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SAMMANFATTNING 
 

Titel: Kvinnor i styrelser och deras påverkan på hållbarhetsredovisningen 

 

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Anna Gavlén och Lina Pettersson 

 

Handledare: Fredrik Hartwig 

 

  Datum: 2018 – Maj  

 

 

Syfte: Syftet är att studera sambandet mellan kvinnor i styrelsen och 

hållbarhetsredovisningen hos företag börsnoterade i Sverige. Tidigare studier som 

genomförts i andra länder har visat att det finns ett positivt samband mellan andelen 

kvinnor i styrelser och ett företags hållbarhetsredovisning. Därför har vi i den här 

studien valt för att studera om andelen kvinnor i styrelsen kan hjälpa till att förklara 

mängden hållbarhetsredovisning även i bolag noterade på den svenska börsen, samt 

om andelen kvinnor kan förklara val av standard för hållbarhetsredovisningen. 

 

Metod: Studien har utgått från den positivistiska forskningsfilosofin och har en 

deduktiv ansats. Forskningsstrategin är kvantitativ och inhämtade sekundärdata från 

databasen Retriever samt årsredovisningar. Populationen i studien består av 318 

företag noterade på svenska börsen där det slutliga urvalet blev 278 företag. Data har 

analyserats med hjälp av statistikprogrammet SPSS via en korrelationsanalys och 

slutligen en multivariat regressionsanalys.  

 

  Resultat & slutsats: Studiens resultat finner inget samband mellan andelen kvinnor 

och mängd information i hållbarhetsredovisningen. Vi finner inte heller något samband 

mellan andelen kvinnor och val av ISO eller Global Compact som 

redovisningsstandard, dock finner vi ett samband med val av GRI som 

redovisningsstandard. Studien finner inte något enhälligt resultat som visar vilken den 

kritiska andelen kvinnor i styrelsen är. 

 

  Examensarbetets bidrag: Studiens praktiska bidrag hjälper beslutstagarna att 

närmare förstå hur könsfördelningen i styrelsen påverkar arbete med 

hållbarhetsredovisning. Det teoretiska bidraget bygger på den tidigare forskningen om 

vad som påverkar hållbarhetsredovisningen i ett företag. 

 

  Förslag till fortsatt forskning: En begränsning i studie är att populationen endast   

består av börsnoterade bolag. En möjlighet till fortsatt forskning är att även inkludera 

ej börsnoterade bolag då både styrelsesammansättning och antalet utgivna 

hållbarhetsrapporter kan skilja sig från hur det ser ut hos bolag noterade på börsen.  

 

  Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, hållbarhetsrapport, CSR-rapport, kvinnor i 

styrelser, styrelsesammansättning 
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ABSTRACT 
 

 Title: Women on Boards and its impact on the sustainability report 

 

  Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration  
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  Aim: The aim with the study is to study if there exists a relation between the number of 

women on board and the sustainability report in companies that´s listed on the 

Stockholm Stock Exchange. Earlier studies show a positive relation between the number 

of women on board and the sustainability reports. Therefore have we chosen to study 

this in companies listed on the Stockholm Stock Exchange.  

 

  Method: The study is based on positivist research philosophy and uses a deductive 

approach. We have used a quantitative method and used data from annual reports and 

Retriever. The population consists of 318, the final sample is 278 companies all listed at 

the Stockholm Stock Exchange. The data is analysed with the help of SPSS and we have 

done a correlation analysis and several regression analysis.  

 

  Result & Conclusions: The study could not find any relation between the number of 

women on board and the sustainability report. We also could not find any relation 

between the number of women on board and the choice of ISO or Global Compact. 

However, we could find a positive relation with GRI. The study could not find a 

conclusive result to show critical mass.  

 

 Contribution of the thesis: The study helps decision makers to understand what impact 

gender balance has regarding the work with the sustainability report. The study also 

builds on the earlier research about what elements affect the sustainability report.  

 

 Suggestions for future research: A limitation of the study is that the population only 

consist of listed companies. Future research can include non-listed companies since 

board composition and sustainability reports can vary depending whether the company 

is listed or non-listed.  

  

  Key words: Sustainability report, CSR-report, women on board, board composition  
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1. Inledning 

 

 

I det inledande avsnittet ger vi en beskrivning av bakgrunden till vår studie, därefter 

följer en problemdiskussion och slutligen presenteras studiens syfte.  

 

 

1.1 Bakgrund 

Aras och Crowther (2008) beskriver att alla har en del i det fullständiga ekosystem som 

vi lever i eftersom alla komponenter däri är beroende av varandra och lika viktiga för att 

bevara Jorden som en planet kapabel till att bibehålla liv. För att lyckas med det är det 

viktigt att inte bara förhålla sig till hållbarhetsfrågor på nationell nivå utan det är lika 

viktigt att förhålla sig till dem på företagsnivå. Allt fler uppmärksammar också vikten 

av att arbeta för en hållbar framtid, något som under det senaste årtiondet även 

avspeglat sig i affärsvärlden.  

 

Det var 1987 som begreppet hållbarhet blev känt i affärsvärlden för första gången. 

Begreppet presenterades i en rapport skriven av Norges dåvarande statsminister Gro 

Harlem Brundtland. Rapporten skrevs på uppdrag av Förenta Nationerna och fick 

namnet Our common future. Syftet med rapporten var att skapa en global agenda för att 

lättare förhindra fortsatt miljöförstöring som under den här tiden beskrevs som ohållbar. 

Det skulle dock dröja till början på 90-talet innan det fanns ett behov hos företag av att 

kunna redovisa sitt hållbarhetsarbete (Grey, 1992). Sedan dess har det skett en distinkt 

ökning av antalet utgivna hållbarhetsrapporter vilket bland annat beror på att efterfrågan 

av sådan information ökat hos intressenter (Berthelot, Coulmont & Serret, 2012).  

 

Samtidigt som antalet hållbarhetsrapporter ökar, ökar också antalet kvinnor i styrelser i 

Sverige. Idag är 36 procent av styrelsemedlemmarna hos svenska börsnoterade företag 

kvinnor, vilket är en ökning med 10 procentenheter sedan 2012 (European Institute for 

Gender Equality, 2017). Svenska styrelser är dessutom bland de mest jämställda i EU 

där kvinnor i genomsnitt endast utgör 25 procent av styrelsemedlemmarna (European 

Institute for Gender Equality, 2017).  
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Ökningen av kvinnor i styrelser kan bero på att allt fler inser att det finns fördelar med  

jämnare könsfördelning (Carter, Simkins & Simpson, 2003; Zaichkowsky, 2014).  

Förutom argumentet att det är en mänsklig rättighet för kvinnor att representeras så har 

forskning visat att kvinnor i styrelsen kan bidra till att ge företaget bättre rykte 

(Brammer, Millington & Pavelin, 2009) och innebära ekonomiska fördelar (Post & 

Byron, 2015). Därav har könsfördelning i styrelser varit ett aktuellt ämne för 

akademiker, forskare, företagsledare, beslutsfattare samt investerare under det senaste 

årtiondet. 

 

Eftersom allt fler nu inser de positiva effekter som kvinnor kan bidra med i styrelsen har 

flertalet forskare under senare år valt att studera om det också finns ett samband mellan 

ett företags hållbarhetsarbete och kvinnlig representation i styrelsen (Post, Rahman & 

Rubow, 2011). Det kan bero på att investerare och andra intressenter anser det vara 

viktigt att företag är transparenta och förespråkar därmed könsuppblandade styrelser 

(Nadeem, Saleem & Zaman, 2017). Flertalet studier har visat att kvinnor påverkar 

hållbarhetsarbetet positivt som helhet men också kvalitén och omfattningen på 

företagens hållbarhetsrapporter (Nadeem et al., 2017; Amran, Lee & Devi, 2014).  

 

Marrewijk (2003) beskriver att det pågått en intensiv debatt kring hållbarhetsbegreppen 

bland akademiker, företagsledare och konsulter vilket har lett till att det finns många 

definitioner för hållbarhetsarbete. Ofta benämns hållbarhetsarbete istället CSR 

(corporate social responsibility). Därför har vi i detta arbete valt att använda CSR-

rapport synonymt med hållbarhetsredovisning samt hållbarhetsrapport.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Enligt Park och Brorson (2005) anses många svenska företag ligga långt fram i 

utvecklingen när det gäller miljö och hållbarhetsfrågor. Ett stort antal svenska företag 

har sedan länge gett ut miljörapporter som under 2000-talet har övergått till 

hållbarhetsredovisningar (Park et al., 2005). Fuente, García-Sanchez och Lozano (2017) 

menar att företag använder hållbarhetsredovisningen för att skapa värde genom att 

legitimera sina handlingar eller för att visa sina intressenter att de tar ansvar. Enligt Aras 

et al. (2008) har mängden hållbarhetsinformation ökat eftersom företag har 

uppmärksammat de kommersiella fördelarna med ökad transparens.  



Gavlén och Pettersson 

 

3 

 

Aras et al. (2008) beskriver att intressenter i allt större utsträckning utövar press på 

företag i syfte att uppnå långsiktig hållbarhet. Därför är det nödvändigt för företag att 

utveckla metoder för att analysera och mäta hållbarhetsarbete på ett sådant sätt att 

intressenter förstår dem och så de kan utvärderas av berörda parter (Aras et al., 2008). 

Fuente et al. (2017) konstaterar att det är styrelsens skyldighet att säkerställa att 

utgivningen av hållbarhetsredovisningen är tillfredsställande för aktieägare och andra 

intressenter. Fernandez-Feijoo, Romero och Ruiz-Blanco (2014) menar att styrelsen 

spelar stor roll för ett företags hållbarhetsredovisning eftersom de har stor betydelse för 

att fatta diverse strategiska beslut, vilket inkluderar arbetet kring hållbarhet och 

hållbarhetsredovisningen.  

 

Faktorer som enligt Prado-Lorenzo och Garcia-Sanchez (2010) skulle kunna påverka 

hållbarhetsredovisningen är styrelsens oberoende, dualitet samt styrelsens mångfald i 

relation till utgivandet av hållbarhetsredovisning. Enligt Prado-Lorenzo et al. (2010) är 

det även styrelsens uppgift att se till att den hållbarhetsredovisning som företaget ger ut 

möter kraven från omgivningen. Det är på grund av det som Prado-Lorenzo et al. (2010) 

understryker att det är av stor vikt att förstå vilka egenskaper hos en styrelse som 

påverkar hållbarhetsredovisningen. Rao och Tilt (2016) menar att styrelsens 

sammansättning är en avgörande faktor för dess förmåga att påverka hållbarhetsarbetet 

och hållbarhetsredovisningen, trots att det finns begränsad forskning kring ämnet. Rao 

et al. (2016) beskriver som exempel att kvinnor tenderar att ha andra perspektiv än män 

i styrelsen och på grund av det ha en annan påverkan på beslutsfattandet.  

 

Enligt Fernandez-Feijoo et al., (2014) finns det också ett samband mellan kvaliteten på 

ett företags hållbarhetsredovisning och antalet kvinnor i styrelsen. Det menar 

Fernandez- Feijoo et al., (2014) beror på att kvinnor visat sig vara mer uppmärksamma 

på risker, ofta är fostrade till att ta hand om andras behov och därmed har en större 

benägenhet att förespråka bättre hållbarhetsarbete. Det bekräftas av Nadeem et al. 

(2017) som menar att anledningen till att kvinnor påverkar hållbarhetsredovisningen på 

ett positivt sätt är att de har större benägenhet att anta miljövänligare metoder och ta ett 

större socialt ansvar. Bernandi (2006) anser dessutom att kvinnor har en tendens att ta 

beslut ur ett socialt perspektiv och är mer mottagliga för etiska frågor.  
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Det positiva sambandet mellan kvinnor och hållbarhetsredovisningen existerar dock 

endast om det är tre eller fler kvinnor i styrelsen (Fernandez-Feijoo et al., 2014).  Det 

menar Fernandez-Feijoo et al. (2014) beror på att de först efter att ha passerat en kritisk 

massa av tre kan söka stöd hos varandra för att påverka styrelsens arbete i den riktning 

de själva vill. Resultaten Nadeem et al. (2017) studie visar dock inte att det krävs ett 

visst antal kvinnor i styrelsen för att det ska ge någon påverkan på hållbarhetsrapporten, 

utan att det räcker att det finns en kvinna för att det ska ge påverkan. Fernadez- Feijoo et 

al. (2014) har dock ett urval med företag från 22 länder över hela världen medan 

Nadeem et al. (2017) studie genomförd på australiensiska börsnoterade bolag vilket kan 

vara en orsak till att deras resultat skiljer sig åt. 

 

Fernandez- Feijoos et al. (2014) internationella studie visar att länder som har fler 

styrelser med minst tre kvinnor rapporterar högre nivåer av hållbarhetsinformation. 

