väljer att bedriva sitt CSR-arbete och således för hur CSR-redovisningen 

upprättas. Därtill finns det olika definitioner på vad som anses som en oberoende 

styrelseledamot, enligt Garcia-Sanchez, Cuadrado-Ballesteros och Sepulveda (2014) 

inträffar detta när ledamoten inte har någon direkt anställning i företaget. Kollegiet för 

svensk bolagsstyrning (2016) har en något mer restriktiv definition där ledamoten utöver 

en anställning i företaget inte får vara i ett nära släktförhållande till företagsledningen 

eller delägare i företaget etc. Detta är den definition vi valt att utgå från i studien, då de 

svenska börsnoterade företagen använt kollegiet för svensk bolagsstyrnings definition när 

de i sin årsredovisning presenterat om ledamoten är oberoende eller inte. En fullständig 

definition på vad ett oberoende är enligt denna definition går att finna på kollegiet för 

svensk bolagsstyrnings hemsida. För denna studiens förståelse kring en oberoende 

ledamot räcker det egentligen med vetskapen att en oberoende styrelseledamot är en 

ledamot utan en större anknytning till företaget. I företagens årsredovisningar presenteras 

det om ledamoten är oberoende till större aktieägare samt företagsledningen och är 

ledamoten detta anses denna som oberoende i studien. 

Tidigare studier har mätt en styrelses oberoende utifrån antalet procent av oberoende 

ledamöter i förhållande till styrelsestorleken (Kor, 2006; Hafsi & Turgot, 2012). Chin-

Jung och Ming-Je (2007) har istället mätt det som en dikotom variabel om styrelsen anses 

som oberoende eller inte. Vi gör likt Kor (2006) och mäter en styrelses oberoende utifrån 

antalet oberoende ledamöter i förhållande till styrelsestorleken. Då vi har samma 

uppfattning likt Kor (2006) och anser att mer oberoende ledamöter tillför ett större CSR-

engagemang i styrelsen. Styrelsens oberoende blir således en kvotvariabel, där respektive 

värde kan relateras inbördes mot varandra (Bryman & Bell, 2013). Från styrelsen väljer 

vi även att exkludera arbetstagarrepresentanterna från att inkluderas, på grund av att dessa 

inte förekommer på en frekvent basis i årsredovisningarna. Vilket skulle kunna skapa ett 

bortfall för ett flertal företag i denna studie om dessa inkluderats.  
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4.4.2.3!Styrelsens storlek 

Tidigare studier har visat att styrelsestorleken kan kopplas till företagens CSR-arbete, där 

det finns delade meningar om hur detta samband ser ut. Överlag har vi funnit mer studier 

som påvisat ett positivt samband, där en större styrelsestorlek innebär ett högre CSR-

engagemang (de Villiers, Naiker & van Staden, 2011; Kassinis och Vafeas, 2002). Detta 

innebär att vi valt att mäta styrelsestorleken utifrån antalet styrelseledamöter som sitter 

med i företagets styrelse, där arbetstagarrepresentanterna även här exkluderas. Ett högt 

antal styrelseledamöter innebär att företaget skall utmärka sig som det ansvarsfulla 

företaget och ett lågt motsvaras av att företaget utmärker sig som det vinstmaximerande 

företaget i sin CSR-redovisning. Därav anser vi att det bästa sättet att mäta denna variabel 

är genom att utgå från antalet personer som var med i företagets styrelse år 2013. Där 

ledamöterna skall varit närvarande i styrelsen mer än i ett halvår. Detta för att de skall 

upparbetat ett inflytande i styrelsen, vilket kan användas för att i högre grad påverka 

beslutsfattandet. Likt styrelsens oberoende utgör styrelsestorleken också en kvotvariabel. 

4.4.2.4!Vd’ns utbildning 

Tidigare studier har visat att en Vd’s utbildning kan relateras till deras valda CSR-strategi 

(Campbell, 2007). Där ett flertal studier mätt denna variabel utifrån vilken 

universitetsutbildning Vd’n genomgått (Huang, 2013; Thomas, 2005; Darmadi, 2013; 

Post, Rahman & Rubow 2011). Huang (2013) skapade åtta olika kategorier utifrån olika 

utbildningar som kan ha en inverkan på vilken attityd individen har mot CSR. Andra 

studier har inriktat sig på om Vd’n har en universitetsutbildning eller inte för att mäta 

dennes kunskaper och engagemang kring CSR (Thomas, 2005; Post, Rahman & Rubow, 

2011). Darmadi (2013) mätte Vd’ns utbildning utifrån om Vd’n hade en finansiell 

utbildning eller inte. Det finns således ett flertal tänkbara alternativ till att mäta en Vd’s 

påverkan på företagets CSR-redovisning utifrån utbildningsnivå.  

Då vi använder oss utav de svenska börsnoterade bolagen på OMX Nasdaq Stockholm 

finns det en stor andel Vd som har en utbildning inom civilekonom eller civilingenjör. 

Enligt von Schultz (2007) representerades Vd posten i de börsnoterade bolagen i Sverige 

år 2007 utav 97 som utbildats till civilekonom och 82 till civilingenjör. Till följd av detta 

väljer vi ett annat sätt för att mäta hur en Vd’s utbildning påverkar företagens sätt att 

utmärka sig i sin CSR-redovisning, då det kan antas finnas en stor likhet i vilken 

utbildning Vd’n genomgått.  
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Varför högre utbildning testas mot lägre nivåer av utbildning kan besvaras genom att en 

högre utbildning antas skapa en större kunskap inom CSR-området (Post, Rahman & 

Rubow, 2011). Därför skulle likväl universitet Vd’n utbildat sig på ha en betydelse för 

den kunskap Vd’n besitter. Choi, Hecht och Taylor (2013) använde sig i sin studie utav 

en av de fem främsta skolorna med en ekonomisk inriktning. Detta för att se vilka 

strategiska beslut dessa elever fattade, då de ansåg skolan har en betydelse för valet av 

vilken strategi som tillämpas. Detta bidrar till vårt val att mäta denna variabel, som mäts 

utifrån vilket universitet Vd’n tagit sin utbildning.  

Har Vd’n utbildat sig på ett universitet som tillhör topp 200 i världen ser vi detta som ett 

tecken på att Vd’n får en bättre utbildning och då även en större kunskap inom CSR-

området. Bland de 200 högst ansedda universiteten för år 2013 fanns fem svenska 

universitet listade som innebär att detta urval borde få tillräckligt med representanter från 

företagen. Dessa universitet var Karolinska institutet, Uppsala, Stockholm, Lund och 

Göteborg (Shanghairankings, 2013). Att enbart använda en ranking för svenska 

universitet skulle skapa ett bortfall för alla individer som utbildat sig utomlands, varför 

detta alternativ inte ansågs lämpligt att använda. 

Ovanstående resonemang ligger i linje med de tankar Campbell (2007) har om att 

företagen bör agera med ett större socialt ansvarstagande och detta beroende på vilken 

utbildning som institutionaliserats och präglar företagens beslutsfattande. Chih, Chih & 

Chen (2010) har i sin studie utgått från ett index för olika skolors kvalitet på det de lär ut, 

där ett högre index motsvarar ett större socialt ansvarstagande. Vilket talar för att ett 

universitet med högre ranking innebär att företagens beslutsfattare utbildas till att få ett 

tankesätt som inbegriper ett större socialt ansvarstagande. Därför kan vår metod avseende 

mätningen av utbildning relateras till hur företaget väljer att utmärka sig i sin CSR-

redovisning. 

Informationen om vilket universitet Vd’n utbildat sig på har inhämtats så långt det går 

från företagens årsredovisningar och i de fall detta inte varit tillräckligt har vi använt 

sökmotorn Google. För själva rankingen av de bästa universiteten i världen har 

Shanghairankings hemsida använts, denna hemsida har bedömt 1200 universitet världen 

över och valt att ta med 500 i sin lista. I listan har de bästa universiteten rankats utifrån 

forskningsparametrar och då har hänsyn främst tagits till publikationsvolym samt 

tidskrifternas genomslagskraft (Jansson, 2015). Ett lärosäte som genomsyras av 

etablerade och kunniga forskare kan därför ha större förutsättningar för att eleverna skall 
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få ta del av denna kunskap, genom att de institutionaliseras i lärosätets kultur (Ghauri & 

Cateora, 2010). 

Har universitetet Vd’n utbildat sig på år 2013 varit bland de 200 främsta enligt 

Shanghairankings hemsida, har vi valt att koda detta som 1. För de universitet som inte 

finns med eller är bortom de 200 främsta samt om Vd’n inte genomgått en högre 

utbildning, har vi kodat detta till 0. Den valda kodningen innebär att denna variabel utgörs 

för att vara nominal, då den endast kan anta två olika värden (Bryman & Bell, 2013). 

4.4.2.5!Kön 

Tidigare studier har visat att kön kan påverka företagens CSR-arbete och således även 

dess CSR-redovisning (Fernandez-Feijoo, Romero & Ruiz-Blanco, 2014). Enligt 

Fernandez-Feijoo, Romero och Ruiz-Blanco’s (2014) studie har det visat sig att en 

styrelse som innehåller tre eller fler kvinnor bidrar till en utökad CSR-redovisning. Det 

finns fler studier som valt att mäta kvinnors påverkan på företagets CSR-arbete genom 

att utgå från minst tre kvinnliga ledamöter (Konrad, Kramer & Erkut, 2008). Däremot har 

Williams (2003) valt att mäta kvinnors påverkan på företagets CSR-arbete utifrån antalet 

procent som utgörs av kvinnliga ledamöter i styrelsen. Detta anser vi inte är ett lämpligt 

sätt att använda, då detta skulle innebära att en styrelse som har en andel med 100% 

kvinnliga ledamöter skulle utmärka sig till större sannolikhet enligt det ansvarsfulla 

företaget, än en styrelse som utgörs till 60% av kvinnliga ledamöter. 

Vi anser likt Fernandez-Feijoo, Romero och Ruiz-Blanco (2014) att över en viss gräns 

har de kvinnliga styrelseledamöterna fått ett visst inflytande. Ett inflytande som skapar 

förutsättningar för att företaget skall utmärka sig enligt det ansvarsfulla företaget i sin 

CSR-redovisning. Denna gräns har vi valt att sätta till 40% och de styrelser som har 

kvinnliga styrelserepresentanter utöver denna procenthalt skall enligt hypoteserna om kön 

samt könsfördelningens påverkan på CSR-redovisningen utmärka sig enligt det 

ansvarsfulla företaget. Därtill har vi valt att sätta en övre gräns på 60%, då det behöver 

vara en jämn könsfördelning för att skapa en effektiv och kreativ styrelse (Bear, Rahman 

& Post, 2010). En jämn könsfördelning är något AllBright definierat som en 

könsfördelning mellan 40% till 60% (AllBright, 2016). AllBright är en stiftelse vilken 

verkar för ett jämställt näringsliv på de ledande positionerna i de svenska börsnoterade 

bolagen, som bidragit till att vi valt att mäta denna variabel utifrån deras definition på en 

jämställd styrelse. 
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De företag som har en jämställd styrelse som motsvaras av att könsfördelningen är mellan 

40% till 60%, kodas till 1 och de företag som inte uppfyller denna fördelning kodas till 0. 

Likaså kodas de företag som har en kvinnlig Vd till 1 och de som företag som har en 

manlig Vd till 0. Den valda kodningen innebär att både könsfördelningen i styrelsen samt 

kön på Vd utgörs av att vara nominala variabler (Bryman & Bell, 2013).  

4.4.2.6!Ålder 

Att åldern verkar ha en viss påverkan på hur företaget väljer att bedriva sitt CSR-arbete 

och således upprättandet av sin CSR-redovisning framgår från tidigare studier. Dessa 

nämner att en äldre individ är mindre förmögen att anpassa sig efter nya förändringar 

(Lindvall, 2009). Detta kan härstamma från att äldre individer är mindre riskbenägna och 

tendrar att vara kvar i internaliserade tankebanor kring tidigare erfarenheter och 

kunskaper (Sigler, 2015). Något som kan innebära att en äldre individ inte tagit till sig 

det framväxande CSR-konceptet på samma sätt som en yngre individ. Dessa resonemang 

förstärks ytterligare genom Godos-Diez, Fernández-Gago och Martinez-Campillo’s 

(2011) studie, vilken nämner att en yngre Vd har ett större intresse för CSR gentemot än 

äldre Vd. Då vi inte väljer att analysera respektive styrelseledamot i företaget gentemot 

hur de valt att utmärka sig i CSR-redovisningen, används styrelsens genomsnittsålder. 

Detta på grund av att vi betraktar och analyserar styrelsen som en enhet. 

Tidigare studier har mätt åldern genom att dela in denna i olika kategorier (Ferrero-

Ferrero, Fernández-Izquierdo & Muñoz-Torres, 2015) eller utgått från den faktiska åldern 

individen besitter (Ali, Ng & Kulik, 2014). Ferrero-Ferrero, Fernández-Izquierdo och 

Muñoz-Torres (2015) skapade olika kategorier som utgörs av olika generationer, där varje 

generation präglas av ett tankesätt olikt de andra. I sin studie använde de sig utav tre 

generationer, veteranerna som var födda mellan år (1922-1942), baby boomers (1943-

1960) och generation x (1961-1981). Dessa grupper har växt upp i olika tidsskeden som 

således inneburit att de fått olikartade tankesätt och därav en annan syn på CSR (Ferrero-

Ferrero, Fernández-Izquierdo & Muñoz-Torres, 2015).  

Ferrero-Ferrero, Fernández-Izquierdo och Muñoz-Torres (2015) ansåg att dessa tankesätt 

banade väg för olika ledningsageranden i företaget som i sin tur påverkar CSR-

prestationerna. För att skapa dessa generationer användes en definition från de 

västerländska ekonomierna som ansett att årsspannet mellan varje generation är omkring 

20 år (Parry & Urwin, 2011). Denna kategorisering avseende generationer som präglas 

utav olika tankesätt, är något denna studie kunnat använda sig utav. Dessvärre innebär 
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kategorin veteranerna att Vd’n eller genomsnittsåldern för styrelsen behöver vara över 71 

år för att tillhöra denna kategori. Det kan antas att endast ett fåtal företag uppfyller detta, 

varpå denna kategori inte är relevant att använda. Likväl hade vi kunnat konstruera en ny 

kategori för de som är födda efter 1981, detta skulle dock innebära att Vd’n eller 

genomsnittsåldern för styrelsen inte för överstiga 32 år. Denna kategori skulle inte heller 

inkludera ett större antal, då Vd’n eller en styrelseledamot för ett börsnoterat företag i 

Sverige till stor del är över 35 år (Veckans Affärer, 2012). 

Hade vi valt att mäta denna variabel likt Ferrero-Ferrero, Fernández-Izquierdo och 

Muñoz-Torres (2015) hade endast två kategorier kunnat användas och därför anser vi att 

den faktiska åldern är bättre att använda sig utav i denna studie. Vilket innebär att vi får 

en kvotvariabel som innehåller mer data än om vi valt att åldersindela i olika kategorier 

(Bryman & Bell, 2013). Samtidigt vill vi i vår studie se om yngre individer antingen som 

Vd eller som styrelseledamot, har en påverkan på vilken kategori företaget utmärker sig 

enligt i CSR-redovisningen. Att kategorisera variabeln känns därför onödigt och kan 

innebära att vi går miste om information, då det kan förekomma en variation även inom 

kategorierna. Därför kan den faktiska åldern vilket nämnts lämpa sig bättre för denna 

studies genomförande. För styrelsen har vi vilket nämnts använt den genomsnittliga 

åldern och för Vd’n den faktiska. 

Data har inhämtats till största delen utifrån företagens årsredovisningar och i de fall detta 

inte varit möjligt har vi använt sökmotorn Google. Vilket vi gjort för att undvika att ett 

bortfall skall inträffa.  

4.4.2.7!Varaktighet 

Hur länge Vd’n och styrelsen suttit på sina poster har enligt tidigare studier också en 

inverkan på företagens CSR-arbete (Harjoto, Laksmana & Lee, 2015). Harjoto, Laksmana 

och Lee (2015) har mätt en Vd’s och styrelseledamots varaktighet genom att skapa sex 

olika kategorier. Där kategorierna skapats utifrån att gruppera antalet år dessa individer 

varit verksamma på sin post i företaget. Andra studier har istället för att skapa kategorier 

endast utgått från antalet år Vd’n eller styrelseledamoten varit på sin post i företaget 

(Collin, Gustafsson, Petersson & Smith, 2014; Deschênes et al., 2015). Då vi likt 

Muttakin, Khan och Mihret (2016) anser att en Vd eller styrelseledamot som varit längre 

på sin post, är mindre engagerade inom CSR-relaterade frågor. Lämpar det sig därmed 

bättre för vår studie att utgå från antalet år de varit verksamma på sin position. Därför 

väljer vi att mäta styrelsens varaktighet likt Collin et al. (2014) och således räkna antalet 
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år som de varit verksamma på sin post till och med år 2013. Likt ålder blir denna variabel 

också en kvotvariabel som inte behöver kodas och styrelsens varaktighet mäts även här 

som ett genomsnitt.  

För Vd’n har vi valt ett annat sätt att mäta denna variabel, då vi ansett att en Vd som har 

en varaktighet understigande fem år i företaget inte institutionaliserats och blivit fast i 

gamla rutiner och tankesätt. Att sätta en gräns på fem år har vi valt utifrån att Kesner 

(1988) poängterat att det kan ta tre till fem år för en person att få full insikt och förståelse 

för ett företags strategier och processer. Detta innebär att Vd’ns varaktighet blir en 

dikotom variabel, där vi kodat 1 till en Vd som har en varaktighet som understiger fem år 

i företaget och 0 för en Vd som är lika med samt överstiger denna gräns. För styrelsen 

anser vi att denna kodning inte varit att föredra, då denna utgörs av flertalet personer. Vad 

hade det inneburit om lika många ledamöter understigit som överstigit denna gräns? 

Bland de ledamöter som överstiger gränsen kan det finnas en ledamot som har en 

varaktighet på mer än 20 år. Denna person kan antas ha ett stort inflytande i styrelsen och 

att inte ta hänsyn till detta kan skapa ett missvisande resultat. Därav har vi endast valt att 

koda Vd’ns varaktighet och således inte styrelsens. 

4.4.3!Kontrollvariabler 

4.4.3.1!Storlek 

Företagets storlek är en vanligen använd kontrollvariabel som en majoritet av tidigare 

studier inom CSR-området använt (Zhang, 2012). Det är en variabel som enligt Haniffa 

och Cooke (2005) positivt kan relateras till företagets CSR-redovisning. Aldama, Amar 

och Trostianki (2009) har funnit att antalet anställda samt företagets omsättning kan 

relateras till företagets CSR-strategier. Där de funnit att större företag tenderar att ha en 

mer omfattande CSR-redovisning, vilket tyder på att företagets storlek kan ha en inverkan 

på företagets CSR-arbete. Detta har bidragit till att vi valt att inkludera denna variabel 

som en kontrollvariabel i studien.  

Det finns ett antal beprövade sätt att mäta företagets storlek och några vanligt 

förekommande sätt är genom omsättning (Harjoto, Laksmana & Lee, 2015; Aldama, 

Amar & Trostianki, 2009), antalet anställda (Zhang, 2012; Aldama, Amar & Trostianki, 

2009) och företagets totala tillgångar (Harjoto, Laksmana & Lee, 2015; Guenther, 

Guenther, Schiemann & Weber 2016). Det gav oss stora valmöjligheter då alla dessa 

variabler kan anses som bra sätt att mäta företagets storlek. Utav dessa mått valde vi att 
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använda de totala tillgångarna, vilket blir en kvotvariabel då denna variabel inte kodats 

utan använts i dess ursprungliga form. 

4.4.3.2!Bransch 

Likt företagets storlek är branschen företaget är verksamma inom också en 

förekommande kontrollvariabel för studier inom CSR-området (Bear, Rahman & Post, 

2010; Post, Rahman & Rubow, 2011). McWilliams och Siegel (2000) anser att branschen 

likt företagets storlek har ett stort inflytande för företagens sociala ansvarstagande och 

tidigare studier har poängterat att branschen spelar en stor roll för vilka strategier företaget 

använder (Rumelt, 1991). Med detta sagt finns det förutsättningar för branschen att 

påverka studiens beroende variabel, varför vi väljer att inkludera denna som en 

kontrollvariabel i studien. 

Studier har valt att mäta denna variabel utifrån om företaget verkar på en konsument eller 

industriell marknad (Baron, Harjoto & Jo, 2011). Vilket innebär att dessa studier ansett 

att det finns skillnader för ett företags CSR-strategi, beroende på om företaget själva 

tillverkar produkten eller är det företag som säljer produkten vidare till konsumenten.  

Collin et al. (2014) har i sin studie istället använt Stockholmsbörsens indelning i tio olika 

branscher för att studera hur en viss bransch kan relateras till den beroende variabeln. Vi 

väljer att göra likt Collin et al. (2014) då vår studie utgår från de svenska börsnoterade 

bolagen, som innebär att vi inte själva behöver bedöma vilken bransch företaget tillhör. 

Däremot har vi valt att slå samman olika branscher för att inte urvalet inom en viss 

bransch skall bli för litet. Detta innebar att vi slutligen konstruerat tre huvudkategorier av 

branscher utifrån Stockholmsbörsens indelning. Data har inhämtats från Industri 

Classification Benchmark’s (ICB) hemsida i mars år 2016 (ICB, 2016). Nedan 

presenteras sammanslagningen utav de olika branschindelningarna, där vi valt att koda 

utefter den siffra som är framförvarande respektive kategori. Variabeln utgörs för att vara 

nominal, innebärande att denna variabel består utav olika kategorier som inte inbördes 

kan rangordnas (Bryman & Bell, 2013). 

0: Produkt 1: Tjänster 2: Finansiell 

Olja och Gas Sjukvård Ekonomi 
Råvaror Konsumenttjänster   
Industriverksamhet Telekommunikation   
Konsumentvaror Allmännyttiga tjänster   
  Teknik   

Tabell 4. Branschindelning 
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4.4.3.3!Risk 

Risk är ytterligare en variabel som kan ha en inverkan på företagets CSR-arbete och 

således vad som redovisas i deras CSR-redovisning. Detta då Campbell (2007) funnit att 

ett företags CSR-arbete är negativt relaterat till risken ett företaget omgärdas utav. 

Clarkson, Li, Richardson och Vasvari, (2008) har också ansett att risken kan påverka hur 

företaget väljer att upprätta sin CSR-redovisning. En annan studie som valt att använda 

risk som en kontroll variabel inom CSR-området är Harjoto, Laksmana och Lee (2015). 

Till följd av att tidigare studier ansett risk som en variabel vilken har en inverkan på 

företagets CSR-arbete, väljer även vi att inkludera denna som en kontrollvariabel i vår 

studie.  

Vilket Scott och Walsham (2005) antytt finns det inget standardiserat sätt att mäta denna 

variabel. Detta kan bero på att risk är ett brett begrepp som kan uppstå på olika sätt inom 

ett företag (Power, 2007). Ett sätt att mäta ett företags risk är genom att använda ett Beta-

värde, vilken förklarar hur svängningarna kring företagets aktie förhåller sig gentemot 

hela börsens. Beta-värdet är något Collin et al. (2014) använt sig utav för att mäta vilken 

risk företaget omgärdas utav. På grund av svårigheten att finna detta värde för något år 

tillbaka har vi valt att mäta risk på ett annat vanligt förekommande sätt. Nämligen genom 

företagets soliditet, där soliditeten beskriver förhållandet mellan företagets eget kapital 

gentemot de totala tillgångarna. Att mäta risken enligt företagets soliditet är något som 

Harjoto, Laksmana och Lee (2015) gjort. Därför kan detta anses som ett lämpligt sätt för 

att mäta denna variabel. Risk blir således en kvotvariabel i studien, varpå denna variabel 

inte behöver kodas utan dess faktiska värde i årsredovisningarna används. 

4.4.3.4!Lönsamhet 

Att ett företags lönsamhet kan relateras till företagets CSR-prestationer har det 

reflekterats lite kring tidigare, där vissa studier ansett att det inte finns något bra sätt att 

konstatera detta samband (McWilliams & Siegel, 2000; Waddock & Graves, 1997) . 

Dessa studier överröstas däremot av ett större antal studier, vilka påvisat att ett företags 

lönsamhet positivt kan relateras till dess CSR-prestationer (Hilman & Keim, 2001; de 

Colle, Henriques & Sarasvathy, 2014). Trots att det råder delade meningar huruvida ett 

företags lönsamhet kan påverka hur företaget väljer att arbeta med CSR, har vi valt att 

utgå från vad majoriteten av tidigare studier ansett och således valt att inkludera företagets 

lönsamhet som en kontrollvariabel i studien.  



 

 69 

Tidigare studier har mätt denna variabel utifrån ett företags avkastning på de totala 

tillgångarna (Hilman & Keim, 2001; Waddock & Graves, 1997) och andra har använt 

avkastningen på det egna kapitalet (Zhang, 2012). Det är två snarlika alternativ, där vi 

valt att mäta ett företags lönsamhet utifrån dess avkastning på de totala tillgångarna. 

Lönsamhet blir en intervallvariabel då denna variabel även kan utgöras av att anta 

negativa värden, vilket innebär att det inte finns en tydlig nollpunkt (Bryman & Bell, 

2013).  

4.4.3.5!Konkurrens 

Tidigare studier har även antytt att konkurrens är en variabel som kan påverka hur 

företaget väljer att investera och arbeta med CSR (Baron, Harjoto & Jo, 2011). Baron, 

Harjoto och Jo (2011) nämner att de branscher som är mer konkurrensutsatta behöver 

investera mer i olika CSR-aktiviteter, för att vara differentierande och således uppnå en 

bättre marknadsposition. En annan studie som ansett att denna variabel är betydelsefull 

för vilka CSR-strategier ett företag använder, är Harjoto, Laksmana och Lee (2015). 

Utifrån dessa studier har vi därför valt att inkludera konkurrens som en kontrollvariabel i 

studien. 

Konkurrens kan mätas på ett antal olika sätt, en del studier har konstruerat eller använt 

ett visst index (Harjoto, Laksmana & Lee, 2015) och andra har behandlat 

konkurrenskraften utifrån fluktuationer i omsättningen (Brown & Petersson, 1994). Vi 

väljer att mäta konkurrenskraft utifrån standardavvikelsen på företagets omsättning 

mellan åren 2009 till och med 2013. Där stora fluktuationer kan indikera på att företaget 

befinner sig i en tillväxtfas eller omgärdas utav starka konkurrenter, som gör att 

omsättningen varierar. Därför kan denna variabel antas fånga in ett företags 

konkurrenskraft och således mäta det den avser att mäta. Konkurrens blir därmed en 

kvotvariabel, då vi inte valt att kategorisera denna variabel. Data har inhämtats i största 

möjliga mån från företagens årsredovisningar från år 2013 och för data som inte varit 

tillgänglig, har omsättningen framförallt för åren 2009-2011 hämtats från företagens 

tidigare årsredovisningar. 
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4.4.4!Sammanställning av variablernas operationalisering 
I tabell 5 nedan presenteras en sammanställning av studiens ingående variabler samt hur 

de är operationaliserade.  

Sammanställning – operationalisering 
Variabel Operationalisering Mått 

Beroende variabel 
Ansvarsfulla eller 
vinstmaximerande företaget 

! Kvalitativ bedömning 

Oberoende variabler 
Bolagsstämma     
Ägarnkoncentration ! Spritt ägande < Röstandel 50% ≤ Koncentrerat ägande 
Styrelse !!   

Oberoende i styrelse ! Antal oberoende ledamöter i förhållande till 
styrelsestorlek 

Styrelsestorlek ! Antal ledamöter i styrelsen 

Könsfördelning i styrelse ! Antal kvinnliga ledamöter i förhållande till 
styrelsestorlek 

Ø Styrelsevaraktighet ! Genomsnittlig ålder i styrelse 
Ø Styrelseålder ! Genomsnittlig varaktighet i styrelse 
Vd !!   
Utbildning ! Ranking av universitet  
Kön ! Man eller kvinna 
Varaktighet ! Antal år på post 
Ålder ! Antal år 

Kontrollvariabler 
Storlek ! Företagets totala tillgångar 
Bransch ! Produkt, tjänst eller finans 
Risk ! Företagets soliditet 
Lönsamhet ! Företagets avkastning på totala tillgångar 
Konkurrens ! Standardavvikelse på omsättning (2009-2013) 

Tabell. 5 Sammanställning av operationalisering 

4.5!Metodkritik 

I detta avsnitt förs resonemang kring studiens reliabilitet och validitet. Två begrepp som 

kan användas för att föra ett kritiskt resonemang till om studien utförts på ett korrekt samt 

tillförlitligt sätt.  

4.5.1!Reliabilitet 

För att en kvantitativ studie skall anses vara tillförlitlig, är det av betydelse att en annan 

studie skall kunna genomföra en liknande undersökning och komma fram till samma 

resultat. Uppfyller en studie detta kan det antas föreligga en hög reliabilitet (Eliasson, 

2013; Bryman & Bell, 2013) och därför är det viktigt att förmedla studiens genomförande 

på ett tydligt och utförligt vis. Överlag har vi därför genomgående i studien försökt vara 
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tydliga i allt som genomförts och använt tydliga beskrivningar för att uppnå 

reliabilitetskravet, det vill säga att studien är replikerbar.  

I vår studie är det den beroende variabeln som utgör det största hindret för att uppnå en 

hög reliabilitet, detta då denna variabel inhämtats på ett kvalitativt sätt. Detta har således 

inneburit att vi gjort egna bedömningar utifrån den kunskap och erfarenhet vi besitter. För 

denna variabel har det därför varit ännu viktigare att verkligen förmedla ett utförligt 

tillvägagångssätt och detta för att en efterkommande studie skall bedöma företagen på ett 

likvärdigt sätt. Vi anser att vi lyckats med detta, då vi enligt förstudien fick bekräftat att 

en utomstående person kategoriserat 22 utav 30 företag i enlighet med vår gemensamma 

kategorisering. Däremot kan det vara naivt att tro att denna överensstämmelse är 

tillräckligt hög för att en annan studie skall uppvisa exakt samma resultat. Det vi kan 

konstatera är att det finns förutsättningar för att en annan studie som utför en liknande 

undersökning, kategoriserar företagen tillräckligt bra gentemot våra bedömningar för att 

få ett liknande resultat. 

4.5.2!Validitet 

Validitet är ett begrepp som grundar sig på om vi mätt det vi avsett att mäta (Eliasson, 

2013; Bryman & Bell, 2013). Vilket framgick under reliabiliteten kan den beroende 

variabeln utgöra det största hindret för att uppnå en tillförlitlig studie. På grund av att 

ingen tidigare studie använt denna variabel är vi således medvetna om att det finns en risk 

att vi inte fångar in hur företagen utmärker sig i sin CSR-redovisning på ett bra sätt. 

För att uppnå en hög tillförlitlighet och därigenom en mer valid studie, krävs det att vi 

bedömt företagen på ett likvärdigt sätt. Enligt förstudien som finns i appendix 1 framgår 

det att vi kategoriserat 27 utav 30 företag i enlighet med varandra. Detta tyder på att det 

finns större förutsättningar på att vi mäter det vi avser att mäta, än om vi bedömt företagen 

på ett mer olikt sätt. Däremot kan metoden för kategoriseringen ifrågasättas, där vi använt 

laddade ord som är förknippade med dominerande bolagsstyrningsteorier för att vägleda 

oss i bedömningen. Dessa ord kanske inte fångar in den beroende variabeln lika bra som 

intervjuer med företagen, vilka kan antas fånga in mer faktiskt hur de vill framstå i sin 

CSR-redovisning. För att få en mer valid studie hade också ett större antal ord kunnat 

användas samt en mer utvidgad förstudie. Däremot har vi varit noggranna med att våra 

ord tydligt kan relateras till någon av kategorierna och att de därför fungerar som bra 

indikatorer för vilken kategori företagen utmärker sig enligt.  
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Övriga variabler har vi samlat in mestadels från företagens årsredovisningar, vilket 

inneburit att råmaterialet för dessa har en hög sanningsgrad. Detta då denna information 

granskats utav en utomstående revisor, vilket skapar en större tillförlitlighet för studiens 

insamlade data. För att uppnå en högre validitet för dessa variabler har 

operationaliseringen utgått från tidigare studier. Vilket innebär att vi använder beprövade 

sätt för att mäta det som dessa variabler avser att mäta. Dock för genomsnittlig 

styrelsevaraktighet och styrelseålder kan måttet vi använt vara missvisande. Detta då ett 

genomsnitt av dessa variabler kanske inte är representativt för styrelsens strategiska 

beslutsfattande. Ett beslutsfattande som kanske snarare bestäms utifrån individnivå, där 

respektive ledamots karaktärsdrag istället bör beaktas än ett genomsnitt. 
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5!Empiriskt resultat 

Detta kapitel inleds med en deskriptiv analys av studiens variabler, för att skapa en större 

förståelse och överskådlighet över det empiriska materialet. Därefter presenteras det 

framkomna resultatet från studiens bivariata samt multivariata tester. Vilket slutligen 

mynnar ut i en modell som används för att förklara vilka av beslutsorganens 

karaktärsdrag, som har en inverkan till hur företaget väljer att utmärka sig i sin CSR-

redovisning. 

5.1!Dataanalys 

I detta kapitel presenteras resultatet utifrån de tester vi valt att genomföra i studien. 

Univariata tester har utförts för att läsaren ska få en ökad förståelse och överblick kring 

studiens variabler, vilket kan underlätta dennes förmåga att hänga med i analysen och 

dess resonemang. Därefter har bivariata tester genomförts för att testa korrelationen samt 

dess styrka mellan studiens beroende, oberoende och kontrollvariabler. Där en 

korrelationsmatris kan användas för att bedöma om de ingående variablerna kan användas 

i en och samma modell. Dessa tester har även används för att se om det finns ett 

signifikant samband mellan den beroende variabeln gentemot övriga variabler.  

Att skapa en modell vilken utgörs utav både kontroll- samt oberoende variabler för att 

förklara den beroende variabeln, har varit syftet med studiens tester. Detta har bidragit till 

att den multivariata analysen fått en betydande roll, då vi använder denna för att skapa en 

modell. En modell vilken tar hänsyn till fler faktorer än de bivariata testerna för om ett 

samband finns mellan den beroende och de oberoende variablerna. Därför utgör den 

skapade modellen ett bättre underlag för att bedöma om de uppställda hypoteserna kan 

stödjas eller ej.  

5.2!Univariat analys 

Univariata analyser visar fördelningen av varje enskild variabels data och syftet med 

testet är att skapa en förståelse och överskådlighet av det insamlade materialet. Denna 

analys visar deskriptiv data för beroende-, oberoende samt kontrollvariabler. De mått som 

presenteras i de univariata analyserna, är antalet observationer (N), högsta samt lägsta 

värdet, variabelns medelvärde, median och standardavvikelse (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2010). Då studien inkluderar olika typer av variabler i form av kvot, intervall 

samt nominala, lämpar sig inte ovanstående mått för alla variabeltyper. För de nominala 
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variablerna vilka inte är applicerbara på de mått som nämnts ovan, presenteras endast 

information om variabelns fördelning av urvalet uttryckt i frekvens och procent.  

5.2.1!Hur företagen utmärker sig i sin CSR-redovisning – Beroende variabel 

I vår studie undersöker vi hur företagen väljer att utmärka sig i sin CSR-redovisning 

utifrån två kategorier, det ansvarsfulla samt det vinstmaximerande företaget. Detta gör 

vår beroendevariabel till en dikotom variabel och i nedanstående tabell presenteras 

fördelningen mellan det ansvarsfulla och vinstmaximerande företaget. 

Utmärka sig i sin CSR-redovisning Frekvens Procent 
Vinstmaximerande företaget 74 40,4% 
Ansvarsfulla företaget 109 59,6% 
Totalt 183 100,0% 

Tabell 6. Hur utmärker sig företagen i sin CSR-redovisning 

Tabell 6 visar att 40,4% av företagen i vårt urval utmärkte sig enligt det vinstmaximerande 

företaget, medan resterande 59,6% utmärkte sig enligt det ansvarsfulla. Fördelningen 

mellan kategorierna är relativt jämn som ligger i nivå med vår förstudie, där det 

ansvarsfulla- och vinstmaximerande företaget hade 57% respektive 43%. Detta är ett 

tecken på att vi fick ett representativt urval i vår förstudie som speglade hela populationen. 

5.2.2!Bolagsstämman – Oberoende variabler 

Ägarkoncentration 

I vår studie utgår vi ifrån att ägarkoncentration kan anta två former, antingen koncentrerat 

eller spritt ägande. Ett koncentrerat ägande i vår studie är definierat som när den största 

ägaren har 50% eller mer av företagets röstandelar och spritt ägande är således när ägarens 

innehav understiger denna gräns. 

Bolagsstämmans 
karaktärsdrag N Min. Max.  Medelvärde Median 

Std. 
Avvikelse 

Ägarkoncentration 183 3,0% 87,6% 29,6% 24,6% 18,7% 
Tabell 7. Bolagsstämmans karaktärsdrag 
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Vilket kan utläsas av tabell 7 varierar ägarkoncentrationen i vårt urval från 3% till 87,6%, 

där medelvärdet och medianen ligger på 29,6% respektive 24,6%. Då medianen ligger 

över 20% kan vi därför med säkerhet säga att mer än 50% av urvalet har en ägare som 

besitter 20% eller mer av rösterna i företaget. Detta ligger i linje med Jonnergård och 

Larsson-Olaisons (2010) studie som fann att 66% av de börsnoterade bolagen i Sverige 

hade en ägare med över 20% sett till röstandelen samt där 19% av företagen hade en 

majoritetsägare. Standardavvikelsen ligger på 18,7% vilket tyder på att merparten av 

populationen har en ägarkoncentration som 

finns inom 10,9% och 48,3%. Detta tyder på att 

vår gräns på 50% för ett koncentrerat ägande 

ligger precis utanför de vanligaste värdena i 

populationen.  

Enligt figur 3 kan det utläsas att 15% av 

företagen hade ett koncentrerat ägande, där den 

största ägaren besitter 50% eller mer utav 

företagets röstandelar, vilket motsvarar 28 av 

183 företag i studien.  

 

5.2.3!Styrelsen – Oberoende variabler 

De karaktärsdrag som kan hänföras till styrelsen och som i studien testas mot den 

beroende variabeln presenteras i tabellen nedan. 

Styrelsens karaktärsdrag N Min. Max.  Medelvärde Median 
Std. 

Avvikelse 
Styrelsestorlek 183 4 12 6,9 7 1,5 
Könsfördelning i styrelse 183 0,0% 62,5% 24,0% 25,0% 12,4% 
Oberoende i styrelse 183 28,6% 100,0% 66,3% 66,7% 18,4% 
Ø styrelseålder 183 45,0 69,0 56,9 57 4,0 
Ø styrelsevaraktighet 183 1,3 19,2 7,2 7 3,4 

Tabell 8. Styrelsens karaktärsdrag 

Styrelsestorlek 

I vår mätning av styrelsestorlek har vi valt att räkna antalet styrelseledamöter och valt att 

exkludera styrelsens arbetstagarrepresentanter. I tabell 8 kan det utläsas att 

styrelsestorleken varierar alltifrån 4 till 12 ledamöter, där medelvärdet är 6,9 med en 

median på 7 ledamöter. Medelvärdet kan jämföras med Collin et al. (2014), vilka i sin 

studie fann att styrelsestorleken för de svenska börsnoterade bolagen år 2007 var i 

15%

85%

Ägarkoncentration

Koncentrerat!ägande Spritt!ägande

Figur 3. Koncentrerat vs. Spritt ägande 
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genomsnitt 6,4 personer. En styrelsestorlek som kan anses vara effektiv sett till storleken 

(Collin et al., 2014). Detta då arbetsbelastningen på den enskilda ledamoten inte blir för 

hög, samt att kommunikation och samordning kan utföras på ett effektivt sätt (Jizi et al., 

2014). Standardavvikelsen för styrelsestorleken är 1,5 och betyder att de flesta av studiens 

företag har en styrelsestorlek mellan 5,4 till 8,4 personer.  

Könsfördelning i styrelse 

I vår studie har vi valt att definiera att en styrelse har jämställd könsfördelning likt 

AllBright (2016), där 40-60% av ledamöterna i styrelsen skall representeras av kvinnor. 