Torchia, Calabrò och Huse (2011) har genomfört en studie i Norge för att avgöra om 

antalet kvinnor har betydelse för styrelsearbetet och förespråkar att sådana studier 

genomförs i länder som har jämnare könsfördelning i styrelser. Vilket stöds av Konrad, 

Kramer och Erkut (2008). Det beror på att det visat sig att det kan komma att krävas att 

finns fler kvinnor i styrelsen för att de ska ha möjlighet att påverka hållbarhetsrapporten 

(Torchia et al., 2011; Konrad et al., 2008). Bear, Rahman och Post (2010) har i sin 

studie på främst amerikanska bolag, funnit att ju fler styrelseledamöter som är kvinnor 

desto mer ökar omfattningen av ett företags hållbarhetsredovisning. 

 

Den tidigare forskningen efterfrågar fler studier kring hur kvinnor i styrelser påverkar 

hållbarhetsarbete i olika länder (Nadeem et al., 2017; Fernandez-Feijoo et al., 2014), 

som sträcker sig över fler branscher (Bear et al., 2010) samt studier där mer fokus läggs 

på hur könsfördelningen i styrelsen påverkar hållbarhetsredovisningen (Fuente et al., 

2017). Nadeem et al. (2017) beskriver att fler studier kring hur kvinnor påverkar 

hållbarhetsredovisningen behövs i andra länder än Australien eftersom länder har olika 

kultur och rättslig struktur vilket är något som kan komma att påverka rapporten.  

 

Enligt Fernandez-Feijoo, Romero, & Ruiz (2016) är det just kulturella värderingar som 

påverkar svenska företag att arbeta med hållbarhet. Sverige har dessutom relativt stort 

antal kvinnor i bolagsstyrelser (European Institute for Gender Equality, 2017) och 

svenska företag är bland de 10 bästa i världen på att hållbarhetsredovisa (KPMG, 2015) 
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vilket visar att Sverige skiljer sig från andra länder och indikerar att en studie i Sverige 

vore lämplig. Eftersom flera studier visat att ju fler kvinnliga styrelseledamöter det är 

desto mer ökar omfattningen av ett företags hållbarhetsredovisning, vi vill i denna 

studie studera om det kan finnas ett sådant samband även i Sverige. Vi vill dessutom 

studera om det finns ett specifikt antal kvinnor som har betydelse för om kvinnor 

kommer att påverka hållbarhetsredovisning. 

 

1.3 Syfte 

Syftet är att studera sambandet mellan kvinnor i styrelsen och hållbarhetsredovisningen 

i företag noterade på den svenska börsen.   
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2. Teoretisk referensram 

 

I den teoretiska referensramen förmedlar vi relevanta delar ur empirin kring 

hållbarhetsredovisning. Inledningsvis redovisar vi för hållbarhetsredovisning inklusive 

intressentteorin samt legitimitetsteorin som är relevanta för att förklara hur intressenter 

påverkar ett företags vilja att hållbarhetsredovisa samt varför företag vill uppfattas som 

legitima. De följs av en redogörelse kring standarder för hållbarhet och kvinnor i 

styrelsen, teorier som vi anser är specifikt användbara till vår studie och som ligger till 

grund för våra hypoteser. Där beskrivs teorier kring hur kvinnor och deras egenskaper 

påverkar styrelsearbete samt en beskrivning av kritisk massa och hur antalet kvinnor i 

en styrelse kan ha betydelse för deras möjlighet att påverka styrelsearbetet.  

 

2.1 Hållbarhetsredovisning 

Higgins och Coffey (2016) beskriver att hållbarhet under senare år blivit allt mer viktigt 

i affärsvärlden. Det beror på förändringar i miljön, ökat intresse för miljöfrågor hos 

allmänheten och strukturella förändringar genomförda av regeringar och i näringslivet 

(Higgins et al., 2016). Higgins et al. (2016) beskriver att det är nya 

samhällsförhållanden som påverkat allmänheten till att förvänta sig av företag att de ska 

vidta åtgärder för att främja hållbarhet. Aras et al. (2008) beskriver att i takt med att 

företagen blir mer upplysta så inser de också betydelsen av aktiviteter som visar att de 

tar socialt ansvar och förstår att ett socialt ansvar även kan hjälpa till att förbättra det 

ekonomiska resultatet. 

 

Antalet rapporter om hållbarhetsarbete har enligt Aras et al. (2008) ökat snabbt under 

2000-talet då allt fler inser fördelarna med ökad transparens. Därför menar Aras et al. 

(2008) att det är rimligt att anta att mängden information om hållbarhet också kommer 

att fortsätta öka. Det beror inte bara på att företag får en bättre förståelse för 

konsekvenser av deras ageranden utan också på att de förstår fördelarna med att vara 

transparenta i detta avseende (Aras et al., 2008).  Lozano (2013) menar dock att även de 

bästa tillgängliga rapporterna om hållbarhetsrapportering fortfarande behandlar 

hållbarhetsfrågor från ett fackperspektiv. Med tanke på företagets holistiska karaktär 

föreslår Lozano (2013) en studie där en uppdatering av teorier och riktlinjer genomförs 

för att säkra att en mer systematisk strategi för hållbarhetsarbete antas i praktiken. 
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Klettner, Clarke och Boersma (2014) beskriver att verkligt ansvar från företag kan kräva 

hårdare reglering eller lagar för att säkerställa att både bra och dålig information 

synliggörs eller åtminstone ett uttalande från verkställande direktören om att 

upplysningen är "sann och rättvis" vilket krävs för finansiell rapportering. Under 2017 

blev det lagstadgat för ungefär 1600 svenska företag att ge ut en hållbarhetsrapport. 

Ändringen i lagen beror på ett EU-direktiv som innebär att företag av en viss storlek och 

vissa koncerner kommer vara skyldiga att upprätta en hållbarhetsrapport (PWC, 2016). 

Motivet med rapporten är att klarlägga företagets utveckling, ställning, resultat, 

konsekvenserna av dess verksamhet.  

 

Enligt Fuente et al. (2017) är bransch, storlek på företag, storlek på styrelsen samt 

lönsamhet nyckelfaktorer som påverkar företags benägenhet att producera och publicera 

hållbarhetsrapporter. Huruvida lönsamhet verkligen har någon inverkan på rapporten är 

dock omdiskuterat. Legendre och Coderre (2013) menar att företag med lönsamhet över 

genomsnittet rapporterar större mängder med hållbarhetsinformation eftersom de vill 

legitimera sina handlingar medan Prado-Lorenzo, Gallego-Alvarez och Garcia-Sanchez 

(2009) studie visat att det inte finns något samband alls. Prado-Lorenzo et al. (2009) 

beskriver att det istället är ett företags storlek som påverkar omfattningen. Prado- 

Lorenzo et al. (2009) menar att större företag innebär ett politiskt intresse och är därmed 

mer benägna att rapportera större mängder information kring hållbarhet. Hahn och 

Kühnen (2013) menar att företag som verkar i branscher som generellt påverkar miljön i 

större omfattning också kommer rapportera större mängder hållbarhetsinformation.  

 

2.1.2 Intressentperspektivet 

Enligt Aras et al. (2008) är det allmänt accepterat att den påverkan som företag har på 

ett samhälle och dess medborgare, däribland intressenter, är betydande och påverkar 

samhället, inte bara i nutid utan kommer att påverka samhället även i framtiden.  

Hållbarhetsarbete gällande miljömässiga, sociala och ekonomiska frågor har därför 

blivit ett viktigt strategiskt steg för företag eftersom det efterfrågas både i samhället och 

hos de intressenter som är närmast företaget (Fuente et al., 2017). Intressenter vill se att 

företag både tar ansvar och samtidigt få tillgång till mer hållbarhetsinformation vilket är 

något allt fler organisationer uppmärksammar (Aras et al., 2008). 
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Efter det att Freeman under 1980-talet gav upphov till intressentperspektivet har studier 

om intressentteori varit en central del av forskningen kring redovisning och 

företagsstyrning (Manetti, 2011). Freeman (2010) beskriver att intressentteorin handlar 

om att företag bör arbeta aktivt för att försöka skapa värde för alla sina intressenter. En 

intressent är en individ eller grupp av individer bestående av exempelvis ägare, 

anställda eller samhället och som kan påverkas eller blir påverkade av företagets 

aktiviteter (Freeman, 2010). En anledning till att det är viktigt att vara medveten om 

sina intressenter är att det ofta hjälper företaget att anta olika affärsstrategier eller andra 

handlingar som rör företagets yttre miljö menar (Freeman, 2010).  

 

Deegan och Unerman (2011) anser att det är företagens skyldighet att se till att uppfylla 

intressenternas krav på information kring företagens agerande. Informationen bör 

behandla både sociala och miljömässiga aspekter vilket kan innefatta föroreningar, 

sponsring eller initiativ för ökad arbetssäkerhet (Deegan & Unerman, 2011). Det är 

företagens olika rapporter som ska säkerställa att intressenterna får tillgång till sådan 

information (Deegan & Unerman, 2011). Vidare menar Deegan och Unerman (2011) att 

det finns ett stort behov av att intressenterna får den här informationen eftersom många 

intressenter håller företagen ansvariga för den miljömässiga och sociala påverkan som 

företagens agerande har på den kringliggande miljön och samhället.  

 

McGuinness, Vieito och Wang (2017) menar att företagen möter en större press från 

intressenter och andra i dess omgivning att följa hållbarhetsnormer. Resultatet i 

Berthelot et al. (2012) studie visar att investerare värdesätter utgivandet av en 

hållbarhetsrapport. Yu och Choi (2016) har i sin studie av kinesiska företag funnit ett 

positivt samband mellan intressenternas påtryckningar och företagens hållbarhetsarbete, 

vilket kan indikera att intressenterna vill ha mer information om företagens 

hållbarhetsarbete.  

 

2.1.3 Legitimitetsteorin 

Enligt flera studier är det legitimitetsteorin och intressentteorin som är de viktigaste 

teorierna för studier kring hållbarhetsrapportering (Fuente et al., 2017; Nikolaeva & 

Bicho, 2011). Enligt Deegan och Unerman (2011) så grundas legitimitetsteorin på att 
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det finns ett ”socialt kontrakt” mellan ett företag och samhället som det verkar i. Vad ett 

socialt kontrakt egentligen innebär är inte enkelt att definiera men enligt Deegan och 

Unerman (2011) kan ett sådant kontrakt användas för att möta alla de underförstådda 

och uttryckliga förväntningar som ett samhälle har på ett företags verksamhet.  

 

Samhällets förväntningar på företag förändras med tiden. Det är därför som Deegan och 

Unerman (2011) menar att företag måste anpassa sin verksamhet efter förändrade 

förväntningar hos samhället och samtidigt visa vad de gör för att förändras. Det blir allt 

viktigare för företag att uppfattats som legitima av allmänheten och idag använder 

företag hållbarhetsrapporten för att legitimera sina handlingar. Nikolaeva et al. (2011) 

beskriver att legitimitetsteorin syftar till att via hållbarhetsrapportering visa för externa 

intressenter att de är legitima genom att efterleva de förväntningar och sociala normer 

som finns. Nikolaeva et al. (2011) menar därför att ett viktigt argument för 

legitimitetsteorin är att ju mer synliga företag är desto större offentligt tryck för 

ansvarsskyldighet utsätts de för. Det vill säga att enligt legitimitetsteorin förväntas 

företag som är mer synliga vara mer ansvarstagande.  

 

Prado-Lorenzo et al. (2010) beskriver att sociopolitiska teorier så som legitimitetsteorin 

och intressentteorin antar att informationsspridning används för att manipulera 

intressenters uppfattning om ett företags prestation. Det försvarar enligt Prado- Lorenzo 

et al. (2010) ett omvänt negativt förhållande mellan nivån av verksamhetens verkliga 

hållbarhetsarbete och de uppgifter om hållbarhet som sedan publiceras. Företag som för 

sämre förteckningar över miljö- och samhällsfrågor kommer dock att öka sin produktion 

av icke relevant information för att mildra yttranden från allmänheten om deras resultat, 

särskilt företag som gör affärer i känsliga industrier och har sämre miljörapporter 

(Prado- Lorenzo., et al 2010).  

 

Istället för att det finns en objektiv önskan hos företag om att vara transparenta för olika 

intressenter är det vanligt att företag endast använder rapporten för att legitimera sina 

handlingar. Prado- Lorenzo et al. (2010) menar att resultaten i deras studie tyder på att 

information om hållbarhet har använts för att öka legitimiteten hos företag med mindre 

omfattande socialt hållbarhetsarbete och miljöpraxis eller endast som ett medel för att 

söka ekonomiska fördelar.  
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2.2 Standarder för hållbarhet 

Det finns idag flertalet frivilliga ramverk och standarder som företag kan följa när de 

hållbarhetsrapporterar så som Global Reporting Initiativ (GRI), United Nations Global 

Compact (Global Compact) eller International Organization for Standardization 

(Klettner et al, 2014). Berthelot et al. (2012) studie visar att det finns stor relevans med 

att använda standarder som just GRI, Global Compact eller ISO eftersom det är de 

standarderna som investerare värdesätter. I och med att användandet av frivilliga 

internationella standarder och ramverk för hållbarhetsarbete har utvecklats och blivit allt 

mer utbrett anser Klettner et al. (2014) att forskningen för att effektivt kunna 

implementera dem blivit allt viktigare. För både internationella, nationella och privata 

ramverk har socialt ansvar hos företag, kunskap om hållbarhet och användandet av 

ramverk för hållbarhet fått global betydelse (Klettner et al 2014).  

 

Klettner et al. (2014) menar att ramverken bidrar med breda kunskaper och 

redovisningsprinciper men lämnar det till företaget att bestämma hur de ska 

implementeras.  Lozano och Huisingh (2011) beskriver dessutom att de flesta av 

riktlinjerna publicerade av standardorgan tar upp hållbarhetsfrågor genom jämförelse, 

vilket kan leda till att ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensioner separeras. 

Dock beskriver Lozano et al. (2011) att hållbarhetsrapporter blir allt mer holistiska och 

integrerade vilket kan innebära en bättre grund för företags hållbarhetsarbete.  

 

2.2.1 Global Reporting Initiative 

GRI är en oberoende internationell organisation som producerar standarder för 

hållbarhetsredovisning (Global Reporting Initiative, u.å.). Enligt Klettner et al. (2014) 

har GRI antagits av företag över hela världen som ett hjälpmedel för företag att 

integrera hållbarhetsrapportering. De standarder för hållbarhet som GRI skapat är de 

som har antagits av flest företag i världen och ska bidra till att företag blir mer 

ansvarstagande, hjälpa dem att hantera risker och möjligheter, skydda miljön och 

förbättra samhället samt genom att förbättra styrelseformer och intressentrelationer, öka 

rykte och bygga förtroende ge ekonomiska fördelar (Global Reporting Initiative, u.å.). 

GRI arbetar med världens största företag och skapar genom sitt arbete socialt 

välbefinnande genom bättre jobb, mindre miljöskador, tillgång till rent vatten, mindre 

barnarbete, tvångsarbete och mer jämställdhet (Global Reporting Initiative, u.å.). 
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Fuente et al. (2017) beskriver att GRI:s ramverk ska förbättra kvalitet, trovärdighet och 

relevans hos hållbarhetsrapporter så att de når en standard som motsvarar finansiella 

rapporter. Ramverket grundar sig enligt Fuente et al. (2017) på den så kallade Triple 

bottom line där rapporten delas in i ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer 

vilket gör det möjligt att jämföra hållbarhetsrapporter från olika företag under olika år 

då de använder jämförbara och kontrollerbara indikatorer. Enligt Fuente et al. (2017) så 

är GRI nu det mest brett accepterade ramverket för att rapportera hållbarhet och de 

menar att användandet beror på att det finns en vilja hos företag att legitimera sina 

handlingar.  

 

Fuente et al. (2017) använder i sin studie GRI:s klassificeringsnivåer för 

hållbarhetsrapportering som en ram för att analysera transparens hos företag. Fuente et 

al. (2017) menar att GRI rapporter har blivit en global referensram för frivillig 

rapportering om miljö och sociala frågor. Fuente et al. (2017) beskriver att de vill 

studera egenskaper hos styrelsen i kombination med ett företags villighet att 

tillhandahålla information om socialt ansvar och efterfrågar studier kring skillnader 

mellan kön med fokus på kvinnors betydelse (Fuente et al., 2017). GRI:s vägledning 

och rekommendationer kan leda till mer konsekvent och jämförbar information från 

företag (Kletner et al., 2014).  

 

2.2.2 United Nations Global Compact 

Global Compact är ett internationellt frivilligt nätverksbaserat initiativ för företag, icke-

statliga organisationer, regeringar, akademiska institutioner och andra intressegrupper 

(Runhaar och Lafferty, 2009). Enligt Runhaar et al. (2009) så använder Global Compact 

en kombination av flera faktorer för att ge strategier för hållbarhetsarbete så som 

standarder för hållbarhet, nätverk för lärande och samarbete, kommunikation och 

transparens kring hållbara aktiviteter.  

 

Enligt Global Compact (u.å.) är deras uppdrag att mobilisera en global rörelse av 

hållbara företag och intressenter för att skapa en värld som vi vill leva i. Vilket ska 

genomföras via ett ansvarsfullt sätt att göra affärer på genom att integrera tio strategier 

som innefattar mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och antikorruption samt 
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strategiskt verka för att arbeta för bredare samhällsmål (United Nation Global Compact, 

u.å.). I likhet med andra frivilliga ramverk för hållbarhetsarbete finns det enligt Runhaar 

et al. (2009) orsak att tro att användningen av Global Compact inte alltid baseras på 

filantropiska grunder hos företaget och det finns alltid en risk för att företagets mål är att 

förbättra sin image genom att de associeras med FN snarare än att förbättra nivåer av 

hållbarhetsarbetet.  

 

2.2.3 International Organization for Standardization 

ISO är en oberoende internationell organisation med 165 nationella standardorgan som 

medlemmar (ISO, u.å.). Medlemmarna bidrar med expertkunskaper som ger dem 

möjligheter att utveckla frivilliga, konsensusbaserade marknadsrelevanta internationella 

standarder som bidrar till innovation samt ger lösningar på globala utmaningar (ISO, 

u.å.).  ISO har publicerat 22 077 internationella standarder och liknande dokument som 

täcker nästan alla branscher, som teknik, livsmedelssäkerhet, jordbruk och hälso- och 

sjukvård (ISO, u.å.). Strategin ska särskilt hjälpa organisationen att reagera på tekniska, 

ekonomiska, juridiska, miljömässiga, sociala och politiska utmaningar som framtiden 

för med sig vilket kräver kontroller och kontinuerlig förbättring av ISO-systemet (ISO, 

u.å.). 

 

2.3 Tidigare forskning om kvinnor i styrelser 

Chen, Crossland och Huang (2016) beskriver att det traditionellt har varit låg andel 

kvinnor i styrelsen hos företag över hela världen. Trots att det finns relativt få kvinnor i 

styrelser så tycks de ändå ha en positiv effekt på hållbarhetsarbetet (Nadeem et al., 

2017). Dock är det svårt att avgöra om litteraturen visar att jämställdheten inverkar på 

hållbarhetsarbete eller om det är hållbarhetsarbetet som inverkar positivt på 

jämställdheten (Fernandez-Feijoo et al., 2014).  

 

Skillnaden som finns mellan olika länder när det kommer till andel kvinnor i styrelsen 

beror enligt Grosvold och Brammer (2011) till stor del på vanemässiga faktorer. Dock 

menar Grosvold et al. (2011) att även rättsliga och kulturella faktorer har stor betydelse 

för om det kommer finnas få eller fler kvinnor i styrelsen. Shamsul, Ismail och Nachum 

(2008) menar att allt fler länder utreder olika strategier för att få in fler kvinnor i 

styrelser hos företag. Enligt Shamsul et al. (2008) så beror det på att det existerar en 
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uppfattning om att kvinnor har en positiv påverkan på styrelsearbetet generellt men 

också på ett företags prestationer.  

 

Resultatet i Nadeem et al. (2017) studie visar att könsdiversitet är förknippat med hög 

prestanda. Enligt Shamsul et al. (2008) är dock kvinnors påverkan tvetydig. Kvinnor 

påverkar redovisningsprestandan på ett positivt sätt medan den påverkar 

marknadsutvecklingen negativt (Shamsul et al., 2008). Det kan då leda till att kvinnor 

ses på ett särskilt sätt av marknaden och att deras närvaro i styrelsen undervärderas 

(Shamsul et al., 2008).  

 

Enligt Heilman (2001) så är det könsstereotyper som är den stora anledningen till varför 

det inte finns fler kvinnor på högre positioner i företag och varför det är svårt för en 

kvinna att nå höga positioner. Heilman (2001) menar att eftersom det finns en viss 

partiskhet för män i de högre positionerna i ett företag, så spelar det ingen roll att en 

kvinna är lika kompetent som en man. Något som också stöds av Shamsul et al. (2008) 

som menar att det krävs att en kvinna är mer kompetent än en man för att hon ska nå 

högre ledarpositioner.  

 

Enligt Konrad et al. (2008) är det vanligt att ha förväntningen att kvinnor kommer att 

bidra med mjuka värden i en grupp men menar att det har visat sig att det snarare är 

kvinnor som ställer svåra frågor om hårda problem. Zaichkowsky (2014) beskriver att 

argumentation är relaterat till beslutsfattande och det är en viktig färdighet för att kunna 

ta komplexa styrelsebeslut. Därav kommer kvinnor att bidra positivt till styrelsearbetet 

genom deras frågor (Zaichkowsky, 2014).  Fler kvinnor i styrelser är alltså inte bara 

viktigt för jämställdheten utan det har visat sig att kvinnor kan bidra med andra 

perspektiv än män, utöka innehållet i styrelsens diskussioner, ta upp frågor som gäller 

nya intressenter och använda kunskaper kring hur människor förhåller sig till varandra 

för att positivt påverka styrprocesser (Konrad et al. 2008).  

 

Torchia et al. (2011) beskriver att heterogena styrelser är bättre än homogena manliga 

styrelser när det kommer till organisatorisk innovation. Även Bear et al. (2010) menar 

att kvinnor tenderar att ha andra förutsättningar än manliga styrelsemedlemmar. Bear et 

al. (2010) beskriver att kvinnor är mer deltagande och demokratiska i beslutsfattanden, 

hjälper till att bidra till att styrelsen tar hänsyn till fler frågor och leder styrelsen till att 
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ta bättre beslut. Nadeem et al. (2017) beskriver att de kompetenser och kunskaper som 

tillkommer via fler kvinnor i styrelsen kan påverka beslutsfattandet kring företagets 

hållbarhetsarbete. Enligt Nadeem et al. (2017) är företag med kvinnliga 

styrelsemedlemmar mer benägna än företag med styrelser utan kvinnor att följa de bästa 

metoderna för att främja hållbarhet. Den kvalitet som kvinnor kan bidra med till 

styrelserna kan också ge bättre tillsyn över ledarskapet på grund av ökad heterogenitet 

bland styrelsen, i toppledningsgrupperna och hos verkställande direktör (Nadeem et al., 

2017).  

 

Gallén och Periatas (2017) studie visar att femininiteten i ett land kan påverka 

hållbarhetsrapporten. Femininitet mäts då på så vis att man i studien ansett att länder 

med högre jämställdhet mellan kvinnor och män också är mer feminina (Gallén et al., 

2017). Resultaten visar att det finns ett positivt och väldigt signifikant förhållande 

mellan ett lands kvinnlighet och mängden hållbarhetsrapporter, mätt genom 

omfattningen av rapporterad GRI per miljon invånare, bruttonationalprodukten per 

capita, typ av legalsystem, och typ av industri (Gallén et al., 2017). Enligt Gallén et al. 

(2017) kan femininiteten i ett land avgöra antalet publicerade GRI rapporter. Länder 

som generellt är mer feminina publicerar alltså fler hållbarhetsrapporter i enlighet med 

GRI:s riktlinjer (Gallén et al., 2017). Garcia-Sanchez, Cuadrado-Ballesteros & Frias-

Aceituno menar dessutom att maskuliniteten i ett land påverkar implementeringen av 

GRI:s riktlinjer negativt. 

 

Dock har Gallén et al. (2017) inte funnit att ett lands kvinnlighet påverkar kvalitet på 

rapporten utan kvaliteten på sådan information tycks vara uteslutande relaterad till typ 

av bransch. Högriskindustrier som har stor påverkan på miljön, företag med hög 

synlighet så som mediabranschen och företag i finanssektorn är istället de som tycks 

publicera GRI-rapporter med högre kvalitet (Gallén et al., 2017).  

 

2.3.1 Kritisk massa 

Flertalet studier har visat att det krävs en kritisk massa kvinnor i en styrelse för att de 

ska ha möjlighet att inverka på styrelsearbetet (Joecks, Pull & Vetter, 2013; Torchia et 

al. 2011). Den kritiska massan benämns i tidigare studier som critical mass (Joecks et 

al., 2013; Torchia et al., 2011). Joecks et al. (2013) beskriver att fram till dess att ett 
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kritiskt antal kvinnor i en grupp uppnås, ligger gruppmedlemmarnas inriktning inte på 

de olika förmågor och kunskaper som kvinnor tar in i gruppen. Som en konsekvens så 

kommer grupper som ej är jämställda att prestera sämre än enhetliga eller balanserade 

grupper (Joecks et al., 2013). 