Könsfördelningen i urvalet var som minst 0% och som högst 62,5%, där det högsta värdet 

således knappt överstiger gränsen för att utgöra en jämställd styrelse. Medelvärdet är 24% 

och medianen 25%, vilket tyder på att var fjärde styrelseledamot är kvinna. Merparten av 

företagen har därför inte en jämställd styrelse enligt studiens definition.  

Jämförs medelvärdet med AllBright’s rapport 

från år 2016, vilken konstaterat att 28% av 

styrelseledamöterna är kvinnor inom de 

börsnoterade bolagen i Sverige (AllBright, 

2016). Innebär det att antalet kvinnor endast 

ökat med 4% under dessa år i företagens 

styrelser.  

Vilket kan utläsas från figur 4 var det endast 

11% av företagens styrelser som uppfyllde 

kraven för en jämställd styrelse. Detta värde 

motsvarar 21 företag och därför kan det 

konstateras att resterande 162 företag i studien 

inte har en jämställd styrelse. 

Oberoende i styrelse 

En oberoende ledamot är enligt denna studiens definition, en ledamot som är oberoende 

både gentemot större aktieägare och företagsledningen. Det lägsta oberoendet i styrelsen 

var 28,6% och det högsta var 100%, där medelvärdet och medianen var 66,3% respektive 

66,7%. Anledningen till dessa höga värden kan bero på att kollegiet för svensk 

bolagsstyrning har ett krav på att minst två ledamöter skall vara oberoende gentemot 

större aktieägare, samtidigt som en majoritet även skall vara oberoende gentemot 

företagsledningen (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2016).  

Figur 4. Jämställd vs. ej jämställd styrelse 

11%

89%

Könsfördelning!i!styrelse

Jämställd!könsfördelning

Ej!Jämställd!könsfördelning
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Genomsnittlig styrelseålder 

Utifrån tabell 8 går det att utläsa att genomsnittsåldern i styrelsen var som lägst 45 och 

som högst 69 år. Medelvärdet hamnade på 56,9 år med en median på 57 år. 

Styrelseledamöternas ålder inom de börsnoterade bolagen i Sverige kan därför 

konstateras vara relativt hög, då både median och medelvärde ligger nära pensionsåldern 

på 65 år. Standardavvikelsen var 4 år och innebär att merparten av företagen i studien har 

en genomsnittlig styrelseålder mellan 52,9 till 60,9 år. 

Genomsnittlig styrelsevaraktighet 

Vilket kan ses i tabell 8 är styrelsens genomsnittliga varaktighet som lägst 1,3 år och som 

högst 19,2 år. Detta visar på att det finns stora skillnader mellan dessa företag och sett till 

medelvärdet samt medianen vilka motsvaras utav 7,2 respektive 7 år, återfinns merparten 

av företagen något närmre det företaget som hade lägst varaktighet. Standardavvikelsen 

är 3,4 år, vilket betyder att de flesta styrelser har en genomsnittlig varaktighet mellan 3,8 

till 10,6 år. Medelvärdet på 7,2 år kan jämföras med Deschênes et al.:s. (2015) studie, 

vilken säger att amerikanska och engelska styrelser har en genomsnittlig varaktighet på 

8,6 respektive 4,5 år. Detta innebär att de svenska börsnoterade bolagen inte har en 

genomsnittlig varaktighet i styrelsen som kan anses vara onormal i förhållande till dessa 

länder. 

5.2.4!Vd – Oberoende variabler 

I tabell 9, 10 och 11 presenteras deskriptiv data för de karaktärsdrag som kan hänföras 

till Vd’n. 

Vd ålder och varaktighet N Min. Max.  Medelvärde Median 
Std. 

Avvikelse 
Ålder 183 31,0 68,0 51,0 51,0 6,8 
Varaktighet 183 1,0 33,0 7,7 6,0 6,7 

Tabell 9. Vd ålder och varaktighet 

Vd ålder 

Av tabell 9 går det att utläsa att Vd’ns ålder varierar mellan 31 till 68 år, där både 

medelvärde och median är 51 år. Detta går att jämföra med medelvärdet för styrelsens 

genomsnittsålder, vilken var 57 år och således aningen högre än medelvärdet för Vd’ns 

ålder. Standardavvikelsen ligger på 6,8 år och innebär att den största delen av studiens 

företag har en Vd i åldern 44,2 till 57,8 år. 
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Vd varaktighet 

I studien har vi kodat Vd’ns varaktighet till en dikotom variabel, där en kortare 

varaktighet är 4 år eller mindre och en längre varaktighet är över 4 år. Denna indelning 

gjordes då det finns studier som visar att en Vd med längre eller kortare varaktighet i 

företaget har annorlunda synsätt, vilket kan påverka 

hur företaget utmärker sig i sin CSR-redovisning. 

Enligt tabell 9 var den lägsta varaktigheten på Vd-

posten 1 år och den högsta 33 år, där medelvärde och 

median var 7,7 respektive 6 år. Standardavvikelsen 

ligger på 6,7 år som innebär att de flesta företagen har 

en Vd som suttit på sin post mellan 1 till 14,4 år. 

Enligt figur 5 går det att utläsa att 60% av studiens 

företag har en Vd med en besittningstid på 5 år eller 

mer.  

 
Vd Kön 

Vd kön Frekvens Procent 
Man 167 91,3% 
Kvinna 16 8,7% 
Totalt 183 100% 

Tabell 10. Vd kön 

I tabell 10 går det att utläsa att av hela populationen på 183 företag är det 16 (8,7%) av 

dessa som har en kvinnlig Vd och 167 (91,3%) företag som har en manlig. Detta ligger i 

nivå med vad AllBrights rapport från år 2016 visar, vilken också funnit ett lika lågt 

antal kvinnliga Vd’ar hos de börsnoterade bolagen i Sverige (AllBright, 2016). Detta 

tyder på att det inte skett en ökning av antalet kvinnor på Vd-posten mellan åren 2013 

till 2016. Däremot kan det skett en minskning då vår studie haft bortfall av företag som 

inte har kunnat kategoriseras, samtidigt som det tillkommit företag på Nasdaq OMX 

Stockholm efter år 2013. 
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Figur 5. Kortare vs. längre varaktighet 
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Vd Utbildning 

Vd utbildning (Universitets 
Ranking) Frekvens Procent 
Topp 200 70 38,3% 
201- 113 61,7% 
Totalt 183 100,0% 

Tabell 11. Vd utbildning 

Tabell 11 visar fördelningen mellan en Vd som utbildat sig på en högt respektive lågt 

rankat universitet. Ett universitet som tillhör topp 200 enligt Shanghairankings år 2013, 

har enligt denna studie definierats som ett högt rankat universitet. De universitet som är 

sämre rankade än detta och eventuellt de som inte tagits upp enligt Shanghairankings, blir 

ett lågt rankat universitet. Vår empiriska insamling visade att 70 Vd’ar, det vill säga 

38,3% av urvalet hade studerat vid ett högt rankat universitet. De resterande 113 Vd’arna 

(61,7%) hade således studerat på ett lägre rankat universitet, där ett fåtal av dessa inte ens 

hade en eftergymnasial utbildning. 

5.2.5!Kontrollvariabler 

Tidigare studier har visat att det kan finnas andra förklarande faktorer än beslutsorganens 

karaktärsdrag, avseende hur ett företag väljer att arbeta med CSR. För att skapa en bättre 

modell har vi därför valt att inkludera dessa som kontrollvariabler i studien. Samtliga 

kontrollvariabler som vi valt att använda oss utav i studiens regressionsmodell presenteras 

i tabell 12 och 13. 

Kontrollvariabler N Min. Max. Medelvärde Median 
Std. 

Avvikelse 
Risk 183 -5,0% 99,0% 47,4% 44,0% 20,4% 
Lönsamhet 183 -85,1% 33,8% 5,6% 6,5% 12,2% 
Storlek (Mkr) 183  30,8 5 590 411 91 748 3 516 503 245 
Konkurrens (Mkr) 183  2 36 690  2 189  332  5 401 

Tabell 12. Kontrollvariabler 

Risk 

I vår studie mäts risk utifrån företagets soliditet, där den lägsta soliditeten ligger på -5% 

och den högsta är 99%. Det är ett företag i studien som har en negativ soliditet, vilket 

innebär att företagets egna kapital är förbrukat och mer därtill. Enligt aktiebolagslagen 

skall ett företag upprätta en kontrollbalansräkning när det finns skäl att halva av företagets 

aktiekapital är förbrukat, då detta värde är ett tecken på att företaget närmar sig en konkurs 

(ABL, 2005:551). En svag soliditet innebär således att företaget befinner sig i en utsatt 

finansiell situation och utsätts därför för en större risk. Medelvärdet avseende företagens 

soliditet är 47,4% med en median på 44%, vilket innebär att hälften av studiens företag 
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har en soliditet som understiger 45%. Detta ligger i nivå med vad Collin et al. (2014) fann 

i sin studie, vilka konstaterade att soliditetens medelvärde för de börsnoterade bolagen i 

Sverige var 50% år 2007. Standardavvikelsen är 20,4% och betyder att de flesta bolagen 

ligger mellan 27-67,8% soliditet. Anledningen till att standardavvikelsen är så pass hög 

kan bero på att branscher är olika känsliga för konjunkturer, vilket gör att företagens 

riskbenägenhet kan baseras på hur stabil branschen är mot konjunktursvängningar. 

Lönsamhet 

I studien mäts lönsamhet genom att relatera företagets rörelseresultat gentemot dess totala 

tillgångar, detta värde är som lägst -85,1% och som högst 33,8%. En lönsamhet på -85,1% 

innebär att bolagets rörelseriktiga verksamhet gjort en förlust som nästintill motsvarar 

bolagets totala tillgångar. Medelvärdet, medianen och standardavvikelsen var 5,6%, 6,5% 

samt 12,2%. Utifrån detta kan det utläsas att merparten av studiens företag har en 

lönsamhet mellan -6,6 till 17,8%. 

Storlek 

I studien mäts storlek utifrån bolagets totala tillgångar och varierar mellan 30,8 mkr som 

lägst, till att vara 5 590 411 mkr som högst. Medelvärdet, medianen samt 

standardavvikelsen är 91 748 mkr, 3 515,9 mkr respektive 503 245 mkr. En anledning till 

att både standardavvikelsen och medelvärdet är så pass höga gentemot medianen, kan till 

stor del bero på att Sveriges fyra största banker har mellan fem till femton gånger större 

totala tillgångar än det nästkommande företaget. 

Konkurrens 

Konkurrens mäter vi i vår studie genom att mäta hur omsättningen fluktuerar och detta 

har vi beräknat genom att ta standardavvikelsen på de fem senaste årens omsättning. I 

tabell 12 går det att utläsa att den genomsnittliga fluktuationen av omsättningen var som 

lägst 2 mkr och som högst 36 690 mkr. Medelvärdet ligger på 2 189 mkr och medianen 

är 332 mkr. Att medelvärdet och medianen får så stora skillnader sinsemellan kan bero 

på att en större omsättning leder till större fluktuationer i omsättningen, vilket innebär att 

detta mått kan ha påverkats av företagets storlek. 
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Bransch 

Bransch Frekvens Procent 
Produkt (0) 89 48,6% 
Tjänster (1) 63 34,4% 
Finans (2) 31 16,9% 
Totalt 183 100% 

Tabell 13. Bransch 

I tabell 13 går det att utläsa hur studiens företag fördelats mellan olika branscher, där 89 

företag (48,6%) kategoriserades som produktföretag, 63 (34,4%) som tjänsteföretag och 

31 (16,9%) som finansiella företag. Denna fördelning uppkom då vi valt att skapa tre 

kategorier utifrån Stockholmsbörsens indelning av tio olika branscher, vilket vi ansett 

vara nödvändigt för att det skall finnas tillräckligt med företag inom respektive kategori. 

5.3!Bivariat analys  

I studien har vi använt oss utav bivarita tester för att analysera den beroende variabelns 

samband till varje enskild oberoende samt kontrollvariabel. De bivariata tester vi valt att 

genomföra är Chi-två och Spearmans Rho. Dessa tester blir användbara för att se hur 

respektive variabel relateras till den beroende variabeln utan andra variablers inverkan. 

Vilket innebär att vi kan använda dessa tester för att se hur sambandet till den beroende 

variabeln förändras för respektive variabel, när de istället ingår i en modell som skapats 

för att förklara denna. Dessutom har de bivariata testerna använts för att bedöma om de 

ingående variablerna sinsemellan har en för hög kollinearitet för att användas i samma 

modell. Detta då allt för korrelerade variabler kan skapa problem i form av 

multikollinearitet kring modellens användbarhet och snedvrida det framkomna resultatet 

(Andersson, Jorner & Ågren, 2007).  

5.3.1!Chi-tvåtest 

Chi-tvåtestet används för att analysera skillnaden mellan förväntad och observerad data, 

via testet kan det konstateras om ett observerat samband är ett verkligt samband eller 

uppkommit enligt slumpen (Bryman & Bell, 2013). Detta är ett test som används för de 

variabler som har ordinal- eller nominalskala. Vilket innebär att testet inte kan användas 

för alla studiens variabler. I detta test undersöker vi därför om sambandet mellan den 

beroende variabeln gentemot de variabler som är ordinala samt nominala har ett verkligt 

samband. I tabell 14 går det att utläsa om dessa variabler uppvisade ett verkligt samband 

eller inte utifrån p-värdet. Där ett P-värde som är lika med eller understiger 0,1 kan 

användas som gräns för ett svagt statistiskt samband, medan ett starkt samband 
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uppkommer vid en signifikans på 0,01 eller mindre. Ett värde som ligger mitt emellan 

dessa värden är 0,05 och detta värde kan ses som en allmänt accepterad gräns för vad som 

utgör ett statistiskt samband (Bryman & Bell, 2013). Dessa signifikansnivåer är de som 

kommer användas genomgående i studiens tester. Nedan följer endast en kort presentation 

kring de variabler som uppvisade en signifikansnivå under dessa gränser. Information 

kring fördelningen av data för studiens nominala och ordinala variabler gentemot den 

beroende variabeln, finns presenterad i appendix 3. 

Chi-tvåtest gentemot hur företag utmärker sig 
Variabler P-Värde 

Ägarkoncentration 0,331 
Könsfördelning i styrelse 0,000 
Varaktighet Vd 0,034 
Kön Vd 0,777 
Utbildning Vd 0,182 
Bransch produkt 0 0,432 
Bransch tjänst 1 0,083 
Bransch finans 2 0,322 
(N) Antal observationer 183 

Tabell 14. Chi-tvåtest 

Enligt tabell 14 verkar det finnas ett verkligt samband för variablerna tjänsteföretag, 

könsfördelning i styrelse samt varaktighet Vd gentemot den beroende variabeln. Detta då 

dessa variabler har ett P-värde som understiger 0,1, vilket tyder på att det observerade 

sambandet inte uppkommit slumpmässigt. Starkast signifikans fick könsfördelning i 

styrelsen som uppfyllde kraven för en stark signifikans, innebärande att det är mindre än 

1% chans att den uppställda hypotesen felaktigt behålls (Bryman & Bell, 2013). 

Varaktighet Vd och tjänsteföretag uppfyllde kraven för signifikansnivåerna 0,05 

respektive 0,1, varför dessa variabler likt könsfördelning i styrelsen kan utgöras för att 

det finns ett verkligt samband gentemot hur företaget väljer att utmärka sig. Tolkningen 

av dessa variabler presenteras mer utförligt under testet Spearmans rho. 

5.3.2!Spearmans rho 
För att konstatera styrkan på korrelationen mellan den beroende variabeln gentemot 

övriga variabler, har vi använt oss utav Spearmans rho. Detta test är bättre att använda sig 

utav än Pearsons r för att mäta styrkan på korrelationen när den beroende variabeln utgörs 

för att vara kvalitativ (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Utifrån testet kan vi 

konstatera styrkan på det samband som finns mellan den beroende variabeln gentemot 

studiens förklarande variabler. Styrkan på sambandet kan utläsas utifrån 

korrelationskoefficienten som går mellan att vara -1 till 1. Där ett värde nära -1 eller 1 

påvisar att det finns en stark korrelation mellan variablerna (Bryman & Bell, 2013). 
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Orsaksriktningen går det dock inte att uttala sig om, däremot kan 

korrelationskoefficienten användas för att se om sambandet är negativt eller positivt. 

I tabell 15 nedan presenteras en korrelationsmatris, där det går att utläsa hur starkt 

samband respektive variabel har gentemot den beroende variabeln. I tabellen går det även 

att studera den korrelation som finns mellan studiens förklarande variabler. Där en allt 

för stark korrelation mellan dessa variabler kan innebära problem i form av 

multikollinearitet. De färgade rutorna i matrisen innebär dessutom att korrelationen är 

signifikant och vilken signifikansnivå som uppfylls går att utläsa utifrån antalet “stjärnor” 

ovanför korrelationskoefficienten. 
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Korrelationsmatris (Spearmans rho) 
Variabler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. CSR-redovisningsstrategi 1                                   

2. Risk -,014 1                                 

3. Lönsamhet ,027 ,181** 1                               

4. Storlek -,132* -,357*** ,070 1                             

5. Konkurrens -,097 -,267*** ,202*** ,774*** 1                           

6. Bransch/produkt -,058 -,054 -,023 -,017 ,163** 1                         

7. Bransch/tjänst ,128* ,186** ,126* -,293*** -,208*** -,713*** 1                       

8. Bransch/finans -,073 -,183** -,108 ,392*** ,033 -,415*** -,327*** 1                     

9. Ägarkoncentration ,072 ,005 ,116 -,028 -,070 ,007 -,052 ,051 1                   

10. Styrelsestorlek -,129* -,118 -,014 ,587*** ,551*** ,051 -,112 ,063 -,165** 1                 
11. Könsfördelning i 
styrelse -,297*** -,037 -,040 -,078 -,062 -,148** ,100 ,066 ,085 -,238*** 1               

12. Oberoende i styrelse ,109 ,010 ,032 -,100 -,141* -,182** ,220*** -,021 -,166** -,041 ,012 1             

13. Ø styrelseålder -,076 ,038 -,028 ,100 ,101 ,157** -,151** -,017 ,052 ,111 -,026 -,040 1           

14. Ø styrelsevaraktighet -,062 ,061 ,218*** -,011 -,043 ,079 -,078 -,023 ,261*** -,038 -,108 -,162** ,285*** 1         

15. Vd ålder -,009 -,072 ,060 ,087 ,110 ,110 -,134* ,004 ,047 ,137* ,010 -,005 ,326*** ,239*** 1       

16. Vd varaktighet -,157** ,022 ,251*** ,034 ,041 ,053 -,153** ,105 ,072 ,051 ,017 -,093 ,141* ,382*** ,184** 1     

17. Vd kön -,021 ,107 -,172** -,086 -,118 -,188** ,020 ,221*** -,132* -,064 ,071 -,092 -,133* -,126* -,102 -,139* 1   

18. Utbildning ,099 -,068 -,059 -,066 -,025 -,100 ,092 ,034 -,147** -,075 ,034 ,064 -,175** -,118 -,043 ,007 ,075 1 

***. Korrelation är signifikant på 0.01 nivån (2-sidig). 

**. Korrelation är signifikant på 0.05 nivån (2-sidig). 

*. Korrelation är signifikant på 0.10 nivån (2-sidig). 

(N) Antal observationer: 183 

Tabell 15. Korrelationsmatris Spearman's rho 
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5.3.2.1!Signifikant korrelation mellan den beroende variabeln och studiens förklarande 
variabler 
Nedan beskrivs endast de variabler som uppvisade en signifikant korrelation gentemot 

den beroende variabeln. Detta då det behöver vara ett signifikant samband för att det skall 

vara meningsfullt att tolka (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). 

Styrelsestorlek 

Företagens styrelsestorlek visade en svag signifikans (p=0,082) mot hur företaget väljer 

att utmärka sig i sin CSR-redovisning. Korrelationskoefficienten på -0,129 visar på att 

det finns ett svagt negativt samband, innebärande att en större styrelse tenderar att 

utmärka sig enligt det vinstmaximerande företaget. Detta motsäger vår konstruerande 

hypotes om att en större styrelsestorlek skall utmärka sig enligt det ansvarsfulla företaget. 