 

I Joecks et al. (2013) studie var styrelsens storlek i genomsnitt 11,45 vilket innebär att 

den kritiska massan visats sig vara cirka 30 procent kvinnor i styrelsen eller ett absolut 

kritiskt antal av i genomsnitt tre kvinnor. Konrad et al. (2008) beskriver att det är tre 

kvinnor i styrelsen som är avgörande för om ett företag kommer dra fördel av kvinnors 

närvaro. Konrad et al. (2008) menar att det beror på att tre kvinnor i styrelsen 

normaliserar förekomsten av kvinnor och ger kvinnor mer utrymme att tala fritt vilket 

innebär att män kommer lyssna på dem i större utsträckning. Med endast en kvinna i 

styrelsen är det enligt Torchia et al. (2011) troligt att hon endast kommer att bekräfta 

idéer och beteenden från majoriteten. Två kvinnor har istället svårt att göra sina röster 

hörda och blir kategoriserade samt stereotypiserade istället för att lyssnas på av 

resterande styrelsemedlemmar (Torchia et al., 2011) 

 

Torchia et al. (2011) menar att före kritisk massa uppnås kan kvinnors förekomst i en 

styrelse närmast ses som symbolisk. Kvinnor har därav som minoritet i en 

mansdominerad omgivning små chanser att ha inflytande på organisationen, det är först 

när de når en signifikant minoritet av tre som de kan börja påverka förändringar 

(Torchia et al., 2011). Torchia et al. (2011) studie är genomförd i Norge som är ett av de 

länder i Europa som har högst andel kvinnor i styrelser. Det beror på att det i Norge 

2002 lades ett lagförslag för att uppnå minst 40 procent kvinnlig representation i 

styrelser (Torchia et al. 2011). Den norska lagstiftningen gör Norge till ett av få länder i 

världen med ett tillräckligt stort antal företag med ett tillräckligt stort antal kvinnor i 

styrelser för att det ska innebära att de är bortom att kvinnors närvaro kan ses som 

endast symbolisk (Torchia et al., 2011).  

 

Enligt Fernandez-Feijoo et al. (2014) kommer företag som har tre kvinnor i styrelsen att 

rapportera mer omfattande hållbarhetsrapporter med större kvalité än de företag med 

styrelser som har färre kvinnor. Amran et al. (2014) har inte funnit något samband 

mellan förbättrad kvalitet på hållbarhetsredovisningen och kvinnor i styrelsen. Dock vill 

Amran et al. (2014) lyfta fram att en anledning till det kan vara att de undersökta 
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företagen i stor utsträckning har två eller färre kvinnor i styrelsen vilket innebär att de 

flesta inte överstiger kritisk massa.  

 

Fernandez -Feijoo et al. (2014) menar att företag i länder som i högre grad har styrelser 

där det ingår minst tre kvinnor kommer att rapportera hållbarhet i större utsträckning än 

de som har färre kvinnor i styrelsen. De menar samtidigt att eftersom det ofta är redan 

jämställda länder som har fler kvinnor i styrelser, är företag i jämställda länder generellt 

också bättre på att redovisa hållbarhet (Fernandez-Feijoo et al., 2016).  

 

Zaichkowsky (2014) beskriver också att kopplingen mellan tre eller fler kvinnor i 

styrelsen och företagsstyrning är intressant framförallt eftersom god styrning tros gå att 

relatera till företagets prestationer. Zaichkowsky (2014) beskriver att tidigare forskning 

visat att kvinnor genom deras moral bidrar till högre resultat än män. Zaichkowsky 

(2014) anser att teorin kring kritisk massa och i synnerhet teorin om att det krävs tre 

eller fler kvinnor i en styrelse för att göra skillnad för styrning utmanas av kvalitativa 

studier som visat att en ensam kvinna inte nödvändigtvis kommer att känna sig utanför 

och kommer då inte heller att tveka att engagera sig eller bidra till styrelsens beslut eller 

verksamhet.  

 

Zaichkowsky (2014) kritiserar också mätningen i Fernandez-Feijoo et al. (2012) studie 

och menar att de utelämnat data kring antalet kvinnor i styrelser i urvalet. Zaichkowsky 

(2014) menar att studien visar ett överväldigande positivt samband mellan fler kvinnor i 

kanadensiska styrelser och bättre resultat från styrelsen. Studien visar dock inte att det 

skulle krävas minst tre eller fler kvinnor för att uppnå sådana resultat. De företag som 

hade flest kvinnor i styrelsen gav högst resultat men studien visar att det finns en 

signifikant förbättring med bara en kvinna snarare än inga kvinnor i styrelsen speciellt i 

mansdominerade branscher som gruvindustri eller energibolag (Zaichkowsky, 2014). 

 

2.4 Sammanfattning och hypoteser 

Forskning har visat att hållbarhet är viktigt för allmänheten och samhället men också i 

affärsvärlden. Därmed blir också strategier för att främja hållbarhet viktigt för företag 

(Aras et al., 2008; Higgins et al., 2016). Hållbarhetsrapporten kan vara ett hjälpmedel 

för att visa för samhället och intressenter att deras verksamhet är legitim (Fuente et al., 

2017; Nikoleava et al., 2011) Intressenter kräver dessutom i allt större utsträckning att 
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företag och organisationer redovisar sådan information (Higgins et al., 2016; Aras et 

al.,2008). Rapporten kan vara ett sätt för företaget att skapa värde för sina intressenter 

men för att lyckas med att legitimera sina handlingar krävs det att ett företag kan 

anpassa sig efter samhällets förväntningar som förändras med tiden.  

 

Trots att antalet kvinnor i styrelser traditionellt sett är relativt lågt har forskning visat att 

kvinnor i styrelser kan påverka styrelsearbetet positivt (Bear et al., 2010; Konrad et al., 

2008; Zaichkowsky, 2014). Det kan bero på att kvinnor uppfattas som mer 

omhändertagande, hjälpsamma och sympatiska men också eftersom de bidrar med nya 

perspektiv, tar upp nya och svårare frågor och är bättre på att ta komplexa beslut 

(Heilman, 2001; Zaichkowsky, 2014). Kvinnor i styrelser bidrar till bättre 

hållbarhetsarbete och kommer via sina kompetenser och kunskaper att påverka 

styrelsens beslut kring hållbarhetsarbetet (Nadeem et al., 2017). Flertalet studier visar 

att det finns en koppling mellan kvinnor i styrelsen och mängd publicerad 

hållbarhetsinformation (Bear et al., 2010; Nadeem et al., 2017) Utifrån det har vi 

utvecklat vår första hypotes: 

 

 H1 Det finns ett samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och omfattningen av 

företagets hållbarhetsredovisning. 

 

Dock har forskning visat att det kan komma att krävas att det finns ett visst antal 

kvinnor i en styrelse för att de ska ha möjlighet att påverka styrelsearbetet och därmed 

för att påverka hållbarhetsredovisningen (Joecks et al., 2013; Torchia et al. 2011). Enligt 

Fernandez-Feijoo et al. (2016) kommer företag som har tre kvinnor i styrelsen att 

rapportera mer omfattande hållbarhetsrapporter än de företag med styrelser som har 

färre kvinnor. Teorin om att det krävs en viss ”kritisk kvinnlig massa” i form av tre 

kvinnliga styrelseledamöter ifrågasätts dock av kvalitativ forskning som istället 

indikerar att en ensam kvinna har möjlighet att påverka styrelsearbetet (Zaichkowsky, 

2014). Resultaten från tidigare studier är inte entydiga och vi vill därför, med avstamp i 

teorin om critical mass, undersöka om det behövs en kritisk massa kvinnor i styrelser i 

Sverige för att hållbarhetsredovisningen ska påverkas. Därmed lyder hypotes två som 

följer: 
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H2 Det finns ett samband mellan en kritisk massa kvinnor i styrelsen och omfattningen 

av företagets hållbarhetsredovisning 

 

För att förtydliga vad det är som vi har valt att testa i vår studie har vi delat upp 

huvudhypotes H2 i fem delhypoteser.  

 

H2a Det finns ett samband mellan en kvinnlig styrelseledamot och omfattningen av 

företagets hållbarhetsredovisning.   

 

H2b Det finns ett samband mellan två kvinnliga styrelseledamöter och omfattningen av 

företagets hållbarhetsredovisning. 

 

H2c Det finns ett samband mellan tre kvinnliga styrelseledamöter och omfattningen av 

företagets hållbarhetsredovisning. 

 

H2d Det finns ett samband mellan fyra kvinnliga styrelseledamöter och omfattningen av 

företagets hållbarhetsredovisning. 

 

H2e Det finns ett samband mellan fem kvinnliga styrelseledamöter och omfattningen av 

företagets hållbarhetsredovisning. 

 

Kombinationen mellan att det är kvinnor i styrelsen som väljer de bästa metoderna för 

hållbarhetsarbetet, påverkar de beslut som styrelsen tar kring hållbarhetsarbetet 

(Nadeem et al., 2017) och att studier visat att femininiteten i ett land kan påverka GRI- 

rapporten positivt (Gallén et al., 2017) har bidragit till att vi vill se om det finns ett 

samband mellan val av standard och kvinnor i styrelsen.  Då Berthelot et al. (2012) 

studie visat att det finns stor relevans med att använda standarder som just GRI, Global 

Compact eller ISO eftersom det är de standarderna som investerare värdesätter har vi 

valt att skapa Hypotes 3 och Hypotes 4: 

 

H3 Det finns ett samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och val av 

redovisningsstandard 
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För att även här förtydliga vad vi testar har vi delat upp huvudhypotes H3 i tre 

delhypoteser som lyder enligt följande.  

 

H3a Det finns ett samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och val av GRI som 

redovisningsstandard 

 

H3b Det finns ett samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och val av ISO som 

redovisningsstandard 

 

H3c Det finns ett samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och val av Global 

Compact som redovisningsstandard 

 

Även i detta fall vill vi se om ”kritisk massa”-teorin kan ha inverkan på standard, det 

vill säga om vi kommer att finna en kritisk massa kvinnor som är avgörande för 

huruvida de kan påverka val av standard i hållbarhetsredovisningen. 

 

H4 Det finns ett samband mellan ett kritiskt antal kvinnor i styrelsen och företagets 

redovisningsstandard 

 

Som i fallet med hypotes H2 har även H4 delats upp i fem delhypoteser för att tydligare 

visa vad det är vi testar i studien.  

 

H4a Företag med en kvinna i styrelsen kommer att rapportera i enlighet med en GRI, 

ISO eller Global compact 

 

H4b Företag med två kvinnor eller fler kommer att rapportera i enlighet med GRI, ISO 

eller Global compact 

 

H4c Företag med tre kvinnor eller fler kommer att rapportera i enlighet med GRI, ISO 

eller Global compact 

 

H4d Företag med fyra kvinnor eller fler kommer att rapportera i enlighet med GRI, ISO 

eller Global compact 
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H4e Företag med fem kvinnor eller fler kommer att rapportera i enlighet med GRI, ISO 

eller Global compact 

 

Vi har även valt att använda ett antal kontrollvariabler för att utesluta att det inte är de 

som påverkar resultatet. De har valts utifrån vad empirin menar kan påverka 

hållbarhetsrapporten. Prado- Lorenzo et al. (2009) menar att större företag benägna att 

rapportera större mängder hållbarhetsinformation. Hahn et al. (2013) menar att företag 

som verkar i branscher som generellt påverkar miljön i större omfattning också kommer 

rapportera större mängder hållbarhetsinformation. Vi kommer därmed att kontrollera 

bransch, storlek på företag, storlek på styrelsen samt skuldsättningsgrad eftersom de 

anses vara faktorer som påverkar företags benägenhet att producera och publicera mer 

omfattande hållbarhetsrapporter (Fuente et al., 2017; Legendre et al., 2013; Prado-

Lorenzo et al., 2009).  
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3. Metod 

 

Metodavsnittet inleds med en beskrivning av studiens positionering och 

forskningsdesign genom att beskriva den forskningsfilosofi samt forskningsdesign som 

studien följer. Därefter framställs metodvalen samt population och bortfall. Via 

operationalisering beskrivs de begrepp som används följt av kvalitetskriterier, källkritik 

och metodkritik som uppmärksammats under studiens gång. 

 

3.1 Studiens positionering 

Enligt Deegan och Unerman (2011) finns det två inriktningar inom redovisningsteorin. 

Det är den positivistiska redovisningsteorin och den normativa redovisningsteorin 

(Deegan & Unerman, 2011). Vidare förklarar de att den positivistiska inriktningen 

fokuserar på att förutse och förklara specifika fenomen medan den normativa 

inriktningen fokuserar på att föreskriva specifika fenomen. Vår studie syftar till att 

undersöka om det finns ett samband mellan andelen kvinnor i företagets styrelse och 

företagets hållbarhetsredovisning vilket är ett specifikt fenomen. Vi vill inte föreskriva 

något vilket betyder att vi hamnar inom den positivistiska inriktningen. Watts och 

Zimmerman (1990) menar att den positivistiska inriktningen vill ge förståelse och 

förklaring till företagens olika val kring redovisningsmetoder. Vi söker en förklaring till 

varför företagen väljer att redovisa på ett visst sätt vilket gör att vi anser att den 

positivistiska inriktningen passar bra.  

 

3.2 Forskningsdesign 

Det är viktigt att fastställa vilken vetenskapstradition som studien utgår ifrån. Det är på 

grund av att den vetenskapstraditionen författarna har kommer att påverka hela arbetets 

upplägg, argumentation och metod menar Sohlberg och Sohlberg (2013).  

 

Vår studie är kvantitativ och är fokuserad på att mäta. Positivismen och hermeneutiken 

anses som de mest centrala vetenskapstraditionerna för ett examensarbete (Bryman & 

Bell, 2013). Positivismen är kvantitativ, har en deduktiv ansats och är inriktad mot 

mätbarhet där förhållningssättet är objektivt (Sohlberg och Sohlberg, 2013). 

Hermeneutiken är enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) istället inriktad på tolkning och 
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förståelse och hamnar gärna inom den kvalitativa forskningen. Därför är vår 

utgångspunkt inom den positivistiska vetenskapstraditionen.  

 

Den ontologiska inriktning som studien har är objektivism. Bryman och Bell (2013) 

redogör för att objektivism är en ontologisk ståndpunkt som säger att sociala företeelser 

och deras betydelse har en existens som är oberoende av sociala aktörer. Vi har varit 

objektiva och värderingsfria i arbetet med studien vilket Bryman och Bell (2013) menar 

är utmärkande för objektivismen. 

 

3.2.1 Forskningsansats 

Det finns olika förhållanden mellan teori och forskning vilka är deduktiv teori, induktiv 

teori samt abduktion (Bryman & Bell, 2013). Bryman och Bell (2013) menar att den 

deduktiva ansatsen utgår från det forskarna vet om ett forskningsområde och utifrån 

kunskap härleder en eller flera hypoteser som ska undersökas. Vidare menar Bryman 

och Bell (2013) att teorin inom forskningsområdet och hypoteserna kommer först och 

på så sätt styr de datainsamlingen. Enligt Bryman och Bell (2013) är en induktiv ansats 

motsatsen till den deduktiva ansatsen. Bryman och Bell (2013) menar att när man utgår 

från ett induktivt angreppssätt är teorin ett resultat av en forskningsinsats. Det innebär 

att man drar generaliserbara slutsatser på grundval av observationer (Bryman & Bell, 

2013). Bryman och Bell (2013) förklarar till sist att abduktion är en blandning mellan en 

deduktiv och en induktiv ansats.   

 

Vår studie utgår ifrån en deduktiv ansats då studien utgår från tidigare forskning och 

teorier. Teorier och tidigare forskning mynnar sedan ut i hypoteser som ska förkastas 

eller bekräftas. Som tidigare nämnts så är det vad Bryman och Bell (2013) menar är en 

deduktiv ansats.  

 

3.3 Metodval 

I den här studien används en kvantitativ metod. Bryman och Bell (2013) menar att 

forskning kan vara kvantitativ, kvalitativ eller en kombination av kvantitativ och 

kvalitativ. Den kvantitativa forskningen är en metod som använder numeriska data för 

att nå fram till ett resultat (Bryman & Bell, 2013). De kvantitativa forskarna har enligt 

Bryman och Bell (2013) ett fokus på kvantifiering och generalisering av insamlade data. 
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Vidare menar Bryman och Bell (2013) att den kvantitativa forskningen har en deduktiv 

ansats och arbetar med hypotesprövning.  

 

Vi vill undersöka sambandet mellan kvinnor i styrelsen och hållbarhetsredovisning 

vilket kommer att genomföras med hjälp av innehållsanalys och hypotesprövning. Då 

studien ämnar att bland annat mäta mängden hållbarhetsrapportering i årsredovisningar 

eller separat behöver vi kvantifiera den data som samlas in vilket är huvudfokus inom 

den kvantitativa forskningen enligt Bryman och Bell (2013).  

 

Då studien syftar till att undersöka sambandet mellan kvinnor i styrelsen och 

hållbarhetsredovisning hos företagen har vi valt att främst använda oss av 

regressionsanalyser. Eftersom vi antog, utifrån den tidigare forskningen, att det kan 

finnas fler faktorer än kvinnor i styrelsen som påverkar har vi därför använt oss av 

multipla regressionsanalyser. Djurfeldt och Barmark (2009) menar att styrkan hos en 

multipel regressionsanalys är förmågan att hantera flera oberoende variabler samtidigt.  

 

3.3.1 Tillvägagångssätt 

Vi har samlat information om den tidigare forskningen främst genom att söka fram 

vetenskapliga artiklar. De databaser som har använts är främst Academic Search Elite, 

Scopus och Google Scholar. De artiklar vi har använt oss av är peer reviewed och vi har 

även beaktat antalet citeringar artiklarna har. Det har vi gjort för att säkerställa att 

artiklarna håller en god nivå samt är relevanta inom forskningsområdet. Vid läsningen 

av artiklarna har vi även funnit inspiration till andra artiklar och även då säkerställt att 

de håller en god nivå. Vi har, om möjligt, haft som utgångspunkt att använda oss av 

artiklar som är nyligen publicerade för att behandla den mest aktuella forskningen. I de 

fall där äldre artiklar har använts är det på grund av att det är en fördel att använda sig 

av originalkällor. 

 

För att få fram den information kring hållbarhetsredovisningar som vi behöver har vi 

använt oss av en innehållsanalys. Vi var intresserade av mängden 

hållbarhetsinformation som företaget ger ut i förhållande till den övriga informationen i 

årsredovisningen. Bryman och Bell (2013) menar att en innehållsanalys används för att 

omvandla kvalitativa beskrivningar till mätbara enheter. I vår studie har vi omvandlat de 
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ord som finns i hållbarhetsredovisningen till siffror och sedan dividerat dem med det 

totala antalet ord i både hållbarhetsredovisningen och årsredovisningen. Därigenom har 

vi omvandlat de kvalitativa beskrivningarna till mätbara enheter. Vid innehållsanalysen 

har vi använt oss av en PDF-läsare vid namn Foxit PhantomPDF då den gav oss 

möjlighet till att smidigt räkna ord.  

 

När vi testat våra hypoteser har vi använt oss av multivariata regressionsanalyser och 

både linjära och logistiska regressioner har genomförts. Djurfeldt och Barmark (2009) 

menar att en styrka med en multivariat regressionsanalys är möjligheten att studera flera 

oberoende variablers påverkan på den beroende variabeln. Den tidigare forskningen 

visar att det finns flertalet faktorer som kan påverka hållbarhetsredovisningen och inte 

enbart andelen kvinnor i styrelsen. Därför anser vi att en multivariat regressionsanalys 

där vi också testar för ett antal kontrollvariabler, passar bra för vår studie.  

 

3.3.2 Datainsamling 

Bryman och Bell (2013) lyfter fram att det finns olika metoder för datainsamling där 

primär respektive sekundär datainsamling är de grundläggande metoderna. Primärdata 

är data som forskaren själv har samlat in medan sekundärdata utgörs av sedan tidigare 

av någon annan insamlade data (Bryman & Bell, 2013). I den här studien har vi samlat 

in data i form av årsredovisningar och hållbarhetsrapporter vilket innebär att den 

huvudsakliga datainsamlingen är sekundär. Bryman och Bell (2013) menar att 

sekundärdata är användbart för den som skriver en uppsats under en begränsad tid 

eftersom insamling av primärdata kan ta tid.  

 

Årsredovisningar är lagreglerade och följer god redovisningssed. Det gör att kvaliteten 

ofta är hög. Bryman och Bell (2013) lyfter fram att sekundärdata för det mesta håller 

hög kvalitet. Användandet av sekundärdata ger mer tid till analysen av data menar 

Bryman och Bell (2013). Företagens finansiella information samt information om 

styrelsesammansättningen hämtas från databasen Retriever. Årsredovisningar och 

hållbarhetrapporter hämtas från företagens hemsidor för att användas till 

innehållsanalysen. All insamlad data som studien innefattar sammanställs och sorteras 

sedan i Excel. Det görs för endast ha med relevant data för den här undersökningen.  
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3.4 Population och bortfall 

Vi har valt att ta med företag som är listade på Stockholmsbörsen. Det år som vi har valt 

att undersöka är 2016, så det är data för det året har samlats in för alla företag. För de 

företag som har ett brutet räkenskapsår, dvs. inte har kalenderåret som sitt räkenskapsår, 

så har vi valt att använda den årsredovisning där företaget har avslutat sitt räkenskapsår 

någon gång under 2016, vilket betyder att det blir årsredovisningen för 2015/16 som 

samlats in. Där det förekommer har även den separata hållbarhetsrapporten samlats in 

för samma årtal.  

 

Bryman och Bell (2013) menar att det är viktigt att ta ställning till hur bortfall ska 

hanteras. De bortfall som finns i den här studien beror på flera olika anledningar. Ett 

fåtal av företagen föll bort då deras hemsida inte var tillgänglig vid insamlingstillfället. 

En del av företagen hade inte sin årsredovisning för 2016 tillgänglig på hemsidan. När 

information om företagen hämtades från Retriever var det även här några företag som 

inte hade tillgänglig information. De företagen var främst banker men ett fåtal andra 

företag fanns det inte heller någon tillgänglig information om i Retriever. Studiens 

population utgörs av 318 företag. Totalt blev det ett bortfall på 40 företag, vilken 

motsvarar 12,57 procent av det ursprungliga urvalet. Det slutliga urvalet landade på 278 

företag.  

 

När vi undersökte vilken standard som företagen redovisar i enlighet med så tog vi bort 

de företag som inte hållbarhetsredovisar alls. Det betyder att från det slutliga urvalet så 

blev det ett bortfall på 82 företag som inte hållbarhetsredovisar. Det innebär ett bortfall 

på 29,5 procent av det slutliga urvalet och ger totalt 196 företag som 

hållbarhetsredovisar.  

 

3.5 Operationalisering 

Bryman och Bell (2013) menar att operationalisering innebär en utformning av de 

begrepp som forskaren är intresserad av och hur forskaren går tillväga för att mäta 

begreppen. När ett begrepp kan mätas så kommer de ta formen som beroende och 

oberoende variabler menar Bryman och Bell (2013). Genom våra hypoteser så kom vi 

fram till vilka begrepp som är centrala i vår studie. Det ledde fram till att vi behövde ta 

reda på hur begreppen ska mätas vilket framgår i nedanstående avsnitt.  
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3.5.1. Beroende variabler 

I den här studien finns det två beroende variabler vilka båda är två olika sätt att mäta ett 

företags hållbarhetsredovisning. De två är mängden information i 

hållbarhetsredovisningen samt om företagen använder sig av någon standard när de 

hållbarhetsrapporterar. Anledningen till att det finns två olika beroende variabler är för 

att vi förutsäger att existensen av kvinnor i styrelsen både kan påverka mängden 

information och vilken standard som använts.  

 

Mängd information 

Definitionen för mängden information är antal ord i hållbarhetsredovisningen dividerat 

med totalt antal ord i årsredovisningen. För att få fram den informationen har vi använt 

oss av en innehållsanalys där vi har räknat ord i hållbarhetsredovisningen i förhållande 

till årsredovisningen. Bryman och Bell (2013) menar att det är möjligt att räkna på olika 

sätt, t.ex. ord, fraser eller satser.  

 

Standard 

Den här beroende variabeln anger om företagen använder sig av antingen GRI, ISO eller 

Global Compact när de hållbarhetsredovisar. Det blev tre dummyvariabler. GRI får 

värde 1 om GRI används och 0 om GRI inte används. ISO får värde 1 om ISO används 

och 0 om ISO inte används. Global Compact får värde 1 om Global Compact används 

och värde 0 om Global Compact inte används.  