Detta kan bero på att för många ledamöter i styrelsen bidrar till ett klimat där inte all 

kunskap kan tas till vara (Rao, Tilt & Lester, 2012) och således kanske inte kunskaperna 

inom CSR-området tillämpas fullt ut. 

Könsfördelning i styrelse 

Könsfördelningen i styrelsen visade stark signifikans (p=0,000). Sambandet till den 

beroende variabeln är negativt och kan ses i tabell 15 utifrån korrelationskoefficienten 

som är -0,297. Detta kan tolkas som att en jämställd styrelse är mer benägen att utmärka 

sig enligt det vinstmaximerande företaget, relativt en icke könsfördelad styrelse. Likt 

styrelsestorleken är detta något som går emot studiens antagande, om att en jämställd 

styrelse skall utmärka sig enligt det ansvarsfulla företaget.  

Vd varaktighet 

En Vd’s varaktighet uppnådde signifikant samband (p=0,034) gentemot den beroende 

variabeln, då denna understeg signifikansnivån på 0,05. Mellan variablerna finns det 

ett negativt relativt svagt samband, då korrelationskoefficienten är -0,157. Detta säger att 

företag med en Vd som har en besittningstid över fem år tenderar att utmärka sig enligt 

det vinstmaximerande företaget. Detta är ett samband som stödjer vår hypotes, där en 

förklaring kan utgöras av att Vd’n institutionaliserats in i företagets rutiner samt processer 

(Kesner, 1988). 
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Storlek 

Företagets storlek utryckt i totala tillgångar uppvisade en svag signifikans gentemot hur 

företaget utmärker sig i sin CSR-redovisning, vilket betyder att variabeln har en 

signifikans som understiger 0,1 (p=0,075). Korrelationen gentemot den beroende 

variabeln kan ses som svagt negativ, då korrelationskoefficienten är -0,132. Detta kan 

tolkas som att större företag är mer benägna att utmärka sig enligt det vinstmaximerande 

företaget. Vilket skulle kunna bero på att ett större företag kan bestå av stora 

institutionella ägare, vilka sätter högre krav på att företaget skall bedrivas mer lönsamt 

(Hedlund et al., 1985).  

Bransch/Tjänst 

Tjänsteföretag visade en svag signifikans (p=0,083) mot hur företaget väljer att utmärka 

sig i sin CSR-redovisning. Där korrelationskoefficienten på 0,128 indikerar på att 

sambandet till den beroende variabeln är svagt positiv. Detta innebär att tjänsteföretag i 

jämförelse med de andra branscherna utmärker sig mer enligt det ansvarsfulla företaget, 

då korrelationskoefficienten för dessa var negativ. Att tjänsteföretag utmärker sig enligt 

det ansvarsfulla företaget, kan bero på att dessa företag i högre utsträckning än de andra 

branscherna utför sin prestation direkt mot slutkund. 

5.4!Multivariat analys 

5.4.1!Binär logistisk regression 

Den binära logistiska regressionen förhåller sig till skillnad från den linjära 

regressionsanalysen inte lika strikt till matematiska antaganden och det är en analys som 

utgår från att den beroende variabeln är binär (Djurfeldt & Barmark, 2009). Då vår studie 

använder en beroende variabel som utgörs för att vara dikotom, används därför den binära 

logistiska regressionen. I en vanlig linjär regressionsanalys antas att data är 

normalfördelad, detta är ett antagande den logistiska regressionen inte omgärdas utav 

(Bjerling & Ohlsson, 2010). Detta då denna har en binominalfördelning, där denna 

fördelning modellerar en sannolikhet för att ett visst utfall skall inträffa (Djurfeldt & 

Barmark, 2009). Däremot har den binära logistiska regressionen ett antagande om att det 

skall föreligga en linearitet mellan de oberoende variabler som är kontinuerliga och det 

logaritmerade oddset för den beroende variabeln (Menard, 1995). Detta är något som 

studiens variabler uppfyller och som vi testat via ett Box-Tidwell test.  
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Det huvudsakliga syftet med den binära logistiska regressionen är att skapa en modell, 

vilken vi kan använda för att se om våra uppställda hypoteser stöds eller ej. Vilket nämnts 

består en modell utav flera förklarande variabler som innebär att detta test blir mer 

tillförlitligt att använda gentemot de bivariata testerna. Den binära logistiska regressionen 

har utförts via en logit modell, vilken bygger på att det logaritmerade oddset studeras. Ett 

alternativ hade varit en probit modell, vilken snarare använder den logaritmerade 

sannolikheten för att ett visst utfall skall inträffa (Djurfeldt & Barmark, 2009). För att 

skapa en så bra modell som möjligt har vi således utfört testerna både via en logit och 

probit modell, och då dessa modeller uppvisade samma resultat valde vi att använda logit 

modellen.  

Den binära logistiska regressionen har vi valt att genomföra i olika steg, där vi för 

respektive steg väljer att ta med olika grupper av variabler. Vår modell skapas därför 

genom att först inkludera den bästa uppsättningen av kontrollvariabler, för att stegvis 

därefter addera beslutsorganens karaktärsdrag. Där bolagsstämmans karaktärsdrag blev 

steg två, styrelsens steg tre och Vd’ns steg fyra. Detta tillvägagångssätt möjliggör att vi 

kan se om respektive gruppering av beslutsorganens karaktärsdrag tillför något till 

modellen, där vi stegvis också kan konstruera den bästa kombinationen av respektive 

beslutsorgans karaktärsdrag. 

Stegmodell Modellens förutsägelse Nagelkerke (R2) 
Steg 0 59,6 - 
Steg 1 60,7 0,041 
Steg 2 63,4 0,053 
Steg 3 71,0 0,251 
Steg 4 71,0 0,280 

(N) Antal observationer: 183 
Tabell 16. Stegmodell 

I tabell 16 går det att utläsa hur varje steg ökat modellens förutsägelse samt 

förklaringsgrad. En motsvarighet för den linjära regressionsanalysens 

determinationskoefficient (R2) i en binär logistisk regression är Nagelkerkes (R2). Det vill 

säga hur mycket de förklarande variablerna förklarar den beroende variabeln, vilket blir 

ett mått på modellens ”godness of fit” (Djurfeldt & Barmark, 2009). I steg noll används 

inga förklarande variabler, varför inget värde för Nagelkerke’s (R2) kan anges för detta 

steg. Att modellen har en förutsägelse på 59,6% innebär att den träffar rätt på så stor andel 

av företagen, för hur de utmärker sig i sin CSR-redovisning (Menard, 1995). Det är ingen 

slump att ursprungsmodellen får denna förutsägelse, den gissar nämligen utifrån det mest 
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förekommande värdet när inga förklarande variabler används. I studien utmärkte sig 109 

av de 183 företagen enligt det ansvarsfulla företaget, vilket ger en procentsats på 59,6%. 

Denna förutsägelse kan användas som en referenspunkt för steg ett och även gentemot 

den slutliga modellen som utgörs av steg fyra, för att konstatera hur mycket bättre 

modellen blivit på att predicera hur företaget väljer att utmärka sig. För respektive steg 

har vi testat en uppsättning av olika kombinationer av de förklarande variablerna. Detta 

för att komma fram till en slutlig modell kring vilka av dessa som är bäst lämpade att 

använda i en och samma modell för att förklara den beroende variabeln. 

När studiens kontrollvariabler inkluderades i steg ett ökade modellens förutsägelse till 

60,7%, vilket innebär att modellen nu predicerar rätt för hur 111 av studiens 183 företag 

utmärker sig. Värdet på Nagelkerke (R2) är för detta steg 0,041 som innebär att 

kontrollvariablerna förklarar 4,1% av den beroende variabeln. Detta kan anses vara ett 

lågt värde för de variabler som tidigare studier ansett har en påverkan på företagens CSR-

arbete. 

I steg två inkluderades även en oberoende variabel i form av ägarkoncentration, detta gav 

ingen markant skillnad på varken Nagelkerke (R2) eller förutsägelsen för modellen. 

Nagelkerke (R2) gick från att förklara 4,1% av den beroende variabeln, till att med 

inkluderandet av ägarkoncentration förklara 5,3%. Modellen predicerar i steg två rätt på 

116 företag (63,4%) och är sålunda fem fler än i steg ett.  

När styrelsens karaktärsdrag också inkluderas i modellen ökar både modellens 

förutsägelse samt förklaringsgrad rejält. Modellen förklarar i detta steg 25,1% av den 

beroende variabeln, då värdet för Nagelkerke är 0,251. Modellens förutsägelse gick från 

att vara 63,4% till 71% när styrelsens karaktärsdrag inkluderades. Styrelsens 

karaktärsdrag kan därför konstateras ha en betydande påverkan på studiens beroende 

variabel. 

Från tabell 16 kan det konstateras att förutsägelsen i steg fyra när Vd’ns karaktärsdrag 

också inkluderas är oförändrad gentemot steg tre. Däremot ökade Nagelkerke (R2) från 

0,251 till 0,280 och innebär att den slutliga modellen förklarar 28% av studiens beroende 

variabel. Detta kan tolkas till hur stor del studiens förklarande variabler, kan förklara 

varför ett företag utmärker sig enligt det vinstmaximerande eller ansvarsfulla företaget i 

sin CSR-redovisning. Att varje steg tillför något ytterligare till modellens förklaringsgrad 

eller förutsägelse gör att vi inkluderar alla steg i den slutliga modellen.  
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I appendix 4 presenteras ytterligare information för de variabler som inkluderats i steg 

ett, två, tre och fyra. Där framkommer en sammanfattning av studiens stegmodeller och 

via denna går det att utläsa förändringen mellan modellerna på ett överskådligt sätt. I 

tabell 17 nedan framkommer endast den slutliga modellen vilken utgörs av steg fyra, när 

samtliga förklarande variabler används. Där det går det att utläsa hur respektive variabel 

förhåller sig till den beroende variabeln. 

Binär logistisk regression (Slutlig modell) 
Beroende variabel: Hur företag väljer att utmärka sig i sin CSR-redovisning 

  Variabler B Förv. B. S.E. P-värde 
Kontrollvariabler Risk -0,002 0,998 0,009 0,797 
  Lönsamhet 0,001 1,001 0,018 0,972 

 Storlek 0,000 1,000 0,000 0,183 
  Konkurrens 0,000 1,000 0,000 0,821 

 Bransch/produkt 0,315 1,371 0,520 0,545 
  Bransch/tjänst 1,001 2,721 0,563 0,075 
Bolagsstämma Ägarkoncentration 0,986 2,680 0,537 0,066 
Styrelse Styrelsestorlek -0,336 0,715 0,143 0,019 

 Könsfördelning i 
styrelse -2,992 0,050 0,687 0,000 

  Oberoende i styrelse 0,008 1,008 0,010 0,456 
 Ø styrelseålder -0,014 0,986 0,051 0,783 

  Ø styrelsevaraktighet -0,050 0,951 0,061 0,416 
Vd Vd ålder 0,026 1,026 0,028 0,355 
  Vd varaktighet -0,673 0,510 0,398 0,091 

 Vd kön -0,086 0,918 0,688 0,901 
  Vd utbildning 0,444 1,559 0,371 0,232 
  Konstant 2,063 7,871 2,895 0,476 

(N) Antal observationer: 183 
Förutsägelse: 71,0% 

Nagelkerke R2 0,280 
Tabell 17. Slutlig modell 

De värden som presenteras i tabell 17 är betavärdet (B), förväntade betavärdet (Förv. B), 

standardfelet (SE) och signifikansen (P-värde). Betavärdet anger riktningen på sambandet 

och detta går att utläsa utifrån om detta värde är positivt eller negativt (Djurfeldt & 

Barmark, 2009). Förväntade betavärdet kan tolkas som förändringen i oddskvoten, vilket 

innebär hur oddset förändras att företaget utmärker sig enligt det ansvarsfulla företaget 

när den förklarande variabeln ökar med en enhet. Där en oddskvot över ett innebär att det 

finns ett positivt samband (Djurfeldt & Barmark, 2009), som i denna studie innebär att 

om den förklarande variabeln ökar med en enhet stiger oddset för att företaget utmärker 
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sig enligt det ansvarsfulla företaget. Ett odds i denna studie skall därför inte tolkas likt 

hur olika spelföretag använder denna term, där ett lägre odds innebär att sannolikheten 

för att något skall inträffa är större. Standardfelet innebär hur värdet på observationerna i 

genomsnitt avviker från modellens prediktioner (Edling & Hedström, 2003). Där höga 

standardfel kan uppkomma genom multikollinearitet som innebär att det framkommer en 

viss osäkerhet i skattningen av koefficienterna (Gujarati & Porter, 2009). 

Nedan sker en presentation för de variabler som uppvisade ett statistiskt signifikant 

samband gentemot den beroende variabeln och detta utifrån den binära logistiska 

regressionen. 

5.4.1.1!Ägarkoncentration 

Ägarkoncentration är en variabel som inte uppvisat ett signifikant samband till den 

beroende variabeln enligt de bivariata testerna. I den binära logistiska regressionen blev 

dock denna variabel signifikant, då p-värdet är 0,066. Betavärdet är positivt som innebär 

att sambandet till den beroende variabeln också är positivt. Förväntade betavärdet är 2,68 

och innebär att oddset ökar med 168%, för att ett företag som har ett koncentrerat ägande 

utmärker sig enligt det ansvarsfulla företaget. Detta innebär att vi inte finner stöd för 

hypoteserna 1a och 1b, då den signifikans som uppstod var i en motsatt riktning mot 

hypoteserna.  

5.4.1.2!Styrelsestorlek 

Styrelsestorlek uppvisade enligt Spearman’s rho ett svagt signifikant samband gentemot 

den beroende variabeln och i modellen blev detta samband starkare, då den uppfyllde 

kraven för en signifikansnivån 0,05 (p=0,019). Likt könsfördelning i styrelse är 

betavärdet negativt och därmed är sambandet till den beroende variabeln det också. 

Oddset är 0,75 för att ett företag där styrelsen utökas med en person skall utmärka sig 

enligt det ansvarsfulla företaget. Omräknat till en sannolikhet blir detta omkring 43% och 

innebär att det är så stor sannolikhet att ett företag skall utmärka sig enligt det ansvarsfulla 

företaget om styrelsestorleken utökas med en person. Detta innebär att vi inte finner stöd 

för hypoteserna 3a och 3b. 

5.4.1.3!Könsfördelning i styrelse 

I den slutliga modellen fick könsfördelning i styrelse ett p-värde på 0,000 och utgör därför 

en stark signifikans. Då betavärdet är negativt är således sambandet till den beroende 

variabeln även i denna riktning. Detta innebär att det förväntade betavärdet understiger 1 
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och enligt tabell 17 är detta värde 0,05. Detta innebär att oddset för att ett företag med en 

jämställd styrelse skall utmärka sig enligt det ansvarsfulla företaget är lågt. Räknas oddset 

om till en sannolikhet blir detta värde 4,8% och således påvisar modellen att det är 4,8% 

sannolikhet att ett företag med en jämställd styrelse utmärker sig enligt det ansvarsfulla 

företaget. Likt ägarkoncentration och styrelsestorlek går sambandet i en motsatt riktning 

mot våra uppställda hypoteser och därav finner vi inget stöd för hypoteserna 4a och 4b. 

5.4.1.4!Varaktighet Vd 

Denna variabel har både enligt Chi-tvåtestet och Spearmans rho uppvisat ett signifikant 

samband till den beroende variabeln. I modellen minskade det signifikanta sambandet 

från att vara relativt starkt (p=0,034) till att bli svagt (p=0,091). Utifrån betavärdet kan 

det konstateras att sambandet till den beroende variabeln är negativt. Förväntade 

betavärdet är 0,51 och omräknas denna oddskvot till en sannolikhet blir detta värdet 

omkring 34%. Detta kan tolkas som att det är 34% sannolikhet att ett företag utmärker 

sig enligt det ansvarsfulla företaget i sin CSR-redovisning, under förutsättningen att 

Vd’ns varaktighet överstiger fyra år. Detta är ett samband som stödjer våra uppställda 

hypoteser kring en Vd’s varaktighet och innebär att hypoteserna 9a och 9b stöds genom 

studiens resultat. 

5.4.1.5!Tjänsteföretag 

Tjänsteföretag uppnådde en svag signifikans (p=0,075) och innebär att det finns en 

signifikant skillnad mellan finansiella och tjänsteföretag för hur de utmärker sig i sin 

CSR-redovisning. Detta då finansiella företag används som referensgrupp i modellen för 

branscherna. Förväntade betavärdet är 2,72 och detta kan tolkas som att oddset för att ett 

tjänsteföretag utmärker sig enligt det ansvarsfulla företaget, är 2,72 gånger större 

gentemot ett finansiellt företag. Valet av att använda finansiella företag som 

referensgrupp kan motiveras utifrån att det var den bransch som gav modellen högst 

förklaringsgrad när den användes som referensvariabel. 

5.4.2!Robusttester 

Avslutningsvis i detta kapitel kommer det diskuteras kring tester som genomförts för att 

påvisa modellens trovärdighet. Enligt appendix 4 går det att utläsa att variabeln 

ägarkoncentration i steg två går ifrån att vara icke signifikant med ett p-värde på 0,201 

till att bli signifikant med ett p-värde på 0,066 i steg fyra. Vilket nämnts kan också höga 

standardfel innebära problem för modellens skattning av koefficienterna (Gujarati & 

Porter, 2009), i tabell 17 går det att utläsa dessa värden. Likaså går det att utläsa från 
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korrelationsmatrisen i tabell 15 att variablerna storlek, konkurrens och styrelsestorlek 

sinsemellan har en relativt hög signifikant korrelation, då ett värde över 0,5 ses som en 

stark korrelation (Cohen, 1988). Även korrelationen mellan branscherna kan utifrån detta 

värde ses som relativt stark. Att korrelationen är hög mellan dessa branscher är inte 

konstigt då dessa utgår ifrån samma kodning.  

Det som nämnts ovan kan innebära att det finns risk för att en multikollinearitet föreligger 

i modellen, varför vi valt att genomföra en linjär multipel regression och i denna studera 

toleransvärdet. Detta är ett test som går att utföra trots att den beroende variabeln utgörs 

av att vara dikotom (Menard, 1995). Har någon av studiens förklarande variabler ett värde 

som ligger över det allmänt accepterade gränsvärdet på 0,2, finns det en risk att modellens 

variabler samkorrelerar (Djurfeldt & Barmark, 2009). Detta kan ses som en indikation på 

att inte använda dessa variabler i en och samma regressionsanalys. Resultatet av detta test 

går att finna i appendix 5 och där kan det konstateras att ingen av våra förklarande 

variabler ligger under detta värde på 0,2. 

För att testa modellens stabilitet har vi också slumpvis tagit ut en eller två av studiens 

kontrollvariabler åt gången. Då detta inte gav något utslag som konstaterades genom att 

modellens variabler inte förändrades något nämnvärt, anser vi att modellen utgörs för att 

vara stabil. Vi har även valt att köra modellen i en funktion som heter Bootstrap, vilken 

är en metod som approximerar urvalsfördelningen av data. Där extremvärden sorteras ut, 

vilka annars kan ha en stor påverkan på den binära logistiska regressionens resultat 

(Beyaztas & Alin, 2014). Detta test uppvisade resultat som var snarlika de som 

presenterades i vår slutliga modell. Vilket också kan tyda på att vår modell utgörs för att 

vara stabil. 

För att skapa en mer tillförlitlig modell har vi också valt att använda eftersläpande 

(laggade) variabler, då den binära logistiska regressionen inte tar hänsyn till ett sambands 

orsaksriktning. Då vi undersöker hur beslutsorganens karaktärsdrag påverkar hur 

företaget väljer att utmärka sig, har vi därför valt att inhämta information för 

beslutsorganens karaktärsdrag för ett år innan den beroende variabeln. Detta för att 

minimera att sambandet har en orsaksriktning som bygger på att den beroende variabeln 

influerar beslutsorganens karaktärsdrag. Eftersläpande variabler innebär inte att 

problemet försvinner, utan endast att risken minimeras för att kausaliteten går i en riktning 

där den beroende variabeln förklarar de oberoende variablerna.  
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6!Analys 

Analyskapitlet reflekterar kring studiens framkomna resultat, där detta kapitel inleds med 

en analys kring hur företagen utmärker sig i sin CSR-redovisning. Vidare analyseras 

studiens hypoteser var och en för sig, för att skapa en förståelse kring hur 

beslutsorganens karaktärsdrag kan relateras till hur företaget valt att utmärka sig. Till 

sist förs en avslutande diskussion kring vad studiens resultat innebär i helhet. 

6.1!Det vinstmaximerande och ansvarsfulla företaget – Beroende 

variabeln 

Företagens CSR-redovisning kan ses som ett sätt för företagen att förmedla vilken 

strategi de väljer att använda avseende sitt CSR-arbete (Castelo-Branco & Lima-

Rodrigues, 2006). Där forskningen under den senaste tiden går i en riktning bortom att 

definiera CSR och mer mot att undersöka dess strategiska roll i företagen (McWilliams, 

Siegel & Wright, 2006). Motiven för företagen att använda CSR har lyfts fram i studien 

och tidigare studier har ansett att företagen kan uppnå diverse fördelar genom att 

använda en differentierad CSR-strategi (Barney, 1991: Baron, 2009). Fördelar som kan 

yttra sig genom högre konkurrenskraft (Porter & Kramer, 2006), ökat rykte, mer 

eftertraktad som arbetsgivare och en högre avkastning för företaget etc. (Grossman, 

2005). Ovanstående fördelar tyder på att företagen har motiv för att använda sin CSR-

redovisning på ett differentierande sätt. 

I studien har vi inriktat oss på att undersöka hur företagen kan använda sin CSR-

redovisning för att förmedla hur de vill framstå med sitt CSR-arbete och använda denna 

som en strategi. Där syftet med studien varit att undersöka hur företagen väljer att utmärka 

sig med sin CSR-redovisning och finna vilka karaktärsdrag från företagets beslutsfattande 

aktörer som kan kopplas till den valda strategin. Genom att vi skapade olika kategorier 

utifrån dominerande bolagsstyrningsteorier och därefter utförde en förstudie för att se om 

företagens sätt att utmärka sig kunde inplaceras i dessa kategorier. Kunde vi konsterna 

via subjektiva bedömningar att de skapade kategorierna lämpade sig väl för att förklara 

hur företagen utmärker sig i sin CSR-redovisning. Detta då det fanns en viss variation i 

företagens CSR-redovisning som fångades upp utav de skapade kategorierna. Det fanns 

å ena sidan företag som utmärkte sig med en mer lönsam CSR-strategi, å andra sidan 

fanns det företag som ville förmedla sitt CSR-arbete enligt en mer ansvarsfull strategi. 
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Tidigare studier har ansett att de dominerande bolagsstyrningsteorierna kan användas för 

att förklara ett företags beteende avseende CSR (Gallego-Álvarez et al., 2010) och enligt 

denna studie utökas teoriernas användbarhet. Då de visat sig vara lämpliga att använda 

för att förklara hur företagen utmärker sig i sin CSR-redovisning. Detta på grund av att vi 

via subjektiva bedömningar identifierat skillnader kring hur företagen utmärker sig med 

hjälp av dessa teoriers ställningstaganden. Därtill uppnåddes signifikanta samband till 

fyra av studiens karaktärsdrag (oberoende variabler), vilket går att utläsa i appendix 4. 

Dessa samband tyder på att det finns två kategorier som fyra av studiens karaktärsdrag 

bekräftar. Hade inget signifikant samband uppkommit hade kategoriernas existens kunnat 

ifrågasättas i en större utsträckning, då det saknas nödvändiga bevis för vad som driver 

företagen att utmärka sig enligt en viss kategori. Utifrån detta kan det konstateras att 

agent- och resursberoende teorin kan användas för att förklara den strategi som det 

vinstmaximerande företaget representerar avseende företagens CSR-redovisning. På 

motsvarande sätt kan intressent-, legitimitets och stewardship teorin användas för att 

förklara en annan strategi, det ansvarsfulla företaget. 

Ett tecken på att våra subjektiva bedömningar kan stämma och att dessa kategorier 

verkligen existerar, är att en utomstående person till viss del bekräftat att dessa kategorier 

finns. Då det via förstudien som finns presenterad i appendix 1, framkom att denna person 

gjort liknande bedömningar för hur företagen utmärker sig. Det verkar således finnas en 

viss sanning för att de framtagna kategorierna kan användas för att förklara hur företagen 

utmärker sig i sin CSR-redovisning. Då det inte bara är studiens författare som ser denna 

differentiering av företagens sätt att framstå i sin redovisning. Vilket inte går att utesluta 

är att den utomstående personens överensstämmelse avseende kategoriseringen kan ha 

berott på slumpen. Något som indikerar på att vi skall vara försiktiga för att dra generella 

slutsatser kring studiens resultat. 

En nackdel med dessa kategorier är att de bygger på kvalitativa bedömningar som kan 

försvaga dess trovärdighet. Därför kan det antas att företagens sätt att utmärka sig i CSR-

redovisningen är mer komplext och inte till fullo förklaras av de skapade kategorierna. 

Detta då kategorierna endast är en förenkling av verkligheten och således också av hur 

företagen väljer att utmärka sig. Däremot kan det ansvarsfulla och vinstmaximerande 

företaget ses som två ytterligheter för vilka strategier företaget kan tillämpa avseende sin 

CSR-redovisning. Detta var något som vi uppmärksammade under studiens gång och fann 
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att företagen i sin redovisning utmärkte sig mer eller mindre enligt en viss kategori. Vilket 

talar för att det kan finnas fler sätt varpå företagen kan utmärka sig och detta beroende på 

hur företaget väljer att kombinera dessa ytterligheter. Ett tecken på att vi fångat in två 

ytterligheter kan också motiveras utifrån att 109 (59,6%) företag utmärkte sig enligt det 

ansvarsfulla företaget och resterande 74 (40,4%) enligt det vinstmaximerande. Något som 

innebär att det är en jämn fördelning mellan kategorierna och hade denna fördelning varit 

mer snedvriden kan det ifrågasättas om vi verkligen fångat in två ytterligheter. Då en 

snedvriden fördelning kan signalera att den ena kategorin är för dåligt definierad för att 

fånga in hur företag utmärker sig i sin CSR-redovisning. 

Utifrån ovanstående argumentation finns det tecken på att kategorierna det 

vinstmaximerande och ansvarsfulla företaget kan användas för att förklara hur ett företag 

väljer att utmärka sig i sin CSR-redovisning. Då CSR-konceptet är ett relativt nytt 

fenomen, är det intressant att det framkomna resultatet visar att flest företag utmärker sig 

enligt det ansvarsfulla företaget i CSR-redovisningen. Att denna strategi är mest 

framträdande bland de svenska börsnoterade bolagen, kan förklaras av Sahlin-Anderssons 

(2006) studie som identifierat CSR-konceptet likt en global trend. Därför kan det vara så 

att det håller på att ske en övergång från synsättet och ideologin om att skapa 

aktieägarvärde (Lazonick & O’Sullivan, 2000), till att företag ska agera mer ansvarsfullt 

och värna om samtliga intressenter. 
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6.2!Hypotesprövning 

I kommande avsnitt kommer vi att analysera om beslutsorganens karaktärsdrag kan 

relateras till vilken kategori som företagen väljer att utmärka sig enligt. Detta för att se 

om studiens hypoteser finner stöd eller ej utifrån det empiriska resultatet. I tabell 18 nedan 

presenteras en sammanfattning av studiens empiriska resultat, vilken ger en översikt kring 

hur de multivariata samt bivariata analyserna förhåller sig till studiens uppsatta hypoteser. 

I tabellen går det även att utläsa vilken riktning det signifikanta sambandet har gentemot 

studiens beroende variabel. 

Hypoteser Chi-2 Spearmans rho Logistisk regression 
    Samband Hypotesprövning Samband Hypotesprövning Samband 
H1 Ägarkoncentration Ej sign. Stöds ej Ej sign. Stöds ej Sign./Pos 
H2 Oberoende - Stöds ej Ej sign. Stöds ej Ej sign. 
H3 Styrelsestorlek - Stöds ej Sign./Neg Stöds ej Sign./Neg 
H4 Könsfördelning Sign. Stöds ej Sign./Neg Stöds ej Sign./Neg 
H5 Styrelsevaraktighet - Stöds ej Ej sign. Stöds ej Ej sign. 
H6 Styrelseålder - Stöds ej Ej sign. Stöds ej Ej sign. 
H7 Utbildning Ej sign. Stöds ej Ej sign. Stöds ej Ej sign. 
H8 Vd kön Ej sign. Stöds ej Ej sign. Stöds ej Ej sign. 
H9 Vd varaktighet Sign. Stöds Sign./Neg Stöds Sign./Neg 
H10 Vd ålder - Stöds ej Ej sign. Stöds ej   

       
  Kontrollvariabler         

 Risk - - Ej sign. - Ej sign. 
  Lönsamhet - - Ej sign. - Ej sign. 

 Storlek - - Sign./Neg - Ej sign. 
  Konkurrens - - Ej sign. - Ej sign. 

 Bransch produkt Ej sign. - Ej sign. - Ej sign. 
  Bransch tjänst Sign - Sign./Pos - Sign./Pos 
  Bransch finans Ej sign. - Ej sign. - - 

Tabell 18. Sammanfattning av tester 

6.2.1!Ägarkoncentration 

Hypotes 1a: Ett koncentrerat ägande leder till att företaget utmärker sig enligt det 

vinstmaximerande företaget i sin CSR-redovisning. 

Hypotes 1b: Ett spritt ägande leder till att företaget utmärker sig enligt det ansvarsfulla 

företaget i sin CSR-redovisning. 

I dessa hypoteser avsåg vi att undersöka om företagens ägarkoncentration har en inverkan 

för hur dessa väljer att utmärka sig i sin CSR-redovisning. Ägarkoncentrationen 

undersökte vi genom att se om företagen hade koncentrerat eller spritt ägande. Där den 

största ägaren måste vara en majoritetsägande sett till röstandelar för att det ska definieras 

som koncentrerat ägande. Variabeln ägarkoncentration gav ett positivt samband till den 
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beroende variabeln med en svag signifikans i den binära logistiska regressionen och 

dessvärre nåddes ingen signifikans i de bivariata testerna.  

Att variabeln har gått från att vara ej signifikant i de bivariata testerna till att bli signifikant 

i den binära logistiska regressionen, kan vara ett tecken på att multikollinearitet 

förkommer mellan variabeln ägakoncentration och de andra förklarande variablerna i 

studien. Detta är något som kan förekomma trots att studiens variabler inte gett något 

utslag enligt toleransvärdena för att det skall föreligga någon multikollinearitet mellan 

dessa. En annan förklaring kan utgöras utav att sambandet uppstått slumpmässigt, då 

chitvå-testet antytt att det observerade sambandet inte kan utgöras av att vara ett verkligt 

samband. En slutlig förklaring kan vara att modellen i sig gör att ägarkoncentration 

förklarar den beroende variabeln på ett bättre sätt än i de bivariata testerna.  

Utav tidigare studier som undersökt ägarkoncentrationens inverkan på CSR, är det ett 

flertal av dessa som funnit att en hög ägarkoncentration leder till att företag blir mindre 

benägna att investera i CSR (Ducassy & Montandrau, 2015; Dam & Scholtens, 2013). 

Dam och Scholtens (2013) förklarar detta utifrån att större aktieägare är mindre villiga att 

investera i CSR om det inte anses vara lönsamt för företaget och maximerar 

aktieägarvärdet. Ducassy och Montandrau (2015) har en snarlik förklaring och 

konstaterar att större ägare är mindre villiga att spendera pengar på något som gynnar alla 

företagets intressenter och inte dem själva i lika stor utsträckning. 

Utifrån dessa studier har ägarkoncentrationens hypoteser konstruerats och enligt studiens 

resultat kunde det konstateras att sambandet till den beroende variabeln gick i en motsatt 

riktning. Detta innebär att ett koncentrerat ägande tenderar att utmärka sig enligt det 

ansvarsfulla snarare än det vinstmaximerande företaget. En anledning till detta kan vara 

att den största ägaren i de börsnoterade bolagen kan utgöras för att vara ägartypen 

familjeägare (Agnblad, Berglöf, Högfeldt & Svancar, 2003). Där Jansson, Jonnergård och 

Larsson-Olaison (2013) säger att familjeägare karaktäriseras av att ha en mer långsiktig 

strategi med en ambition att få företaget att expandera, där fokus snarare ligger på 

företagets tillväxt framför dess lönsamhet. Familjeägare kan antas ha en närmare koppling 

till företaget än övriga ägare, genom att de identifierar sig själv med företaget (Cannella 

Jr, Jones & Withers, 2015). Därför kan de vara mer angelägna att uppfattas som 

ansvarsfulla, då det inte bara är företagets rykte och prestige som står på spel.  

Det framkomna resultatet kan jämföras med Barnea och Rubin (2010) som kom fram till 

att till att en högre ägarkoncentration innebär att företaget engagerar sig mer i CSR. Då 
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de anser att ett större CSR-engagemang främjar företagets rykte och image. Därtill har en 

majoritetsägare inte lika stora påtryckningar från aktieägarna att maximera 

aktieägarvärdet på kort sikt, i jämförelse med en spridd ägarstruktur. Detta då ägaren 

besitter merparten av företagets röstandelar, varför inget hindrar familjeägarna från att 

agera utifrån ett långsiktigt perspektiv. En annan förklaring till det framkomna resultatet 

kan bero på att ett spritt ägande utgörs av ägare med mindre innehav, vilka kännetecknas 

utav att använda en mer kortsiktig strategi (Hedlund et al., 1985). Detta då denna ägartyp 

främst använder ett exitbeteende för påverka företagsledningen att tänka mer kortsiktigt, 

som kan leda till att företaget blir inriktade mot att deras CSR-arbete skall bedrivas på ett 

mer lönsamt sätt. 

Värt att notera utifrån ovanstående resonemang är att det kan finnas ytterligare ett 

karaktärsdrag hos bolagsstämman som kan påverka hur företaget väljer att utmärka sig i 

sin CSR-redovisning. Detta i form av vilken ägartyp som har störst inflytande i företagets 

beslutsfattande, exempelvis familjeägare, institutionella ägare etc. Detta kan också vara 

anledningen till att karaktärsdraget ägarkoncentration fick ett signifikant samband i 

motsatt riktning gentemot våra uppställda hypoteser. I studien finner vi därför utifrån de 

empiriska testerna inget stöd för hypotes 1a och 1b.  

Det framkomna resultatet tyder på att ägarkoncentrationen har en inverkan på hur 

företaget utmärker sig i sin CSR-redovisning, där ett koncentrerat ägande i form av en 

majoritetsägare av företagets röster innebär att företaget utmärker sig enligt det 

ansvarsfulla företaget. 

6.2.2!Oberoende i styrelse 

Hypotes 2a: En mer oberoende styrelse leder till att företaget utmärker sig enligt det 

ansvarsfulla företaget i sin CSR-redovisning. 

Hypotes 2b: En beroende styrelse leder till att företaget utmärker sig enligt det 

vinstmaximerande företaget i sin CSR-redovisning. 

Enligt tabell 18 som sammanfattar studiens tester framgår det att styrelsens oberoende 

inte kan konstateras ha en påverkan för vilken kategori företaget utmärker sig enligt. Detta 

är i motsättning mot de föreställningar vi skapat oss utifrån tidigare studier. Studier som 

kommit fram till att styrelsens oberoende kan relateras till företagets valda CSR-arbete 

(Ibrahim & Angelidis, 1995; Webb, 2004).  
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Vad detta kan bero på går det inte att konstatera via studien, utan en gissning kan vara att 

Sverige som utgörs för att ha ett koncentrerat ägande (Högfeldt, 2005), kan innebära att 

de största ägarna sitter med i styrelsen och i denna innehar ett stort inflytande. Vilket 

skulle innebära att övriga ledamöter kan överröstas, som gör att styrelsens oberoende inte 

får den önskade effekten för de beslut som tas i de svenska börsnoterade bolagen, 

avseende dess CSR-redovisningsstrategi. Det skulle således förklara varför de oberoende 

ledamöternas kunskaper och erfarenheter inte utnyttjas fullt ut och är ett argument vi 

använt för att motivera de uppställda hypoteserna.  

Enligt agentteorin är oberoende ledamöter bättre på att övervaka företagsledningens 

opportunistiska beteende (Fama & Jensen, 1983). Ett beteende som kan infinna sig i 

företagsledningens agerande, där de kan ha ett incitament av att vilja framstå som 

lönsamma. För att stärka sin position på den konkurrensutsatta arbetsmarknaden (Fama, 

1980). I studien har vi dock inte funnit något stöd för att det agentteoretiska resonemanget 

existerar mellan förhållandet av oberoende ledamöter i styrelsen och hur företaget 

utmärker sig. En anledning till detta kan vara att oberoendet inhämtats ifrån börsnoterade 

bolagens årsredovisningar, där företagen gjort en egen bedömning kring 

styrelseledamöternas oberoende utifrån kollegiet för svensk bolagsstyrnings direktiv. 

Företagens egna bedömningar är därför ingen garanti för att styrelseledamöterna 

verkligen är oberoende, detta då företag kan ha olika tolkningar kring var gränsen går för 

vad som utgör ett oberoende.  

Det finns således inga indikationer i vår studie för att styrelsens oberoende kan relateras 

till hur företaget utmärker sig i sin CSR-redovisning, varför hypoteserna 2a och 2b ej 

stöds. 

6.2.3!Styrelsestorlek 

Hypotes 3a: En större styrelse leder till att företaget utmärker sig enligt det ansvarsfulla 

företaget. 

Hypotes 3b: En mindre styrelse leder till att företaget utmärker sig enligt det 

vinstmaximerande företaget. 

Hypoteserna bygger på att en större styrelse skall inneha ett större CSR-engagemang 

(Clarkson, 1995) och att de får detta via utökade kunskaper inom CSR-området i 

jämförelse med en mindre styrelse (John & Senbet, 1998). I denna studie fick 

styrelsestorleken ett signifikant samband både i bivariata samt multivariata testet, vilket 

går att utläsa i tabell 18. Sambandet var dock i en motsatt riktning gentemot de uppställda 
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hypoteserna och innebär att en större styrelse utmärker sig enligt det vinstmaximerande 

företaget, medan en mindre utmärker sig enligt det ansvarsfulla.  

Tidigare studier har delade meningar kring hur styrelsestorleken relateras till företagens 

CSR-redovisning och kan vara en förklaring till att vi i studien uppnådde ett signifikant 

samband i motsatt riktning mot hypoteserna. Att sambandet mellan styrelsestorlek och ett 

företags CSR-arbete är negativt är något ett flertal studier funnit (Said, Zainuddin 

& Haron, 2009; Jizi et al., 2014; Siregar & Bachtiar, 2010). Studier som ansett att en 

större styrelse kan innebära att styrelsens arbete inte kan utföras på ett effektivt sätt. Där 

all kunskap inte tas till vara och att beslutsfattandet blir lidande av en bristande 

kommunikationen mellan ledamöterna i styrelsen. Ovan nämnda studier kan användas 

som en förklaring för det uppkomna utfallet, där en större styrelse enligt dessa snarare 

stjälper styrelsens kunskaper kring CSR. Innebärande att en mindre styrelse får en bättre 

användning av sina CSR-kunskaper, vilket verkar bidragande för dessa att utmärka sig 

enligt det ansvarsfulla företaget. Detta givet att en större kunskap också främjar ett större 

CSR-engagemang som Post, Rahman och Rubow (2011) antytt i sin studie. 

En annan förklaring till det uppkomna resultatet kan vara att en större styrelse kan antas 

ha en högre omsättning av styrelseledamöter, vilket kan påverka den enskilda ledamotens 

agerande för att bevara sin plats i styrelsen. Enligt agentteoretiska tankar torde därför 

konkurrensen på arbetsmarknaden driva den enskilda ledamoten till att gynna sin egen 

position på arbetsmarknaden genom att verka för aktieägarnas intressen (Fama, 1980). 