 

3.5.2 Oberoende variabler 

Det finns två oberoende variabler i den här studien. De är andelen kvinnor samt kritisk 

massa. Anledningen till att både kritisk massa och andel kvinnor finns med är för att det 

är två olika sätt att mäta kvinnor i styrelsen. Den tidigare forskningen har visat att det 

krävs minst tre kvinnor i styrelsen för att ge någon påverkan vilket vi anser bör vara 

med som ett sätt att mäta kvinnors påverkan. Samtidigt är Sverige ett jämställt land 

vilket innebär att det möjligtvis inte existerar någon kritisk massa vilket gör att vi vill 

mäta andelen kvinnor på två olika sätt.  
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Andel kvinnor 

Andel kvinnor definieras som en procentandel som fås fram genom att dividera antalet 

kvinnor i styrelsen med det totala antalet medlemmar i styrelsen. Det går i linje med hur 

Fuente et al. (2017) och McGuinness et al. (2017) valt att mäta andel.  

 

På grund av att det är svårt att utifrån namn säkert avgöra om en person är man eller 

kvinna har vi valt att ta bort alla personer som inte har ett svenskt personnummer.  

 

Kritisk massa 

Utifrån tidigare forskning som visar på en kritisk massa när det gäller kvinnor i 

styrelsen så tar vi därför fram fem dummyvariabler. Det gör vi i enlighet med Torchias 

et al. (2011) studie. Torchia et al. (2011) tar dock endast fram tre dummyvariabler 

medan vi tar fram fem eftersom vi är osäkra på var kritisk massa för Sverige ligger på. 

Hamnar ett företag inom kategorin antar den värde 1, annars värde 0. Vilket vi 

förtydligar i tabellen nedan.  

 

Variabel Beskrivning 

1 kvinna eller fler 1 = 1 kvinna eller fler, 0 = Ej 1 kvinna eller fler 

2 kvinnor eller fler 1 = 2 kvinnor eller fler, 0 = Ej 2 kvinnor eller fler 

3 kvinnor eller fler 1 = 3 kvinnor eller fler, 0 = Ej 3 kvinnor eller fler 

4 kvinnor eller fler 1 = 4 kvinnor eller fler, 0 = Ej 4 kvinnor eller fler 

5 kvinnor eller fler 1 = 5 kvinnor eller fler, 0 = Ej 5 kvinnor eller fler 

 

Tabell 3.1 Beskrivning kritisk massa 

 

3.5.3 Kontrollvariabler 

 

Bransch 

Branschindelningen gjordes utifrån Nasdaq OMX Stockholms (2017) branschindelning. 

Indelning gav 10 branschindelningar och som var ekonomi, olja & gas, råvaror, 

industriverksamhet, konsumentvaror, konsumenttjänster, allmännyttiga tjänster, 

sjukvård, teknik och telekommunikation. I diagram 3.1 framgår hur många företag som 

finns i varje bransch.  
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Branscherna gjordes om till dummyvariabler för att sedan använda ekonomi som 

referenskategori.  

 

 

 

 Diagram 3.1. Fördelning bransch 

 

Företagets storlek 

Företagets storlek kommer att definieras som företagets omsättning i likhet med 

McGuinness et al. (2017). Variabeln logaritmerades för att få en normalfördelning. 

Djurfeldt och Barmark (2009) menar att en variabel måste vara någorlunda 

normalfördelad för att det inte ska bli problem med regressionsanalysen. 

 

Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgraden definieras som totala skulderna genom totala eget kapital i 

enlighet med McGuinness et al. (2017). Skuldsättningsgrad logaritmerades för att bli 

mer normalfördelad precis som företagets storlek. 

 

Styrelsens storlek 

I linje med Fuente et al. (2017) definieras styrelsens storlek utifrån det totala antalet 

styrelseledamöter.  
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3.5.4 Sammanställning av operationalisering 

 

Variabler Beskrivning 

Beroende variabel  

Mängd information Antal ord i hållbarhetsrapporten / totalt antal ord i 

årsredovisningen 

GRI 1 = GRI, 0 = Ej GRI 

ISO 1 = ISO, 0 = Ej ISO 

Global Compact 1 = Global Compact, 0 = Ej Global Compact 

  

Oberoende variabel  

Critical mass 
 

- 1 kvinna eller fler 1 = 1 kvinna eller fler, 0 = Ej 1 kvinna eller fler 

- 2 kvinnor eller fler 1 = 2 kvinnor eller fler, 0 = Ej 2 kvinnor eller fler 

- 3 kvinnor eller fler 1 = 3 kvinnor eller fler, 0 = Ej 3 kvinnor eller fler 

- 4 kvinnor eller fler 1 = 4 kvinnor eller fler, 0 = Ej 4 kvinnor eller fler 

- 5 kvinnor eller fler 1 = 5 kvinnor eller fler, 0 = Ej 5 kvinnor eller fler 

Andel kvinnor Antal kvinnor / totalt antal styrelseledamöter 

  

Kontrollvariabel  

Bransch Bransch enligt Stockholmsbörsens indelning. 

Skuldsättningsgrad Totala skulder / totalt eget kapital, logaritmerad 

Företagets storlek Företagets totala omsättning, logaritmerad 

Styrelsens storlek Totala antalet styrelseledamöter 

 

 

Tabell 3.2 Sammanställning av operationalisering 

 

3.6 Dataanalys 

För att analysera det insamlade materialet har vi som tidigare nämnts använt oss av 

statistiska metoder. Vi har använt oss av programmet SPSS version 24 för att utföra 

både en korrelationsanalys samt de multivariata regressionsanalyserna. Bryman och Bell 

(2013) menar att SPSS förmodligen är den mest använda mjukvaran för analys av 

kvantitativa data.  

 

Djurfeldt och Barmark (2009) menar att det är nödvändigt att genomföra ett 

korrelationstest då en samvariation mellan de oberoende variablerna kan påverka 

förklaringsgraden i regressionsanalysen. För att kontrollera att det inte existerar en 
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samvariation mellan de oberoende variablerna, även kallat multikollinearitet, har 

Pearsons r korrelationsanalys genomförts. Pearsons r visar styrkan mellan variablerna 

där 0 innebär att det inte finns något samband, +1 att det finns ett perfekt positivt 

samband samt -1 som visar att det finns ett perfekt negativt samband (Bryman & Bell, 

2013). Korrelationskoefficienten inte bör vara högre än 0,7 eller lägre än -0,7 menar 

Djurfeldt och Barmark (2009) och då måste en av de oberoende variablerna elimineras 

för att det inte ska påverka resultatet i en regressionsanalys. Det utgick vi ifrån i vår 

studie. Dock valde vi att ha +0,6 som högsta värde samt -0,6 som lägsta värde för att så 

mycket som möjligt undvika att en samvariation mellan de oberoende variablerna 

påverkar resultatet i vår regressionsanalys.  

 

Som tidigare nämnts så utfördes även flera multivariata regressionsanalyser för att testa 

sambandet mellan den beroende variabeln och den oberoende variabeln. En multivariat 

analys genomförs då man misstänker att det kan finnas fler variabler än den oberoende 

variabeln som påverkar den beroende variabeln (Bryman och Bell, 2013). Då den 

tidigare forskningen indikerar att det finns flertalet faktorer som påverkar 

hållbarhetsredovisningen så ansåg vi det relevant att även testa för de faktorerna vilket 

innebär att vi behövde göra multivariata regressionsanalyser.  

 

En linjär regression utförs för att testa hypotes 1 och 2. Djurfeldt, Larsson och 

Stjärnhagen (2018) menar att en förutsättning för en linjär regression är att den 

beroende variabeln är kvantitativ. Den beroende variabeln i både hypotes 1 och 2 är 

kvantitativa vilket innebär att en linjär regression är passande för att testa hypoteserna.  

 

För att testa hypotes 3 och 4 utförs logistiska regressioner då den beroende variabeln är 

en dummy. En dummy kallas även för binär variabel (Djurfeldt och Barmark, 2009). 

Djurfeldt och Barmark (2009) menar att en förutsättning för en logistisk regression är 

att den beroende variabeln är binär. På grund av det genomfördes logistiska regressioner 

där den beroende variabeln är en dummy.  

 

3.7 Kvalitetskriterier 

I det här avsnittet kommer de olika kvalitetskriterierna för en kvantitativ undersökning 

att avhandlas. Bryman och Bell (2013) lyfter fram att de är reliabilitet, validitet samt 

replikerbarhet. Dessa kvalitetskriterier är viktiga att ta hänsyn till när en kvantitativ 
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undersökning genomförs menar Bryman och Bell (2013) och därför redogör vi nedan 

hur vi har tagit ställning till dem.  

 

3.7.1 Validitet 

Bryman och Bell (2013) menar att validitet till stor del handlar om hur väl måtten på 

begreppen verkligen mäter begreppen i fråga. Vidare lyfter Bryman och Bell (2013) 

fram att det finns tre olika typer av validitet som kan mätas och de är begreppsvaliditet, 

intern validitet samt extern validitet. 

 

Begreppsvaliditeten tar hänsyn till om måttet för ett begrepp verkligen mäter begreppet. 

Vi har utgått från hur tidigare forskning har mätt begreppen i den mån det varit möjligt. 

För de begrepp som det inte varit möjligt har vi förklarat utförligt hur vi har kommit 

fram till hur vi ska mäta. Det anser vi är tillräckligt för att begreppsvaliditeten ska bli 

hög. Den interna validiteten behandlar frågor som har med kausalitet att göra menar 

Bryman och Bell (2013). Med det menar Bryman och Bell (2013) om man verkligen 

kan dra slutsatsen för att den oberoende variabeln på ett övertygande sätt är det som ger 

variationen hos den beroende variabeln. Eftersom vi använder oss av flera oberoende 

variabler stärks den interna validiteten i vår undersökning. Bryman och Bell (2013) 

lyfter fram att den externa validiteten handlar om en undersökning kan generaliseras. 

Bortfallet i den här studien beror endast på att det har saknats information om företagen 

i de källor vi har valt att använda oss av. Det stärker den externa validiteten. 

 

3.7.2 Reliabilitet 

Djurfeldt et al. (2018) menar att reliabilitet handlar om hur tillförlitlig den genomförda 

undersökningen är. Vidare menar Djurfeldt et al. (2018) att om två undersökningar som 

utförs efter varandra ger samma resultat så indikerar det att reliabiliteten är hög. För att 

uppnå det menar Bryman och Bell (2013) att reliabiliteten rör frågor om måttens och 

mätningarnas pålitlighet och följdriktighet.  

 

Bryman och Bell (2013) menar att det finns tre olika typer av reliabilitet vilka är 

stabilitet, intern validitet samt interbedömarreliabilitet. Stabilitet innebär att måttet på 

ett begrepp ska vara stabilt över tid för att resultatet inte ska variera (Bryman och Bell, 
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2013). Innehållet i ett företags årsredovisning kommer inte att förändras över tid vilket 

ger samma resultat vid en upprepning av studien. På grund av det anser vi att det finns 

en hög stabilitet för vår studie.  

 

Vidare menar Bryman och Bell (2013) att den interna reliabiliteten avhandlar att de 

indikatorer som utgör en skala eller ett index är pålitliga och följdriktiga. I och med att 

vi inte använder oss av skalor eller index är det inte relevant att ta ställning till i vår 

studie. Interbedömarreliabilitet är relevant för vår studie då vi måste göra en bedömning 

av årsredovisningarna i de fall där företagen uttryckligt har definierat vad som är sin 

hållbarhetsrapport. Bryman och Bell (2013) menar att interbedömarreliabiliteten handlar 

om att det vid subjektiva bedömningar där det är flera observatörer inblandade kan 

finnas en risk att överensstämmelsen mellan tolkningarna är för liten. Vi har tagit det i 

beaktning och varit noga med att definiera för varandra vad vi anser ska räknas som 

hållbarhetsrapportering. Vi anser att vi har, på ett tillfredsställande sätt, motverkat att vi 

ska bedöma innehållet på olika sätt.  

 

3.7.3 Replikerbarhet 

Andra forskare vill ibland replikera en undersökning menar Bryman och Bell (2013). En 

anledning till det kan vara att forskarna har misstankar om att resultaten inte stämmer 

(Bryman och Bell, 2013). För att det ska vara möjligt att replikera en undersökning är 

det av stor vikt att forskarna är tydliga med det valda tillvägagångssättet menar Bryman 

och Bell (2013). All data som har samlats in för vår studie är offentlig vilket inte ger 

några hinder för någon annan att ta del av samma data. Dessutom förändras inte 

innehållet i årsredovisningar, vilket gör att tid inte innebär något hinder för att ta fram 

samma data. Vi visar tydligt på hur vi har definierat variablerna samt vilka dataanalyser 

som har använts. Det leder till ett tydligt tillvägagångssätt som gör det enkelt att 

replikera vår studie.  

 

3.8 Metodkritik 

Eriksson och Hultman (2014) menar att metoden i en vetenskaplig undersökning står i 

centrum. Vidare menar Eriksson och Hultman (2014) att kriterierna för val av metod är 

att man vill att metoden ska ge en korrekt och tillförlitlig bild av det man studerar. Vi 



Gavlén och Pettersson 

 

33 

 

har varit noga i utformningen av vår metod så att den ska överensstämma med det som 

vi vill studera.  