Detta då det är aktieägarna som via bolagsstämman utser styrelsens ledamöter (ABL 

2005:551, 8:8). Detta skulle kunna resultera i att ledamöterna vill påverka företagets 

CSR-arbete mot att uppfattas som mer lönsamt. I en mindre styrelse antar vi till skillnad 

från en större att varje enskild ledamot besitter ett större ansvarstagande med mer specifik 

kompetens inom företaget, vilket kan göra det svårare för företagen att ersätta dessa 

ledamöter. Därför finns det större möjligheter för ledamöterna i en mindre styrelse relativt 

en större att fokusera på fler intressenter än bara aktieägarna. Resonemangen ovan kan 

utgöra förklaringar till varför vi inte finner något stöd för hypoteserna 3a och 3b. Däremot 

kan det konstateras att styrelsens karaktärsdrag i form av styrelsestorlek kan påverka hur 

företaget väljer att utmärka sig i sin CSR-redovisning och detta i en motsatt riktning mot 

vad som ursprungligen förväntades. 
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6.2.4!Könsfördelning i styrelse 

Hypotes 4a: En könsfördelad styrelse leder till att företaget utmärker sig enligt det 

ansvarsfulla företaget i sin CSR-redovisning. 

Hypotes 4b: En icke könsfördelad styrelse leder till att företaget utmärker sig enligt det 

vinstmaximerande företaget i sin CSR-redovisning. 

Från tabell 14,15 och 17 går det att utläsa att könsfördelningen i styrelsen uppnådde en 

stark signifikans i samtliga tester, vilket innebär att det utgör studiens starkaste 

signifikanta samband gentemot hur företaget väljer att utmärka sig i sin CSR-redovisning. 

I hypotes 4a och 4b hade vi en föreställning om att det skulle existera ett positivt samband 

mellan en könsfördelad styrelse och att utmärka sig enligt det ansvarsfulla företaget. 

Däremot visade de empiriska resultaten som går att utläsa från tabell 17 att sambandet till 

den beroende variabeln var i motsatt riktning mot våra föreställningar. Därför finner vi 

inget stöd för hypoteserna 4a och 4b. 

Det uppkomna sambandet kan tyckas märkligt då det innebär att en icke könsfördelad 

styrelse utmärker sig mer ansvarsfullt i företagets CSR-redovisning i jämförelse med en 

könsfördelad styrelse. Varför detta samband kan tyckas vara märkligt är att merparten av 

tidigare studier påvisat att kvinnor är mindre riskbenägna och mer ansvarsfulla än män 

(Mainieri et al., 1997). Kvinnor har även ansetts vara mer engagerade för olika CSR-

initiativ (Williams, 2003), mer benägna att lyssna på olika intressenters behov (Galbreath, 

2011) samt att de bidrar med nya tankar och idéer (Daily & Dalton, 2003). Enligt den 

univariata analysen utgörs företagens styrelser till 24% av kvinnor. Från detta test går det 

även att utläsa att det var 62,5% kvinnliga representanter i den styrelse som hade flest 

antal kvinnor relativt antalet män. Detta värde överstiger knappt gränsen för vad som 

definieras som en icke könsfördelad styrelse och tyder på att de svenska börsnoterade 

bolagen har en överrepresentation av män i sina styrelser. Därför kan vi konstatera att en 

icke könsfördelad styrelse i stora drag utgörs av män.  

Enligt det empiriska resultatet utmärker sig en icke könsfördelad styrelse enligt det 

ansvarsfulla företaget och innebär således att det är männen och inte kvinnorna som varit 

bidragande till att detta samband uppkommit. En möjlig förklaring till detta tror vi kan 

bero på att männen mer vill hävda sig och påvisa att de är duktiga inom CSR, genom att 

utmärka sig i CSR-redovisningen som det ansvarsfulla företaget. Medan kvinnorna 

snarare fokuserar på att agera ansvarsfullt än att framstå som det. Vilket kan härledas 
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utifrån att männen ses som mer tävlingsinriktade än kvinnor (Javidan, Bullough & Dibble, 

2016). 

En annan förklaring till det framkomna resultatet kan vara att vi använt ett felaktigt mått 

som generat ett missvisande resultat, då vi inte mätt variabeln likt tidigare studier 

(Fernandez-Feijoo, Romero & Ruiz-Blanco, 2014; Konrad, Kramer & Erkut, 2008; 

Williams, 2003). Vilka mätt styrelsens könsfördelning antingen utifrån en annan gräns, 

antalet kvinnor i styrelsen eller använt en viktad könsfördelning. 

Till sist kan man ställa sig frågan om inte en icke könsfördelad styrelse kanske helt enkelt 

utmärker sig på ett ansvarsfullt sätt, på grund av att de är mer ansvarsfullt engagerande 

relativt en könsfördelad styrelse. 

6.2.5!Genomsnittlig styrelsevaraktighet 

Hypotes 5a: En styrelse där ledamöterna har en längre genomsnittlig varaktighet på sina 

poster leder till att företaget utmärker sig enligt det vinstmaximerande företaget. 

Hypotes 5b: En styrelse där ledamöterna har en kortare genomsnittlig varaktighet på 

sina poster leder till att företaget utmärker sig enligt det ansvarsfulla företaget. 

Hypoteserna 5a och 5b finner inget stöd utifrån studiens empiriska tester, vilket kan 

utläsas utifrån tabell 18. Enligt studien finns det således inget samband mellan styrelsens 

genomsnittliga varaktighet och hur företaget väljer att utmärka sig i sin CSR-redovisning. 

Detta går emot de förväntningar som vi skapat oss utifrån tidigare studier. Vilka säger att 

styrelseledamöternas besittningstid kan ha en inverkan på företagens CSR-aktiviteter 

(Huang, 2013; Harjoto, Laksmana & Lee, 2015). Dessa studier har ansett att en längre 

varaktighet kommer leda till ett minskat CSR-engagemang. Detta då styrelseledamöter 

med längre besittningstid är mindre benägna att anpassa sig efter nya koncept, då de är 

institutionaliserade i företagets processer och rutiner (Pennino, 2002). 

Varför hypoteserna inte finner stöd i studiens tester, kan bero på att en styrelseledamot 

med längre varaktighet har en upparbetad relation till företaget och dess intressenter 

(Pennino, 2002). Där ledamoten i högre grad vill agera ansvarsfullt och värna om dessa 

relationer i större utsträckning än vi först trodde. 

En annan tänkbar orsak till varför inget samband hittades gentemot hur företaget väljer 

att utmärka sig, kan bero på att vi valt ett felaktigt sätt att mäta variabeln. Vad innebär det 

egentligen om en ledamot suttit i styrelsen i 40 år och om de resterande fem endast varit 

ledamöter i styrelsen i 2 år vardera? Hur kommer en sådan styrelse att agera? Kommer de 
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agera enligt deras genomsnittliga varaktighet eller enligt den varaktighet som är mest 

förekommande? Det vi kan konstatera i efterhand är att vårt sätt att mäta inte besvarar 

dessa frågor, varför ett annat sätt att mäta hade kunnat föredras. Ett alternativ hade varit 

att mäta styrelsens varaktighet likt Harjoto, Laksmana och Lee (2015), vilka delade in 

variabeln i sex kategorier. Detta sätt identifierar olika kategorier som blir jämförbara 

sinsemellan och kan således beskriva det insamlade materialet på ett mer nyanserat vis.  

Ovanstående förklaring kan vara en anledning till varför tidigare studiers resultat inte 

bekräftas utav vår studie. En annan möjlig förklaring kan vara att det helt enkelt inte finns 

något samband mellan styrelsens varaktighet och hur företaget väljer att utmärka sig i sin 

CSR-redovisning. Detta då den beroende variabeln inte förekommit i några tidigare 

studier. 

6.2.6!Genomsnittlig styrelseålder 

Hypotes 6a: En styrelse med högre genomsnittsålder leder till att företaget utmärker sig 

enligt det vinstmaximerande företaget i sin CSR-redovisning. 

Hypotes 6b: En styrelse med yngre genomsnittsålder leder till att företaget utmärker sig 

enligt det ansvarsfulla företaget i sin CSR-redovisning. 

Tidigare studier har funnit att generationen som ledamoten tillhör är avgörande för hur 

engagerad denna är till CSR (Ferrero-Ferrero, Fernández-Izquierdo & Muñoz-Torres, 

2015). Därtill har Lindvall (2009) funnit att äldre styrelseledamöter är mindre engagerade 

i CSR, då de har en svagare vilja att utvecklas och en för stark tillit till den kunskap och 

erfarenhet de redan besitter. En yngre ledamot är till skillnad från en äldre mer villig att 

lyssna på externa intressenters åsikter (Lindvall, 2009) och besitter mer aktuell kunskap 

inom CSR (Huang, 2013). 

Hypoteserna för genomsnittlig styrelseålder visade varken signifikans i de bivariata 

testerna eller i den binär logistiska regressionen och finner därför inget stöd från studiens 

tester. Detta innebär att tidigare studiers resultat inte kan bekräftas utifrån studiens 

beroende variabel och således hur företaget utmärker sig i sin CSR-redovisning.  

En förklaring kan utgöras av att yngre styrelseledamöter vill befästa sin position i 

styrelsen och öka sitt inflytande i denna. Där de kan sträva efter att tillfredsställa 

aktieägarnas intressen i större utsträckning än övriga intressenter. Ytterligare en 

förklaring kan utgöras av att en stor åldersspridning i styrelsen kan medföra konflikter 

mellan ledamöterna. Detta då styrelseledamöterna kan präglas av synsätt från olika 
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generationer (Ferrero-Ferrero, Fernández-Izquierdo & Muñoz-Torres, 2015), vilket kan 

innebära att en konflikt uppstår generationerna emellan.  

En orsak till att den genomsnittliga styrelseåldern inte fick något signifikant samband kan 

likt den genomsnittlig varaktighet bero på ett missvisande mått. Där måttet inte till fullo 

fångar upp hur åldern i styrelsen har en inverkan på hur företaget utmärker sig. Det som 

inte den genomsnittliga styrelseåldern tar hänsyn till, är om det förekommer en variation 

av åldern inom styrelsen. Där ledamöterna kan härstamma från olika generationer och har 

olika tankar och synsätt som blir avgörande för hur de fattar sina strategiska beslut 

(Ferrero-Ferrero, Fernández-Izquierdo & Muñoz-Torres, 2015). Två styrelser med 

samma genomsnittliga ålder kan därför innefatta olika antal generationer, varför vårt 

valda sätt att mäta kan vara missvisande. Att varken hypoteserna kring genomsnittlig 

styrelseålder och varaktighet inte stöds, styrker tankarna om att måttet inte är lämpligt 

använda då variablerna mätts på ett likartat sätt. Förhållandet mellan styrelseledamöternas 

ålder och hur styrelsen fattar sina strategiska beslut kan således vara mer komplext än vad 

vi först trodde. 

6.2.7!Vd utbildning 

Hypotes 7a: En Vd med högre utbildning leder till att företaget utmärker sig enligt det 

ansvarsfulla företaget i sin CSR-redovisning. 

Hypotes 7b: En Vd med ingen eller en lägre utbildning leder till att företaget utmärker 

sig enligt det vinstmaximerande företaget i sin CSR-redovisning. 

Enligt tabell 18 går det att avläsa att Vd’ns utbildning i form av vilket universitet denna 

studerat vid inte kan relateras till hur företagen utmärker sig i sin CSR-redovisning. 

Hypoteserna konstruerades utifrån att en högre kunskap främjar ett högre CSR-

engagemang (Huang, 2013). Varpå företag med en Vd som studerat vid ett högre rankat 

universitet borde inneha en högre kunskap, som innebär att företaget kan utmärka sig 

enligt det ansvarsfulla företaget. Detta då tidigare studier funnit att en högre utbildning 

leder till ett utvidgat synsätt (Post, Rahman & Rubow, 2011). Ett synssätt som indikerar 

på att individer med högre kunskap agerar mer ansvarsfullt och moraliskt (Pennino, 

2002). Dessa föreställningar bekräftades varken av de bivariata testerna och den binära 

logistiska regressionen. Utifrån detta finner studien därför inget stöd för hypotes 7a och 

7b. 

Det framkomna resultatet kan bero på att kunskapen en Vd besitter inte har någon 

påverkan för hur företaget väljer att utmärka sig i sin CSR-redovisning. En möjlig 
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förklaring till detta kan vara att det snarare är arbetslivsfarenhet än kunskap som påverkar 

Vd’ns strategiska beslutsfattande avseende CSR-redovisningen. Detta då en Vd’s 

varaktighet enligt tabell 18 fann en signifikans gentemot studiens beroende variabel. 

Detta kan tyda på att kunskap inte har en lika väsentlig roll kring hur företaget väljer att 

utmärka sig som vi först trodde. 

En annan tänkbar orsak kan vara att vi mätt variabeln på ett annorlunda sätt gentemot 

tidigare studier, vilka främst utgått ifrån utbildningstyp (Huang, 2013; Post, Rahman & 

Rubow, 2011). I vår studie har vi gjort antagandet likt Ghauri och Cateora (2010) att det 

snarare är omgivningen och dess kultur på universiteten som präglar den kunskap 

individen besitter. Därtill har vi utgått ifrån ett rankinginstitut för att bedöma 

universitetens anseende, vilket kanske inte fångar in det vi avser att mäta och således den 

kunskap en Vd besitter. Detta kan ha varit en av anledningarna till varför inget samband 

uppnåddes för detta karaktärsdrag gentemot studiens beroende variabeln. 

6.2.8!Vd kön 

Hypotes 8a: En kvinnlig Vd leder till att företaget utmärker sig enligt det ansvarsfulla 

företaget i sin CSR-redovisning. 

Hypotes 8b: En manlig Vd leder till att företaget utmärker sig enligt det 

vinstmaximerande företaget i sin CSR-redovisning. 

I dessa hypoteser hade vi en föreställning att Vd’ns kön kan ha en inverkan på vilken 

strategi ett företag väljer att utgå ifrån i sin CSR-redovisning. Vilket nämnts är kvinnor 

mer ansvarsfullt lagda än män (Mainieri et al., 1997), samtidigt som de är mer benägna 

att lyssna på företagets intressenters behov (Galbreath, 2011). Enligt Hillman, Cannella 

Jr och Harris (2002) är det dessutom dubbelt så stor sannolikhet att kvinnor innehar 

kunskaper i form av en doktorsexamen. Detta kan likt tidigare hypoteser kring utbildning 

innebära att en större kunskap leder till vidgade vyer angående CSR (Post, Rahman & 

Rubow, 2011). Utifrån ovanstående resonemang borde därför ett företag med en kvinnlig 

Vd utmärka sig enligt det ansvarsfulla företaget. Enligt tabell 18 uppnår Vd’ns kön inget 

signifikant samband i någon av studiens tester gentemot hur företaget väljer att utmärka 

sig i sin CSR-redovisning. Utifrån studiens tester finner vi därför inget stöd för hypotes 

8a och 8b. 

En anledning till att vi inte fann något signifikant samband kan bero på att det enbart var 

16 kvinnliga Vd’ar i vårt empiriska material, vilket kan ses i tabell 10. Detta är ett litet 

urval som gör det svårare att upptäcka eventuella skillnader i det empiriska materialet 
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(Trost, 2012). Att det enbart var 16 kvinnliga Vd’ar innebär således att dessa är i en 

minoritetsposition, vilket kan leda till att de känner sig mer exponerade än manliga Vd’ar. 

En exponering som kan innebära kvinnliga Vd’ar känner en större press på att uppfylla 

företagets finansiella mål och uppfattas som lönsam, för att därigenom bli accepterad av 

företaget. Att en kvinnlig Vd inte utmärker sig enligt det ansvarfulla företaget stärks då 

hypoteserna om könsfördelning i styrelsen fick ett starkt signifikant samband till studiens 

beroende variabel. Ett samband som indikerade på att det snarare var män som var den 

bidragande faktorn till att företag utmärker sig mer ansvarsfullt i sin CSR-redovisning. 

Detta kan vara anledningarna till att kvinnliga Vd’ar inte utmärker sig enligt det 

ansvarsfulla företaget i den utsträckningen som vi från början föreställde oss.  

6.2.9!Vd varaktighet 

Hypotes 9a: En Vd med längre varaktighet i företaget leder till att företaget utmärker sig 

enligt det vinstmaximerande företaget. 

Hypotes 9b: En Vd med kortare varaktighet i företaget leder till att företaget utmärker 

sig enligt det ansvarsfulla företaget. 

I hypoteserna ovan syftade vi till att undersöka om Vd’ns varaktighet har en påverkan på 

hur företaget väljer att utmärka sig i sin CSR-redovisning. Vd’ns varaktighet undersökte 

vi genom att koda en längre varaktighet till en Vd med en besittningstid på fem år eller 

mer och en kortare till en besittningstid på under fem år. Detta då Kesner (1988) säger att 

det tar mellan tre till fem år för Vd’n att få kännedom och insikt kring företagets strategier, 

processer och rutiner. Signifikansen för Vd’ns varaktighet har gått ifrån att vara 0,0034 i 

de bivariata testerna till att bli 0,091 i den binära logistiska regressionen. Detta gör att vi 

finner stöd för hypoteserna 5a och 5b, vilket innebär att Vd’ns varaktighet är ett 

karaktärsdrag som har en inverkan på hur företaget utmärker sig i sin CSR-redovisning. 

Detta är ett resultat som ligger i linje med tidigare studier som påstår att en Vd med längre 

varaktighet kan ha brist på inspiration och nya idéer, då en äldre Vd kan vara fast i gamla 

tankebanor (Deschênes et al., 2015). En Vd med längre varaktighet blir därför mindre 

villig att tillfredsställa alla intressenters intressen (Muttakin, Khan & Mihret, 2016), då 

de kan ha institutionaliserats in i företagets kultur och värderingar som de gärna inte går 

emot (Berger, Luckmann & Olsson, 2011). Detta skulle leda till att en Vd med längre 

varaktighet utmärker sig enligt det vinstmaximerande företaget, då det är den kategori 

som följer de gamla vanorna om att företag enbart existerar för att generera vinst 

(Friedman, 1970). Varför en Vd med en kortare besittnings utmärker sig enligt det 
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ansvarsfulla företaget kan bero på att en yngre Vd är mer riskbenägen i etiska 

ställningstaganden och mer villig att testa nya idéer och koncept, såsom CSR (Pennino, 

2002). 

Ovan förda resonemang kan utgöra förklaringen till varför ett samband uppstod mellan 

en Vd’s varaktighet och hur företaget utmärker sig i sin CSR-redovisning. Ett samband 

som indikerar på att en Vd med en varaktighet på fem år eller mer har en annan strategi 

kring företagets CSR-redovisning. 

6.2.10!Vd ålder 

Hypotes 10a: En äldre Vd leder till att företaget utmärker sig enligt det 

vinstmaximerande företaget i sin CSR-redovisning. 

Hypotes 10b: En yngre Vd leder till att företaget utmärker sig enligt det ansvarsfulla 

företaget i sin CSR-redovisning. 

Utifrån dessa hypoteser hade vi en föreställning om att en yngre Vd kommer utmärka sig 

enligt det ansvarsfulla företaget. Detta då tidigare studier påvisat att yngre personer är 

mer öppna för att testa nya koncept och därigenom mer benägna att anamma nya rutiner 

och tankesätt (Sigler, 2015). 

Vd’ns ålder påvisade inget signifikant samband i studiens samtliga tester gentemot hur 

företaget utmärker sig i sin CSR-redovisning. Detta går att utläsa från tabell 18 och 

innebär således att vi inte finner något stöd för hypoteserna 10a och 10b.  

Likt den argumentation som fördes för genomsnittlig styrelseålder, kan en möjlig 

förklaring till det framkomna resultatet vara att en yngre Vd vill befästa sin position och 

således tendera att framstå mer lönsamt än vad vi från början förväntade oss. Ur ett 

agentteoretiskt perspektiv kan detta förklaras genom att en yngre Vd försöker agera mer 

lönsamt, för att gynna sig själv med att uppfylla olika bonusar och skapa förutsättningar 

för en mer framgångsrik karriär (Fama, 1980). Detta då en yngre individ gentemot en 

äldre strävar efter en snabbare karriärsutveckling (Barker & Mueller, 2002). 

Då inget signifikant samband uppnåtts varken för styrelsens genomsnittliga ålder eller 

Vd’ns ålder, kan det helt enkelt vara så karaktärsdraget ålder inte har någon påverkan för 

hur företaget utmärker sig i sin CSR-redovisning.  
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6.3!Kontrollvariabler 

Utifrån tabell 17 går det att utläsa att det endast var en av studiens kontrollvariabler som 

uppnådde ett svagt signifikant samband i den binära logistiska regressionen, gentemot hur 

företaget utmärker sig i sin CSR-redovisning. Detta var variabeln tjänsteföretag och 

innebär att det enligt studien är avgörande om företaget är ett tjänsteföretag eller ett 

finansiellt företag, för hur företaget utmärker sig i sin CSR-redovisning. Vilket tidigare 

nämnts kan detta samband uppkommit genom att tjänsteföretag i större utsträckning än 

de andra branscherna agerar direkt mot slutkund. Däremot var det inget som indikerade 

på att produktionsföretag utmärkte sig signifikant annorlunda än finansiella företag, då 

inga tester uppvisade ett signifikant samband för dessa företag. Således verkar 

branschtillhörigheten för ett företag enligt studiens slutliga modell, delvis påverka hur ett 

företag väljer att utmärka sig i sin CSR-redovisning.  

Värt att notera är att kontrollvariabeln storlek gick ifrån en svag signifikans i testet 

Spearmans rho till att inte vara signifikant i den binära logistiska regressionen. Detta kan 

bero på att företagets storlek fick ett slumpmässigt samband i det bivariata testet eller att 

det förekommit multikollinearitet i modellen. Detta då företagets storlek har en relativt 

stark korrelation både gentemot variablerna konkurrens och styrelsestorlek. Vi tror att det 

kan vara slumpen som gjort att detta resultat uppkommit, då vi utfört ett robusttest som 

inneburit att vi slumpvis tagit bort studiens kontrollvariabler från modellen. Då inte någon 

av kontrollvariablerna gjorde någon större skillnad på modellens förklaringsgrad, 

förutsägbarhet och för de ingående variablernas relation till den beroende variabeln, väljer 

vi att dra slutsatsen att det är slumpen som skapat ett samband i det bivariata testet.  

Utifrån ovan nämnda robusttest kan det också konstateras att det är studiens oberoende 

variabler (karaktärsdrag) som har störst inverkan på hur företagen utmärker sig. Då 

varken den slutliga modellens förklaringsgrad eller förutsägelse förändrades nämnvärt 

när studiens kontrollvariabler slumpvis exkluderades från modellen. En förklaring till att 

dessa variabler som enligt tidigare studier haft en betydelse för företagens CSR-arbete, 

inte får en lika stor påverkan i denna studie. Är något vi tror beror på att 

kontrollvariablerna inte har en förmåga att direkt påverka företagets strategiska beslut. 

Utan att dessa snarare påverkar beslutsorganens strategiska val och indirekt hur företaget 

väljer att utmärka sig. Detta förklarar således också varför bara en av studiens 

kontrollvariabler uppnådde ett signifikant samband till hur företaget utmärker sig i sin 

CSR-redovisning. 



 

 109 

6.4!Avslutande diskussion 

Att de svenska börsnoterade bolagen går i en riktning mot ett större socialt ansvarstagande 

där allt fler väljer att redovisa sitt CSR-arbete i årsredovisningen, är något Ljungdahl 

(1999) uppmärksammat. Sahlin-Andersson (2006) har identifierat CSR-konceptet som en 

global trend, vilket gjort att allmänheten fått en ökad medvetenhet om företagens sociala 

och miljömässiga ansvarstaganden. Detta innebär att CSR är ett aktuellt ämne, där en del 

utav tidigare studier som inriktat sig på att undersöka företagens CSR-arbete också funnit 

att detta arbete är lönsamt för företagen att bedriva (de Colle, Henriques & Sarasvathy, 

2014). Detta kan vara en bidragande orsak till varför allt mer studier börjat undersöka hur 

företagen ser på CSR som en strategi för att uppnå olika fördelar (McWilliams, Siegel & 

Wright, 2006). Vad tidigare studier inte riktigt inriktat sig mot, är hur företagen försöker 

använda CSR-redovisningen som en strategi. En strategi som innebär att företagen kan 

utmärka sig på olika sätt för att uppnå fördelar i form av ökad konkurrenskraft (Porter & 

Kramer, 2006), bättre rykte (Hemingway & Maclagan, 2004) och en högre arbetsmoral 

etc. (Jenkins, 2006).  

I vår studie kan vi konstatera att företagen väljer att utmärka sig utifrån två kategorier, 

antingen det vinstmaximerande eller ansvarsfulla företaget. Ett exempel på det 

vinstmaximerande företaget kan hämtas från Kappahls årsredovisning, vilken säger att 

“… hållbarhet och lönsamhet är två sidor av samma mynt” (Kappahl, 2014, s.3). Detta 

är ett tydligt exempel på ett företag som använder en viss strategi, för att förmedla att 

deras CSR-arbetet är lönsamt. I kontrast utgör Axis ett exempel på ett företag som 

utmärker sig enligt det ansvarsfulla företaget och följande exempel har hämtats från deras 

årsredovisning. ”Axis övergripande hållbarhetsmål är att ta ansvar genom hela 

värdekedjan och sträva efter att minimera miljöpåverkan, verka för goda arbetsvillkor 

hos såväl leverantörer som anställda…” (Axis, 2014, s.38). 

I studien utmärkte sig merparten av företagen enligt det ansvarsfulla företaget och detta 

kan innebära att den trend som Sahlin-Andersson (2006) identifierat avseende CSR-

konceptet är bestående. Detta skulle kunna innebära att en liknande studie i framtiden får 

mer företag som utmärker sig enligt det ansvarsfulla företaget, om denna trend håller i 

sig. Det framkomna resultatet kan även vara ett tecken på att företagen befinner sig i en 

övergång från att fokusera på att skapa aktieägarvärde (Lazonick & O’Sullivan, 2000) till 

att agera mer ansvarsfullt mot företagets intressenter. 
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I studien kunde vi också konstatera att de skapade kategorierna kan utgöra två 

ytterligheter kring hur ett företag kan utmärka sig i CSR-redovisningen. Detta då 

företagen utmärkte sig mer eller mindre enligt en viss kategori, varför det inte går att 

utesluta att det finns fler sätt varpå företagen kan utmärka sig. Denna studie kan därför 

utgöra en grund för framtida studier att använda sig utav för att finna fler nyanserade sätt 

som företagen kan utmärka sig enligt.  

Studien tillför via de skapade kategorierna en kunskap som både företag, forskare m.fl. 

kan använda för få en ökad förståelse för vilka strategier som används i CSR-

redovisningen. Detta kan leda till att företagen börjar använda CSR-redovisningen på ett 

mer medvetet sätt och som en strategi för att påverka sina intressenter. Dock bygger 

kategoriseringen och hur företagen utmärker sig på subjektiva bedömningar, som innebär 

att det framkomna resultatet bör användas med en viss försiktighet. Hur företagen 

utmärker sig i sin CSR-redovisning är något tidigare studier inte undersökt och därför 

finns det inga studier som bekräftar om företagen verkligen utmärker sig.  

I studien avsåg vi även att undersöka vad det är som påverkar hur företagen väljer att 

utmärka sig i sin CSR-redovisning. För att besvara detta har vi utgått från att företagets 

strategiska val kan kopplas till hur de utmärker sig. Enligt Huang (2013) kan CSR ses 

som ett strategiskt val företagen kan tillämpa och hur detta strategiska val fattas kan i sin 

tur hänföras till företagets tre beslutsorganen (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2016). 

Då ett flertal tidigare studier funnit att beslutsorganens karaktärsdrag har en inverkan på 

företagets strategiska beslutsfattande (Deschênes et al., 2015; Bear, Rahman & Post, 

2010; Huang, 2013). 

Enligt tabell 18 går det att utläsa att vi endast fick stöd för en av våra tio uppställda 

hypoteser. Detta innebär dock inte att det enbart är ett karaktärsdrag som kan hänföras till 

hur företag utmärker sig i sin CSR-redovisning. Utifrån denna tabell kan det konstateras 

att det var fyra karaktärsdrag (Ägarkoncentration, styrelsestorlek, könsfördelning i 

styrelse och Vd varaktighet) som fann ett signifikant samband till studiens beroende 

variabel. Detta är även något som styrker existensen av våra skapade kategorier, och att 

det är fyra och inte ett karaktärsdrag som har ett signifikant samband minimerar risken 

för att dessa ska ha uppkommit slumpmässigt. Dock skall det tilläggas att tre av de fyra 

signifikanta sambanden var i en motsatt riktning mot våra förväntningar. Dessa var 

ägarkoncentration, könsfördelning i styrelse och styrelsestorlek och innebär att det endast 

är hypotesen kring Vd’ns varaktighet som vi finner stöd för. Nedan presenteras en slutlig 
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modell för vilka av beslutsorganens karaktärsdrag som denna studie konstaterat är 

avgörande för hur företagen väljer att utmärka sig i sin CSR-redovisning. 

Bolagsstämma  Styrelse  Vd 

           
Ägarkoncentration  Könsfördelning  Varaktighet 

           
    Styrelsestorlek     
              
          

 Hur företagen väljer att utmärka sig i sin CSR-redovisning  
         

          
 Det vinstmaximerande företaget Det ansvarsfulla företaget   

 
Figur 6. Beslutsorganens karaktärsdrag som visat sig ha en inverkan på hur 

företaget utmärker sig i sin CSR-redovisning.  

Flertalet av de uppställda hypoteserna konstruerades utifrån att kunskap kring CSR är en 

bidragande faktor till att agera mer ansvarsfullt (Bear, Rahman & Post, 2010; Huang, 

2013; Post, Rahman & Rubow, 2011). För studiens hypoteser verkar en högre kunskap 

inte ha någon effekt på hur företaget utmärker sig i sin CSR-redovisning. Detta då 

hypoteserna avseende utbildning, styrelsens oberoende och ålder som främst bygger på 

dessa resonemang inte kunde stödjas enligt studiens tester. Därtill för karaktärsdragen 

könsfördelning i styrelse och styrelsestorlek som till viss del byggde på att högre kunskap 

främjar ett mer ansvarsfullt agerande, fick hypoteserna ett samband i en motsatt riktning. 

Detta tyder på att en högre kunskap kring CSR inte har den effekt som vi föreställde oss. 

Det verkar istället vara arbetslivserfarenheten som kan förklara hur företaget utmärker sig 

i CSR-redovisningen snarare än kunskap. Detta då den enda hypotesen som kunde stödjas 

var Vd’ns varaktighet, vilken bygger på hur länge individen varit i företaget. 

Tidigare forskning har antytt att kvinnor är mer ansvarsfulla, altruistiska samt empatiska 

i jämförelse med män (Larrieta-Rubin de Celis et al., 2015; Mainieri et al., 1997). Studier 

som har använt detta karaktärsdrag inom CSR visar att kvinnor är mer engagerade och 

presterar bättre avseende företagets CSR-arbete (Manner, 2010; Huang, 2013). Detta har 

bidragit till att vi har skapat oss en föreställning om att kvinnor borde utmärka sig mer 

enligt det ansvarsfulla företaget. Detta var en föreställning som inte bekräftades utifrån 

studiens tester, där testerna antydde att det snarare var männen som utryckte sig mer 

ansvarsfullt. Detta då en styrelse med mer manliga ledamöter tenderade att utmärka sig 

enligt det ansvarsfulla företaget. Detta resultat ter sig märkligt då vi inte funnit några 

tidigare studier som tyder på att män ska vara mer ansvarsfulla. Vår förklaring till detta 

är att kvinnor kanske agerar mer ansvarsfullt medan männen snarare vill hävda sig och 
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visa sig mer duktiga då de är mer tävlingsinriktade än kvinnor (Javidan, Bullough & 

Dibble, 2016). Detta kan således vara en tänkbar förklaring, då den beroende variabeln 

förklarar hur företagen vill framstå och inte hur de i själva verket agerar. Denna studies 

resultat kan därför användas av efterföljande studier inom olika områden, för att se om 

det finns en skillnad mellan kvinnors agerande och hur de vill framstå. 

Vilket tidigare nämnts fick karaktärsdraget ägarkoncentration ett motsatt samband mot 

våra förväntningar. Detta tror vi kan bero på att det finns andra faktorer som samspelar 

med karaktärsdraget ägarkoncentrationen, för att därigenom påverka bolagsstämmans 

beslut avseende CSR-redovisningen. Ett annat karaktärsdrag som bör beaktas i 

efterkommande studier är ägartypen, då ett familjeägande kan förklara varför vi fick ett 

positivt samband gentemot hur företaget utmärker sig. Enligt Agnblad et al. (2003) 

kontrolleras 72% av de svenska börsnoterade bolagen utav olika företagssfärer eller 

familjeägare, varför ägartypen familjeägare kan fått en stor inverkan i vår studie. Detta 

då familjeägare tänker mer långsiktigt och ansvarsfullt genom att de har närmre 

anknytning till företaget (Cannella Jr, Jones & Withers, 2015). Detta utgör argument för 

att en familjeägare utmärker sig enligt det ansvarsfulla företaget och kan användas som 

en förklaring till det framkomna resultatet. 

I appendix 4 går det att jämföra de olika stegen som den slutliga modellen byggs upp 

utav. Vad som kan urskiljas är att modellens förklaringsgrad ökar markant när styrelsens 

karaktärsdrag inkluderas. Detta då modellens förklaringsgrad går från att förklara 5,3% 

till att förklara 25,1% av hur företagen utmärker sig. Detta kan bero på att två av styrelsens 

karaktärsdrag uppnådde ett signifikant samband gentemot studiens beroende variabel, där 

även könsfördelning i styrelsen var det enda karaktärsdraget som uppnådde en stark 

sådan. Detta kan tolkas som att styrelsen är det beslutsorgan som har störst inflytande i 

hur CSR-redovisningen skall utformas. Att bolagsstämmans karaktärsdrag inte påverkade 

modellens förklaringsgrad nämnvärt, kan bero på att detta beslutsorgan endast 

inkluderade ett karaktärsdrag. En annan förklaring kan vara att bolagsstämman inte är 

aktiv i företagets dagliga verksamhet, som kan innebära att deras förmåga att påverka 

företagets CSR-redovisning blir mindre. Att styrelsen också har en större påverkan i 

jämförelse med företagets Vd för hur företaget utmärker sig, tror vi kan förklaras genom 

att styrelsen har en överordnad position gentemot Vd’n. Då styrelsen enligt ABL 

(2005:551) ger riktlinjer och anvisningar för hur Vd’n skall bedriva den fortlöpande 

verksamheten.  
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Vilket kan konstateras utifrån appendix 4 och studiens robusttester, är att studiens 

kontrollvariabler inte nämnvärt påverkar modellens förklaringsgrad. Detta är något som 

styrker studiens oberoende variabler och att det verkligen är beslutsfattande aktörer som 

påverkar hur företagen utmärker sig. Detta tror vi kan bero på att företagets egna 

karaktärsdrag som motsvaras av studiens kontrollvariabler, endast indirekt via 

beslutsorganen påverkar hur företaget väljer att utmärka sig i CSR-redovisningen. Då vi 

anser att ett beslutsorgans strategiska val kan te sig olika beroende företagets storlek, 

bransch etc. Däremot får slutsatserna avseende jämförelserna mellan modellens olika steg 

användas med försiktighet. Detta då både företagets största ägare och Vd kan sitta med i 

styrelsen, som ger dessa personer ett stort inflytande i två olika beslutsorgan. Då 

beslutsorganen kan antas överensstämma i olika grad utifrån ovanstående, är det svårt att 

dra generella slutsatser mellan dessa. Utan beslutsorganens karaktärsdrag bör istället 

gemensamt jämföras mot studiens kontrollvariabler, får att få en mer tillförlitlig 

uppfattning kring hur mycket dessa tillför.  
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7!Slutsatser 

Detta kapitel förmedlar de slutsatser som studien funnit och således hur företagen 

utmärker sig i sin CSR-redovisning samt vilka av beslutsorganens karaktärsdrag som har 

en inverkan till detta. Vidare beskrivs vad studiens framkomna resultat bidrar med ur ett 

teoretiskt, praktiskt samt metodologiskt perspektiv. Slutligen avslutas detta kapitel med 

reflektioner kring studiens begränsningar och vad framtida studier kan undersöka vidare 

inom detta område. 

7.1!Slutsatser 

Denna studie syftade till att förklara hur de börsnoterade bolagen på Nasdaq OMX 

Stockholm utmärker sig i sin CSR-redovisning, samt att identifiera vilka av 

beslutsorganens karaktärsdrag som har en inverkan till hur företagen valt att utmärka sig. 

För att besvara studiens syfte har vi skapat två kategorier kring hur företagen kan utmärka 

sig och detta har vi gjort utifrån dominerande bolagsstyrningsteorier, agentteorin (Jensen 

& Meckling, 1976), resursberoende teorin (Pfeffer & Salancik, 1978), intressentteorin 

(Freeman, 1984), stewardship teorin (Donaldson & Davis, 1991) och legitimitets teorin 

(Dowling och Pleffer, 1975). Där de skapade kategorierna utgörs av det ansvarsfulla samt 

vinstmaximerande företaget.  

Därefter har vi undersökt via företagens CSR-redovisningar på ett kvalitativt sätt, om de 

skapade kategorierna verkligen existerar. För att finna vilka av beslutsorganens 

karaktärsdrag som möjligen har en inverkan för hur företaget utmärker sig, har vi utgått 

från upper echelon teorin samt tidigare studier. Slutligen utfördes statistiska tester för att 

identifiera vilka av beslutsorganens karaktärsdrag som är avgörande för hur företaget 

utmärker sig i sin CSR-redovisning. 

Vår studie visade att de skapade kategorierna kan användas för att förklara hur de 

börsnoterade bolagen utmärker sig i sin CSR-redovisning. Detta då vi funnit en viss 

variation i företagens CSR-redovisningar, där de antingen väljer att framstå som 

lönsamma (vinstmaximerande företaget) eller ansvarsfulla (ansvarsfulla företaget) med 

sitt CSR-arbete. Det vinstmaximerande företaget är en kategori för de företag som har 

kvar det ekonomiska tänkandet i högre grad. Där de i första hand fokuserar på att 

maximera nyttan för sina aktieägare, genom att framstå som lönsamma med sitt CSR-

arbete. I kontrast är det ansvarsfulla företaget mer inriktad mot att agera ansvarsfullt mot 
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företagets samtliga intressenter, där fokus ligger på att skapa mervärde längs hela 

värdekedjan. 

I studien konstaterades det också att de skapade kategorierna kan utgöras av två 

ytterligheter, då företagen tenderade att utmärka sig mer eller mindre enligt en viss 

kategori. Detta innebär att det kan finnas mer sätt varpå företagen kan utmärka sig i sin 

CSR-redovisning och detta beroende på hur dessa ytterligheter kombineras. Enligt 

studien utmärkte sig 59,6% av företagen enligt det ansvarsfulla företaget och innebär att 

det är en relativt jämn fördelning mellan kategorierna. Hade denna fördelning varit mer 

snedvriden kan det ifrågasättas om vi verkligen fångat in två ytterligheter. Då en 

snedvriden fördelning kan signalera att den ena kategorin är för dåligt definierad, för att 

fånga in hur företag utmärker sig i sin CSR-redovisning. 

Denna studie kunde också konstatera att det fanns fyra karaktärsdrag som har en inverkan 

för hur företaget väljer att utmärka sig i sin CSR-redovisning. Dessa var 

ägarkoncentration, könsfördelning i styrelse, styrelsestorlek och Vd’ns varaktighet. I 

studien framkom det att koncentrerat ägande innebar att företagen tenderade att utmärka 

sig enligt det ansvarsfulla företaget. Medan företag som hade en könsfördelad styrelse, 

en större styrelse och en längre Vd varaktighet utmärkte sig enligt det vinstmaximerande 

företaget i sin CSR-redovisning. 

Därav var styrelsen det beslutsorgan som hade flest karaktärsdrag som kan förklara hur 

företaget utmärker sig. Till följd av detta kunde vi också konstatera att styrelsen var det 

beslutsorgan som förklarade mest i jämförelse med de andra beslutsorganen. Detta kan 

förklaras av att bolagsstämmans representanter i form av största ägare och Vd’n kan sitta 

med i styrelsen. På grund av att det finns ett samband mellan beslutsorganen får också 

jämförelserna dessa emellan tillämpas med försiktighet.  

Sammantaget har denna studie funnit två kategorier företagen använder för att utmärka 

sig i sin CSR-redovisning. Där karaktärsdragen ägarkoncentration, könsfördelning i 

styrelse, styrelsestorlek och Vd’ns varaktighet har en inverkan för vilken kategori 

företagen utmärker sig enligt. 