 

Bryman och Bell (2013) menar att den kvantitativa forskningen har fått kritik för inte ta 

hänsyn till eller ignorerar det faktum att människor tolkar den värld de lever i. Vidare 

menar Bryman och Bell (2013) att den stora tilliten till mätinstrument och 

mätprocedurer innebär att kopplingen mellan forskning och vardag försvåras.  

 

En begränsning som studien har är att den endast tar med årsredovisningar och 

hållbarhetsrapporter som går att få tag i som PDF. Det innebär, främst när det gäller 

hållbarhetsrapporter, att all den rapportering företagen gör direkt på sin hemsida faller 

bort. Det är något som gör att det ser ut som att en del företag som endast har sin 

hållbarhetsrapportering på hemsidan inte hållbarhetsredovisar alls när de i själva verket 

gör det på hemsidan.  

 

 

3.9 Källkritik 

Eriksson och Hultman (2014) menar att den källkritiska granskning man gör riktar sig 

mot den data som hämtas från källan, inte av källan i sig. Vidare menar Eriksson och 

Hultman (2014) att källornas kvalitet kan prövas på olika sätt som till exempel äkthet, 

samtidighet, beroendeförhållanden och tendenser. Dock lyfter Eriksson och Hultman 

(2014) fram att kriterierna inte är en garanti för att källan är äkta men kan visa på hur 

säker en källa är. Samtidighet syftar på tidssambandet mellan en händelse och dess 

registrering, beroendeförhållandet syftar på att källornas beroende och oberoende 

granskas och tendenser handlar om partsintressen och balans mellan olika uppgifter 

(Eriksson & Hultman, 2014).  

 

Eriksson och Hultman (2014) lyfter vidare fram att partsintresse innebär att den som 

lämnar informationen har tagit in sina egna intressen i informationen i syfte att påverka 

mottagaren av informationen. Därför är det viktigt att ställa sig frågan Vilka egna 

intressen har uppgiftslämnaren i den här frågan? menar Eriksson och Hultman (2014). 

Vi har endast använt oss av vetenskapliga artiklar som är peer reviewed vilket innebär 

att artiklarna är granskade av tredje part samt att artiklarna har blivit citerade av andra 

forskare. Det stärker äktheten och trovärdigheten. Årsredovisningar är reglerade enligt 
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lag och följer god redovisningssed vilket även det anses stärka äktheten och 

trovärdigheten.  

 

Ytterligare ett kriterium för att öka trovärdigheten hos en studie är att använda källor 

som är publicerade nära i tid menar Eriksson och Hultman (2014). Vi har i största 

möjliga mån använt oss av källor som är publicerade nära inpå vår egen studie för att på 

så vis ta med den mest aktuella forskningen. I de fall vi har valt att använda en äldre 

källa är det för att den källan anses vara relevant inom forskningsområdet och andra 

författare har använt den.  

 

För att det ska vara möjligt att göra en granskning av källornas giltighet och äkthet 

krävs det att källorna är tillgängliga menar Eriksson och Hultman (2014). Vi har använt 

APA som referenssystem och samlat alla källor i en utförlig referenslista för att läsaren 

själv ska kunna ta del av källorna. Eriksson och Hultman (2014) menar att ett tydligt 

och strukturerat referenssystem ska användas samt att alla källor ska samlas i en 

referenslista.  



Gavlén och Pettersson 

 

35 

 

4. Resultat 

 

 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Inledningsvis presenteras resultatet från 

deskriptiv statistik för studiens variabler, därefter följer resultatet från 

korrelationsanalysen som genomförts för att utesluta att variablerna korrelerar med 

varandra i för stor utsträckning. Slutligen redovisas resultatet av våra 

regressionsanalyser.  

 

 

4.1 Deskriptiv statistik 

Den deskriptiva statistiken är fördelad på tre delar där vi först redovisar deskriptiv 

statistik för våra två beroende variabler, därefter för våra oberoende variabler och 

slutligen för våra kontrollvariabler.  

 

4.1.1 Deskriptiv statistik för beroende variabler 

I vår studie har vi som tidigare nämnts två beroende variabler. Den första beroende 

variabeln är mängden hållbarhetsinformation som företaget publicerar, vilket är mätt 

genom mängd publicerad hållbarhetsinformation i förhållande till total mängd 

publicerad information. Den andra beroende variabeln i vår studie är om företagen 

rapporterar efter någon specifik standard eller inte, där specifik standard i vår studie 

innebär GRI, ISO eller Global Compact. 

 

I studien ingår 278 årsredovisningar vilket syns i kolumnen N i tabell 4.1 som följer 

nedan. De årsredovisningarna som ingår i studien tillhör företag som är noterade på den 

svenska börsen och ingår i large, mid och small cap. Av de 278 företagen är det totalt 

70,5 procent av företagen som publicerat en hållbarhetsrapport. Fördelningen av antalet 

publicerade hållbarhetsrapporter skiljer sig dock något beroende på vilken kategori 

företaget ingår i. Large cap har flest andel företag som hållbarhetsredovisar och det är 

93,5 procent av företagen som publicerar någon typ av hållbarhetsrapport. I mid cap är 

det 73,5 procent som publicerar en hållbarhetsrapport. Inom segmentet smal cap 

publicerar endast 45,2 procent av företagen en hållbarhetsredovisning. 
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Totalt antal 

företag 

Antal företag med 

hållbarhetsredovisning  

Antal företag med 

hållbarhetsredovisning 

i procent 

Large cap 77 72 93,506494% 

Mid cap 117 86 73,504274% 

Small cap 84 38 45,238095% 

N 278 196 70,503597% 

 

Tabell 4.1 Publicerad hållbarhetsinformation 

 

Mängd hållbarhetsinformation 

I tabellen nedan presenteras min- och maxvärde, medelvärde samt standardavvikelse för 

mängd hållbarhetsinformation i förhållande till den totala mängden information som 

företagen redovisat. I tabellen syns att medelvärdet för mängden hållbarhetsinformation 

som redovisas i en hållbarhetsrapport för företagen i studien är 7,0191 procent, vilket är 

relativt lågt i förhållande till maxvärdet som visar 58,9 procent. Standardavvikelsen 

visar den genomsnittliga variationen kring medelvärdet, i vårt fall är den 9,60959 

procent vilket innebär att det finns en viss spridning från medelvärdet men utan att vara 

allt för stor.  

 

Deskriptiv statistik 

 N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Mängd 

information 

278 0,00% 58,90% 7,0191% 9,60959 

 

 

Tabell 4.2 Deskriptiv statistik för mängd information 

 

Via histogrammet nedan visas en utförligare presentation av den procentuella mängden 

hållbarhetsredovisning hos de 278 företagen i studien. Den horisontella axeln visar 

procentuell mängd hållbarhetsinformation och den vertikala axeln visar frekvensen. De 

flesta företag i studien publicerar mellan 0–10 procent hållbarhetsredovisning av total 

mängd årsredovisning. Det högsta värdet för mängden information visas i histogrammet 



Gavlén och Pettersson 

 

37 

 

ligga nära 60 procent. Dock går det att se i histogrammet att det endast är ett fåtal av 

företagen som redovisar över 40 procent hållbarhetsinformation. 

 

 

 

Diagram 4.1 Mängd hållbarhetsinformation 

 

Standard 

Av företagen i vår studie som publicerat en hållbarhetsrapport är det 55 procent som 

redovisat efter en specifik standard (GRI, ISO eller Global Compact) och 45 procent 

använder en annan standard som då kan vara en egenproducerad eller enligt något annat 

standardorgan.  
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Diagram 4.2 Fördelning specifik standard, annan standard  

 

4.1.2 Deskriptiv statistik för oberoende variabler 

I studien finns en oberoende variabel vilket är andelen kvinnor i styrelsen. 

Andelen kvinnor i styrelsen har beräknats genom att antalet kvinnor i styrelsen har 

dividerats med det totala antalet styrelsemedlemmar. Minsta värdet för andelen kvinnor 

i styrelser bland de utvalda företagen är 0 procent kvinnor och det högsta värdet för 

andelen kvinnor i styrelsen är 100 procent kvinnor. Medelvärdet för andelen kvinnor i 

styrelsen är 27,42 procent vilket är en något lägre summa än vi förväntat oss. Som vi 

nämnt tidigare i studien är andelen kvinnor enligt European Institute for Gender 

Equality (2017) 36 procent i styrelser hos svenska börsnoterade företag. Att vi får en 

lägre summa kan dock bero på att vi i vår studie uteslutit alla styrelsemedlemmar med 

ett utländskt personnummer vilket kan påverka procenten något.  

 

Standardavvikelse är inte lika känsligt som medelvärdet för extremvärden. Eftersom 

standardavvikelsen på 13,99 procent avviker från medelvärdet tyder det på att det finns 

extremvärden som påverkar medelvärdet. 

Deskriptiv statistik 

 

 N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Andel 

kvinnor 

278 0,00% 100,00% 27,4215% 13,98701% 

 

Tabell 4.3 Deskriptiv statistik för andel kvinnor i styrelser 

45%

55%

Fördelning standard

Annan standard

GRI, ISO eller Global

compact
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4.1.3 Deskriptiv statistik för kontrollvariabler  

Nedan följer deskriptiv statistik för de fyra kontrollvariablerna skuldsättningsgrad, 

företagets storlek, styrelsens storlek samt bransch.  

 

Skuldsättningsgraden beräknas genom att ta kvoten mellan företagets totala skulder och 

eget kapital. Det minsta värdet på skuldsättningsgraden för företagen i vår studie 

beräknades till -12,23 procent och det högsta värdet uppgick till 75,87 procent. 

Medelvärdet för skuldsättningsgraden är 1,6406 procent och standardavvikelsen 

4,81765 procent. Företagets storlek är mätt genom omsättning och det företag med 

minst omsättning omsatte 0 kronor 2016 och det företag med högst omsättning omsatte 

302 182 000 tusen kronor 2016. Medelvärdet för omsättning hos företagen i studien är 

11 724 140,44 tusen kronor och standardavvikelsen är 32 033 014,69. Eftersom våra 

värden för skuldsättningsgrad och företagets storlek inte är normalfördelade har vi valt 

att logaritmera dem.  

 

Styrelsens storlek är mätt i antalet styrelseledamöter som ingår i styrelsen. Den minsta 

styrelsen i studien bestod av två styrelseledamöter och den största bestod av 14 

styrelseledamöter. Medelvärdet är 7,29 medlemmar och standardavvikelsen är 2,253.  

 

Deskriptiv statistik 

 

 N Min Max Medelvärde Standard- 

avvikelse 

Skuldsättnings 

grad 

278 -12,23% 75,87% 1,6406% 4,81765% 

Företagets  

storlek 

278 0,000000 30 218 200 0,0 11 724 140 ,44 32 033 914 ,69 

Styrelsens 

storlek 

278 2 14 7,29 2,253 

 

 

Tabell 4.4 Deskriptiv statistik för skuldsättningsgrad, företagets storlek samt styrelsens 

storlek 
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Tabell 4.5 visar information om antal företag som ingår i varje bransch samt procentuell 

andel. 

 

Bransch 
 Frekvens Procent Valid procent Kumulativ 

procent 

Allmännyttiga tjänster 1 0,4 0,4 0,4 

Ekonomi 49 17,6 17,6 18,0 

Industriverksamhet 80 28,8 28,8 46,8 

Konsumenttjänster 30 10,8 10,8 57,6 

Konsumentvaror  26 9,4 9,4 66,9 

Olja och gas 3 1,1 1,1 68,0 

Råvaror 11 4,0 4,0 71,9 

Sjukvård 42 15,1 15,1 87,1 

Teknik 33 11,9 11,9 98,9 

Telekommunikation 3 1,1 1,1 100,0 

N 278 100,0 100,0  

 

Tabell 4.5 Tabellen visar statistik för kontrollvariabeln bransch 

 

I diagrammet nedan presenteras hur många företag i de olika branscher som ingår i 

studien som hållbarhetsredovisar, det vill säga enligt GRI, ISO, Global Compact eller 

någon annan standard, hur många som inte hållbarhetsredovisar alls samt hur många 

som redovisar endast i enlighet med GRI, ISO och/ eller Global Compacts riktlinjer. Det 

är branscherna industriverksamhet, konsumentvaror samt olja och gas som utmärker sig 

mest. Inom Olja och gas rapporterar tre av tre företag hållbarhetsinformation och två av 

dem i enlighet med GRI, ISO eller Global Compact som standard. Inom 

industriverksamhet är det 64 stycken det vill säga 80 procent av företagen som 

publicerar någon form av hållbarhetsredovisning och 87,5 procent av de totalt 64 

hållbarhetsredovisningarna som redovisas i enlighet med GRI, ISO eller Global 

compact som standard. Även konsumentvarubranschen utmärker sig eftersom hela 88 

procent av de 26 företagen i branschen publicerar hållbarhetsrapporter. Inom 

konsumenttjänstbranschen är det 73 procent av de totalt 30 företagen som 

hållbarhetsredovisar.  
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Endast inom sjukvårdsbranschen och allmännyttiga tjänster är det färre företag som 

hållbarhetsredovisar än företag som inte hållbarhetsredovisar. Dock ingår endast ett 

företag i allmännyttiga tjänster som inte publicerar någon hållbarhetsredovisning. Inom 

sjukvård är det endast 18 av 42 som hållbarhetsredovisar medan 24 företag inom 

branschen inte gör det. Inom teknikbranschen redovisar 17 av 33 

hållbarhetsinformation, 15 av dem redovisar enligt en standard medan 16 företag inte 

redovisar någon hållbarhetsinformation alls. Inom telekommunikation 

hållbarhetsrapporterar två av tre företag och båda i enlighet med GRI, ISO eller Global 

Compact som standard. 