7.2!Implikationer 

7.2.1!Teoretiska implikationer 

Tidigare studier som undersökt CSR likt en strategi företagen kan tillämpa, har funnit att 

detta kan innebär stora fördelar för företagen (McWilliams, Siegel & Wright, 2006). 
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Moon (2007) anser att CSR-strategin kan generera ett långsiktigt värdeskapande för 

företaget. Andra studier har funnit att företagen kan uppnå ett högre rykte (Hemingway 

& Maclagan, 2004), vara mer konkurrenskraftiga (Porter & Kramer, 2006) etc. Vad dessa 

studier inte undersökt i lika stor uträckning är hur företagen kan se CSR-redovisningen 

som en strategi. Vår studie bidrar till den tidigare forskningen inom CSR, då vi funnit två 

kategorier företagen kan utmärka sig enligt i sin CSR-redovisning. Något som innebär att 

vi tillför ny kunskap inom det större området, den frivilliga redovisningen och detta 

genom hur företagen använder CSR-redovisningen som en strategi. Detta är ett resultat 

som går emot större delen av tidigare forskning, vilka utgått ifrån DiMaggio & Powell’s 

(1983) perspektiv om att företagen går i en riktning mot att likna varandra. Vår studie 

bidrar till den skara av tidigare studier som likt Hambrick et al. (2004) funnit att företagen 

snarare går i en riktning mot att vara differentierande. Studiens resultat är således något 

efterföljande studier kan ha nytta av för att driva forskningen vidare inom området. Detta 

genom att fokusera mer på att företagen går i en riktning mot att vara differentierande. 

Dessutom bidrar studien till det större området bolagsstyrning som avser hur företaget 

styrs som helhet (Jansson, Jonnergård & Larsson-Olaison, 2013). Detta då dominerande 

bolagsstyrningsteorier enligt denna studie kan användas för att förklara hur företag kan 

använda CSR-redovisningen som en strategi. Vilket innebär att vi gör ett bidrag till 

tidigare studier som använt dessa beteendeteorier för att förklara ett företags agerande 

avseende CSR (Gallego-Álvarez et al., 2010). De teorier som vi gör ett bidrag till är 

agentteorin (Jensen & Meckling, 1976), resursberoende teorin (Pfeffer & Salancik, 1978), 

intressentteorin (Freeman, 1984), stewardship teorin (Donaldson & Davis, 1991) och 

legitimitets teorin (Dowling och Pleffer, 1975). Vårt bidrag innebär att ovan nämnda 

teorier kan användas för att förklara de strategier ett företag kan använda i sin CSR-

redovisning. Där strategierna kan vara ett sätt för företagen att integrera företagets 

övergripande strategi med CSR-redovisningen. Därigenom tillförs ett bidrag till 

bolagsstyrningsområdet. 

Därtill kan denna studie även ge ett bidrag till ett mindre område inom bolagsstyrning, 

den strategiska forskningen. Där de studier som inriktat sig på att undersöka vilka 

strategiska val ett företag fattar, kan tillföras en ny kunskap via denna studie. I studien 

fann vi att beslutsorganens (bolagsstämma, styrelse & Vd) karaktärsdrag har en inverkan 

för hur företaget väljer att utmärka sig i sin CSR-redovisning. Då det var fyra av studiens 

tio karaktärsdrag som visade sig vara avgörande för vilken kategori som företaget 

utmärkte sig enligt. Detta innebär att upper echelon teorin som är en frekvent använd teori 
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för att förklara beslutfattande aktörers strategiska val (Huang, 2013; Tuggle, Schnatterly 

& Johnson, 2010), tillförs ett bidrag. Detta genom att ett företags beslutsfattande aktörers 

karaktärsdrag, även kan användas för att förklara varför ett företag väljer att utmärka sig 

enligt en viss strategi i sin CSR-redovisning. 

Sammantaget bidrar studien därför till områdena CSR, den frivillga redovisningen, 

bolagsstyrning och den strategiska forskningen.  

7.2.2!Praktiska implikationer 

Studiens resultat tyder på att företagen använder CSR-redovisningen som en strategi, där 

det finns incitament för företagen att utmärka på ett visst sätt för att uppnå olika fördelar. 

Denna studie kan innebära att företagen får ökad förståelse och medvetenhet för hur deras 

strategiska val avseende CSR-redovisningen uppfattas av dess intressenter. Vidare kan 

därför företaget utifrån studiens skapade kategorier lättare förmedla rätt bild av hur de 

vill framstå med sitt CSR-arbete. Vill företaget exempelvis uppfattas som mer 

ansvarsfullt, visar denna studie att företaget skall beskriva sitt CSR-arbete som mer 

långsiktigt, värna om hela värdekedjan etc. CSR-redovisningen blir därför en arena där 

företagen kan påverka intressenternas syn på företaget. Utifrån detta bidrar denna studie 

till att CSR-redovisningen kan användas som ett verktyg för att marknadsföra sig mot 

sina intressenter. Där företagen kan integrera sin övergripande företagsstrategi med CSR-

redovisningen. Studien innebär dessutom att företagets intressenter får en större förståelse 

för hur företagen väljer att utmärka sig i sin CSR-redovisning och således vad företagen 

vill förmedla med sitt CSR-arbete. 

Företagen kan även ha nytta av beslutsorganens karaktärsdrag som denna studie funnit 

påverkar hur företaget väljer att utmärka sig. Detta genom att företagen får större 

förståelse kring hur beslutsorganen fattar sina strategiska beslut avseende CSR-

redovisningens utformning. Utifrån detta kan företaget rekrytera individer som besitter 

de karaktärsdrag som får företaget att utmärka sig enligt den kategori de eftersträvar. 

Detta innebär att ett bidrag ges till området för bolagsstyrning, då företaget får en 

fördjupad insikt kring CSR-redovisningen som en strategi. En strategi som bidrar till att 

företagen kan styra och förmedla sitt CSR-arbete på ett bättre sätt.  

Då studien funnit att företagen använder CSR-redovisningen som en strategi, kan även de 

aktörer som beslutar kring CSR-redovisningens reglering tillföras ett bidrag. Om dessa 

aktörer gör CSR-redovisningen mer standardiserad, kan detta leda till att företagen får 

svårare att använda CSR-redovisningen som ett konkurrensmedel. Vilket kan leda till att 
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en minskad konkurrens mellan företagen uppstår samt att företagens verksamhet inte 

motiveras av att utvecklas i lika hög grad. Därför är det viktigt för reglerarna att skapa 

incitament för företagen att rapportera CSR och inte begränsa företagens förmåga att 

integrera sin övergripande företagsstrategi med CSR-redovisningen. 

7.2.3!Metodologiska implikationer 

Studien tillför även ett metodologiskt bidrag och detta genom att vi utvecklat en ny 

metod för att mäta hur företagen använder CSR-redovisningen som en strategi. Detta 

har vi gjort genom att skapa två kategorier från dominerande bolagsstyrningsteorier. Där 

vi använt företagens årsredovisningar för att identifiera olika ord, vilka kan kopplas till 

de teorier som de skapade kategorierna utgörs av. Därefter har en helhetsbedömning 

gjorts på ett kvalitativt sätt utifrån de ord som identifierats i dessa redovisningar. Detta 

är en metod framtida forskning kan ta del av och som kan lämpa sig för att identifiera en 

strategi på ett kvalitativt sätt, utifrån utgivna rapporter av något slag. Till sist kan denna 

metod utgöra en grund för framtida forskning att utgå ifrån. Där framtida studier kan 

bygga vidare på vår metod och använda denna inom ett liknande område eller använda 

den som mall för att utveckla en ny metod för ett nytt område. 

7.3!Studiens begränsningar 

Denna studie påvisar att företagen utmärker sig i sina CSR-redovisningar enligt två 

kategorier och att beslutsorganens karaktärsdrag har en inverkan till den valda strategin. 

Samtidigt får det framkomna resultatet användas med en viss försiktighet och detta då 

studien innehar begränsningar. 

Den största begränsningen är studiens beroende variabel, dels för att den bygger på 

kvalitativa bedömningar samt att det inte finns någon tidigare forskning som är direkt 

relaterad till hur företagen utmärker sig i sina CSR-redovisningar. Detta innebär att det 

inte finns tidigare studier som stödjer det vi kommit fram till i studien. En efterföljande 

studie kan uppvisa ett annorlunda resultat då dessa forskare kan ha andra egenskaper och 

erfarenheter som påverkar deras kvalitativa bedömning. En annan begräsning är att denna 

studie endast undersökt hur företagen utmärker sig utifrån två kategorier. Då vi kommit 

fram till att dessa kan ses som två ytterligheter kan det finnas mellanliggande kategorier 

och mer nyanserade sätt varpå företagen kan utmärka sig. Vilket innebär att studiens 

resultat inte fullständigt förklarar hur ett företag kan utmärka sig i sin CSR-redovisning 

och att studien således endast visar en förenklad bild av verkligheten. Därtill har studien 

även fått begränsningar avseende generaliserbarheten, då alla företagen inte kunde 
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kategoriseras. Då en del av studiens företag antingen hade bristfällig eller ingen 

information kring CSR i deras årsredovisning. 

Studien har fokuserat på hur företagen utmärker sig med sin CSR-redovisning och inte 

hur de faktiskt agerar och genomför sina CSR-aktiviteter. Detta blir således en 

begränsning, då studiens resultat inte kan användas för att förklara vad de använder för 

strategier avseende CSR-aktiviteterna, utan resultatet begränsas enbart till hur företagen 

utmärker sig.  

I studien har vi betraktat styrelsen som en enhet, vilket kanske inte beskriver ledamöternas 

beslutsfattande på ett representativt sätt. Att använda måtten genomsnittlig styrelseålder 

och varaktighet har vi tidigare i studien insett brister med och därför är detta en 

begränsning i studiens genomförande. Därtill har vi i efterhand uppmärksammat att måttet 

konkurrens inte mätts på ett lämpligt sätt, då denna variabel inte gjorts jämförbar mellan 

företagen. Att endast mäta standardavvikelsen på företagets omsättning under en femårs 

period anser vi var en bidragande faktor till att variabeln konkurrens fick en hög 

korrelation till företagets storlek (totala tillgångar). Detta då större företag kan antas ha 

en större omsättning och därigenom en större standardavvikelse i jämförelse med ett 

mindre företag. Ytterligare en begränsning är att vi hade kunnat ta hänsyn till fler 

karaktärsdrag inom respektive beslutsorgan, där fler karaktärsdrag hade kunnat skapa en 

modell som bättre förklarar hur företaget utmärker sig i sin CSR-redovisning. 

Ytterligare en begränsning i denna studie är att vi enbart undersökt svenska börsnoterade 

bolag på Nasdaq OMX Stockholm under ett år. Det blir därför svårare att uttala sig om 

hur företag i andra kontexter utmärker sig i sin CSR-redovisning. För icke noterade bolag, 

andra svenska börsnoterade bolag och utländska företag får studiens resultat därför 

användas med försiktighet. Till sist kan även företagens strategier utvecklas över tid, 

varpå detta resultat kan bli inaktuellt framöver. Därav behövs framtida forskning, dels för 

att bekräfta att de strategierna vi funnit existerar, att de kan användas i andra kontexter 

samt för att bekräfta dess aktualitet. 

7.4!Förslag till framtida forskning 

Utifrån de begränsningar som nämnts och den insikt vi fått under studiens genomförande, 

väljer vi här att presentera förslag till framtida forskning. I denna studie har vi funnit att 

företagen kan utmärka sig enligt två kategorier. Under studiens genomförande kunde vi 

konstatera att företagen utmärker sig mer eller mindre inom dessa kategorier, vilket kan 

tyda på att vi fångat i två ytterligheter. Därför kan framtida studier inrikta sig på att 
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försöka finna mellanliggande kategorier som företagen kan utmärka sig enligt. Detta 

skulle skapa en större förståelse för vilka strategier ett företag kan tillämpa avseende sin 

CSR-redovisning och således bygga vidare på denna studies resultat.  

Vidare kan framtida studier fokusera på att använda våra kategorier för att göra en mer 

omfattande undersökning, avseende vilka karaktärsdrag som har en inverkan för hur 

företag utmärker sig i sina CSR-redovisningar. Detta då vi tror att det kan finnas fler 

karaktärsdrag än de som inkluderats i studien, som kan påverka hur företagen väljer att 

utmärka sig i sin CSR-redovisning. Ett exempel på detta är ägartypen, ett karaktärsdrag 

som vi i studien funnit indikationer på kan vara av betydelse för att framtida studier att 

inkludera. 

Det skulle dessutom vara intressant att se om det finns andra aktörer än bolagets tre 

beslutsorgan som kan påverka CSR-redovisningens utformning. Det kanske inte bara är 

de beslutsfattande aktörerna som påverkar utformningen, då det kan finnas påtryckningar 

från företagets övriga intressenter att upprätta CSR-redovisningen på ett visst sätt. Detta 

då intressenternas rykte möjligen kan ta skada om företaget utmärker sig på ett opassande 

sätt i sin CSR-redovisning. Därför hade det varit intressant om en framtida studie 

undersöker om det finns andra faktorer som kan ha en inverkan på hur företaget utmärker 

sig i sin CSR-redovisning. 

Framtida forskning kan göra en liknande studie och istället använda en annan uppsättning 

teorier, för att därigenom skapa andra grundläggande kategorier för hur företagen kan 

utmärka sig i sin CSR-redovisning. Detta skulle visa om det finns andra kategorier som 

bättre kan förklara hur företagen utmärker sig. Där denna studie kan användas som en 

referenspunkt för kommande studier inom detta område. 

Då vår studie undersöker hur de svenska börsnoterade bolagen på Nasdaq OMX 

Stockholm utmärker sig i sin CSR-redovisning, skulle det därför vara intressant att se om 

en liknande studie skulle uppvisa ett likartat resultat i en annan kontext. Uppstår liknande 

resultat i ett annat land eller för ett annat urval av företag, kan det leda till att mer generella 

slutsatser kring hur företagen väljer att utmärka sig i sin CSR-redovisning kan dras. 

Sahlin-Andersson (2006) har identifierat CSR som en global trend, därför kan det vara 

intressant att undersöka om företagens sätt att utmärka sig i CSR-redovisningen skiljer 

sig mellan olika år. Framtida studier kan därför utföra en longitudinell studie, vilken även 

visar om konjunkturer har inverkan på hur företagen väljer att utmärka sig i sin CSR-

redovisning.  
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9!Appendix 
9.1!Appendix 1 – Förstudie 

Företag Bedömare 1 Bedömare 2 Gemensam bedömning Bedömare 3 
Acando 1 1 1 1 
Addtech 1 1 1 0 
Axis 1 1 1 1 
B & B 0 0 0 1 
Björn Borg 1 0 1 1 
Doro 1 1 1 1 
Eniro 1 1 1 0 
Hexagon  0 0 0 0 
IAR 1 1 1 0 
Kappahl 0 0 0 0 
Medivir 1 1 1 1 
Midsona 0 0 0 0 
New Wave 1 1 1 1 
Odd Molly 1 1 1 1 
OEM 0 0 0 0 
Opcon 0 1 0 1 
Orexo 1 0 1 0 
Platzer 1 1 1 1 
Qliro 1 1 1 1 
Ratos 0 0 0 0 
SAAB 1 1 1 1 
Sagax 0 0 0 1 
SAS 0 0 0 0 
SCA 0 0 0 0 
Stora Enso 0 0 0 0 
Swedbank 0 0 0 1 
Swedol 1 1 1 1 
Tele 2 1 1 1 1 
Wallenstam 1 1 1 1 
Wihlborgs 0 0 0 0 

0=Det vinstmaximerande, 1=Det ansvarsfulla 
Bedömare Överrensstämmelse 

Mellan 1 & 2 90% 
Mellan gemensam & 3 73,3% 
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9.2!Appendix 2 - Valutakurser 

Valutakurser mot 
svenska kronor 

2009-12-30 2010-12-30 2011-12-30 2012-12-30 2013-12-30 

Dollar 7,21 6,8 6,92 6,52 6,51 
Euro 10,35 9 8,94 8,62 8,94 
GBP 11,49 10,54 10,68 10,49 10,73 

Valutakurser hämtade från riskbankens hemsida 
 
9.3!Appendix 3 – Korstabell 

Korstabell Variabel Vinstmaximerande Ansvarsfulla 
    Frekvens Andel Frekvens Andel 
Ägarkoncentration Koncentrerat ägande 9 32,1% 19 67,9% 
  Spritt ägande 65 41,9% 90 58,1% 
Könsfördelning i 
styrelse Jämn könsfördelning 4 81,0% 17 19,0% 

  Ojämn 
könsfördelning 57 35,2% 105 64,8% 

Varaktighet Vd Mindre än 4 år 23 31,1% 51 68,9% 
  Mer än 4 år 51 46,8% 58 53,2% 
Kön Vd Man 67 40,1% 100 59,9% 
  Kvinna 7 43,8% 9 56,2% 
Utbildning Vd Högt rankad 24 34,3% 46 65,7% 
  Lågt rankad 50 44,2% 63 55,8% 
Bransch produkt Produkt-företag 39 43,8% 50 56,2% 
Bransch tjänster Tjänsteföretag 20 31,7% 43 68,3% 
Bransch finans Finansiella företag 15 48,4% 16 51,6% 

 
9.4!Appendix 4 – Uppbyggnad av modell 

I tabellen nedan framgår en sammanställning från de olika stegen som använts för att 

bygga upp den slutliga modellen. Koefficienten för variablerna är det förväntade 

betavärdet, antalet stjärnor (*) indikerar på vilken signifikansnivå som uppnås och utgör 

således styrkan på sambandet. Till sist är de värden som anges inom parantes variabelns 

standarfel. 
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Sammanfattning av stegmodeller i binär logistisk regression 

Variabler Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 
Risk 1,000 1,000 0,996 0,998 
  (0,008) (0,008) (0,009) (0,009) 
Lönsamhet 0,995 0,993 0,995 1,001 
  (0,013) (0,013) (0,016) (0,018) 
Storlek 1,000 1,000 1,000 1,000 
  (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 
Konkurrens 1,000 1,000 1,000 1,000 
  (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 
Bransch/produkt 1,569 1,645 1,461 1,371 
  (0,448) (0,453) (0,493) (0,520) 
Bransch/tjänst 2,584** 2,762** 2,953** 2,721* 
  (-0,480) (0,487) (0,541) (0,563) 
Ägarkoncentration - 1,775 2,608* 2,680* 
  - (0,449) (0,526) (0,537) 
Styrelsestorlek - - 0,722** 0,715** 
  - - (0,137) (0,143) 
Könsöfrdelning i styresle - - 0,056*** 0,050*** 
  - - (0,666) (0,687) 
Oberoende i styrelse - - 1,01 1,008 
  - - (0,010) (0,010) 
Ø styrelseålder - - 0,986 0,986 
  - - (0,047) (0,051) 
Ø styrelsevaraktighet - - 0,938 0,951 
  - - (0,059) (0,061) 
Vd ålder - - - 1,026 
  - - - (0,028) 
Vd varaktighet - - - 0,510* 
  - - - (0,398) 
Vd kön - - - 0,918 
  - - - (0,688) 
Vd utbildning - - - 1,559 
  - - - (0,371) 
Konstant 0,869 0,774 21,687 7,871 
Förutsägelse 60,7 63,4 71,0 71,0 
Nagelkerke R2 0,041 0,053 0,251 0,280 
(N) Antal företag i modellen 183 183 183 183 

***. Korrelation är signifikant på 0.01 nivån (2-sidig). 

**. Korrelation är signifikant på 0.05 nivån (2-sidig). 

*. Korrelation är signifikant på 0.10 nivån (2-sidig). 
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9.5!Appendix 5 - Toleranstest 

Toleranstest 
Variabler Toleransvärden 
Risk 0,835 
Lönsamhet 0,813 
Storlek 0,690 
Konkurrens 0,666 
Bransch/produkt 0,403 
Bransch/tjänst 0,406 
Ägarkoncentration 0,838 
Styrelsestorlek 0,689 
Konsfördelning i styrelse 0,890 
Oberoende i styrelse 0,860 
Ø i styrelseålder 0,723 
Ø styrelsevaraktighet 0,675 
Vd ålder 0,826 
Varaktighet Vd 0,775 
Vd kön 0,821 
Vd utbildning 0,902 
(N) Antal observationer 183 

 
 