 

 

    

Diagram 4.3 Bransch  
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4.2 Korrelationsanalys  

För att utesluta att våra oberoende variabler inte korrelerar för mycket med 

kontrollvariablerna har vi genomfört ett Pearson r korrelationstest. Testet genomförs 

också för att utesluta att de oberoende variablerna korrelerar med varandra i för stor 

utsträckning. Om variablerna korrelerar i för stor utsträckning kan resultatet i den 

kommande regressionsanalysen bli missvisande. 

 

I tabellen nedan presenteras de variabler som ingår i korrelationsanalysen och vilka av 

resultaten i analysen som är signifikanta. Om de oberoende variablerna eller 

kontrollvariablerna påverkar varandra starkt kan det innebära att sambandet med den 

beroende variabeln snedvrids vilket kallas att multikollinearitet uppstår. Flera av 

variablerna korrelerar på en procentsnivå, och andra på fem procents nivå, vilket 

innebär att det finns ett samband mellan flera variabler. Vi har valt att inte testa några av 

våra oberoende variabler för kritisk massa tillsammans med andelen kvinnor i styrelsen 

då vi anser att risken för multikollinearitet är för stor. De har markerats med x i 

korrelationsmatrisen nedan.  

 

Efter att dessa värden plockats bort var det högsta värdet i korrelationsmatrisen 0,594 

mellan företagets storlek och styrelsens storlek. Värdet ligger nära 0,6 och är signifikant 

på en procentsnivå men eftersom det inte överstiger det kritiska värdet kommer vi ej att 

utesluta några av de två kontrollvariablerna. Därmed har inga av de återstående 

oberoende variablerna eller kontrollvariablerna exkluderats från studien och en 

regressionsanalys kunde genomföras.  
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                             *. Korrelationen är signifikant på en 0,05 nivå. **. Korrelationen är signifikant på en 0,01 nivå. 

 

Tabell 4.6 Pearssons r korrelationsanalys 
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4.3 Multivariat regressionsanalys  

Avsnitten nedan redogör för resultatet i studiens linjära och logistiska 

regressionsanalyser. Vid analys av en regression är det viktigast att läsa av värdet för 

betakoefficienten samt signifikansnivån. Betakoefficienten visar hur stor påverkan den 

oberoende variabeln har på den beroende variabeln samt visar om det är ett positivt eller 

negativt samband. Vi använder en signifikansnivå på 5 procent som spärr för att avgöra 

om resultaten är signifikanta eller inte. Enligt Bryman och Bell (2013) är det den 

vanligaste nivån att använda. Ju lägre signifikansnivå en variabel har desto säkrare kan 

vi vara på att resultatet är tillförlitligt.  

 

För de linjära regressionerna används justerad R2 som förklaringsgrad. Justerad R2 

antar ett värde mellan 0 och 1, där ett högre värde innebär en högre förklaringsgrad. 

Justerad R2 är ett försiktigare mått för förklaringsgraden än R2 eftersom det tar hänsyn 

till antalet oberoende variabler som ingår i modellen och justerar ned förklaringsgraden 

något. I de logistiska regressionerna används Negelkerke R2 som förklaringsgrad som 

Djurfeldt och Barmark (2009) menar är något av en motsvarighet till R2 för en linjär 

regression.  

 

I resultatet för de linjära regressionerna redogör vi för betakoefficienten med 

standardfelet inom parentes. Stjärnorna visar om resultatet är signifikant och på vilken 

nivå det är signifikant. För de logistiska regressionerna redogör vi för betakoefficienten 

med signifikansnivån inom parentes. Även här visar stjärnorna om resultatet är 

signifikant och på vilken nivå det är signifikant.  

 

4.3.1 Hypotes 1 

Hypotes 1 hävdar att det finns ett samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och 

mängden hållbarhetsredovisning. Regression 1 är utförd för att testa detta och resultatet 

finns i tabell 4.7. 

 

Justerad R2 visar ett värde på 0,238. Det motsvarar en förklaringsgrad på 23,8 procent. 

Variationen i mängden hållbarhetsredovisning kan till 23,8 procent förklaras av 

modellens oberoende variabler. Signifikansen för modellen är 0,000 vilket betyder att 

den är tillförlitlig.  
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 Regression 1 

Beroende variabel  

Mängd information -20,583** (4,143) 

  

Oberoende variabel  

Andel kvinnor 0,028 (0,040) 

  

Kontrollvariabler  

Skuldsättningsgrad (ln) -0,840 (0,532) 

Företagets storlek (ln) 1,803** (0,327) 

Styrelsens storlek -0,155 (0,193) 

Bransch  

- Konsumentvaror 7,567** (2,143) 

- Industriverksamhet 1,521 (1,609) 

- Konsumenttjänster 6,893** (2,004) 

- Teknik -0,723 (1,950) 

- Sjukvård 0,478 (1,913) 

- Råvaror 3,947 (2,867) 

- Allmännyttiga tjänster 0,895 (8,585) 

- Olja och gas 8,144 (5,234) 

- Telekommunikation -0,860 (5,100) 

  

N 278 

R2 0,275 

Justerad R2 0,238 

Sig.  0,000 

 
Koefficient (standardfel). *p ≤ 0,05, **p ≤ 0,01 

 

Tabell 4.7 Regressionstest hypotes 1 

 

Andelen kvinnor och mängden hållbarhetsredovisning har ett betavärde på 0,028 vilket 

visar att det finns en positiv relation. Om andelen kvinnor ökar så ökar även mängden 

hållbarhetsredovisning. Signifikansnivån är dock högre än 5 procent vilket gör att 

resultatet inte är tillförlitligt. Det innebär att vi inte finner något statistiskt säkert 

samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och mängden hållbarhetsredovisning.  

 

Företagets storlek har en positiv koefficient och är signifikant på 1 procents nivå vilket 

betyder att resultatet är tillförlitligt. Större företag tenderar att redovisa en större mängd 
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hållbarhetsinformation än mindre företag. Varken skuldsättningsgrad eller styrelsens 

storlek har ett statistiskt signifikant samband vilket tyder på att resultatet kan bero på 

slumpen.  

 

Mellan bransch och mängd information är det endast konsumentvaror och 

konsumenttjänster som uppvisar ett signifikant resultat. Båda branscherna uppvisar en 

positiv koefficient. Det innebär att företag inom konsumentvaror och konsumenttjänster 

redovisar större mängd hållbarhetsredovisning i jämförelse med företag inom ekonomi, 

som är referenskategori. Industriverksamhet, sjukvård, råvaror, allmännyttiga tjänster 

samt olja och gas uppvisar också en positiv koefficient men är alltså inte signifikanta. 

Teknik och telekommunikation uppvisar en negativ koefficient. Det tyder på att företag 

inom de branscherna redovisar mindre mängd hållbarhetsredovisning i jämförelse med 

företag inom ekonomi, men inte heller de branscherna visade något signifikant resultat. 

 

4.3.2. Hypotes 2 

Hypotes 2 hävdar att det finns ett samband mellan ett kritiskt antal kvinnor i styrelser 

och mängden information som företag har i sin hållbarhetsredovisning. Därefter är 

hypotes 2 uppdelad i delhypoteser som vardera påstår att det kritiska antalet är 1 kvinna 

eller fler, 2 kvinnor eller fler, 3 kvinnor eller fler, 4 kvinnor eller samt 5 kvinnor eller 

fler. Regression 2–6 är genomförda för att testa var det kritiska antalet kvinnor finns och 

resultatet presenteras i tabell 4.8. 

 

Förklaringsgraden, justerad R2, ligger på mellan 0,274 och 0,304 med ett medelvärde på 

ca 0,294. Det innebär att modellerna kan förklara ca 29,4 procent av variationen hos 

mängd hållbarhetsinformation. Modellen är även signifikant då den uppvisar en 

signifikansnivå på 0,000.  
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 Regression2 Regression 3 Regression 4 Regression 5 Regression 6 

Beroende variabel      

Mängd information -18,556** (4,089) -20,303** (4,147) -19,182** (4,130) -17,648** (4,149) -19,643** (4,054) 

      

Oberoende variabel      

1 kvinna eller fler -6,643** (2,025)     

2 kvinnor eller fler  0,274 (1,372)    

3 kvinnor eller fler   2,907** (1,306)   

4 kvinnor eller fler    5,634** (1,794)  

5 kvinnor eller fler     12,044** (3,606) 

      

Kontrollvariabler      

Skuldsättningsgrad (ln) -0,853 (0,520) -0,862 (0,532) -0,797 (0,527) -0,816 (0,521) -0,873 (0,502) 

Företagets storlek (ln) 1,991** (0,322) 1,829** (0,325) 1,801** (0,322) 1,766** (0,319) 1,809** (0,318) 

Styrelsens storlek  0,183 (0,299) -0,154 (0,332) -0,420 (0,317) -0,462 (0,304) -0,246 (0,286) 

Bransch       

  -  Konsumentvaror 6,762** (2,106) 7,449** (2,139) 7,769** (2,123) 7,114** (2,102) 8,009** (2,101) 

  -  Industriverksamhet 0,715 (1,553) 1,321 (1,584) 2,128 (1,605) 1,696 (1,551) 1,752 (1,549) 

  -  Konsumenttjänster 6,279** (1,970) 6,838** (2,004) 7,052** (1,987) 6,507** (1,969)  6,582** (1,963) 

  -  Teknik -0,482 (1,911) -0,812 (1,947) -0,024 (1,961) -0,637 (1,912) -0,434 (1,910) 

  -  Sjukvård 0,428 (1,872) 0,405 (1,912) 0,781 (1,901) 0,463 (1,875) 0,760 (1,874) 

  -  Råvaror 3,086 (2,803) 3,826 (2,890) 4,435 (2,844) 3,283 (2,804) 4,378 (2,801) 

  -  Allmännyttiga 

tjänster 
2,360 (8,431) 0,960 (8,606) 1,257 (8,514) 0,361 (8,434) 0,946 (8,413) 

  -  Olja och gas 8,166 (5,096) 8,524 (5,210) 9,191 (5,158) 8,184 (5,104) 8,648 (5,091) 

  -  Telekommunikation -0,868 (4,999) -0,728 (5,104) -1,207 (5,058) -1,770 (5,018) -4,189 (5,100) 

      

N 278 278 278 278 278 

R2 0,303 0,274 0,287 0,301 0,304 

Justerad R2 0,268 0,237 0,251 0,265 0,269 

Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Koefficient (standardfel). *p ≤ 0,05, **p ≤ 0,01 

Tabell 4.8 Regressionstest hypotes 2 

 

En kvinna eller fler och mängd information uppvisar en negativ betakoefficient och är 

signifikant på 1 procents nivå. Det betyder att företag med en kvinna eller fler i 

styrelsen tenderar att redovisa mindre mängd information i hållbarhetsredovisningen. 

Resultatet är signifikant vilket tyder på att resultatet inte har uppkommit på grund av 

slumpen. Två kvinnor eller fler och mängd information har en positiv koefficient men 

resultatet är inte signifikant. Det betyder att det inte är säkert att resultatet beror på 

slumpen. Tre kvinnor eller fler, 4 kvinnor eller fler samt 5 kvinnor eller fler visar alla tre 

en positiv koefficient med mängden information. Resultatet är även signifikant på 1 
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procents nivå för alla tre variablerna. Det betyder att kvinnor som har minst tre kvinnor i 

styrelsen tenderar att redovisa en större mängd hållbarhetsinformation.  

 

I alla fem regressioner uppvisar företagets storlek och mängd information en positiv 

koefficient och ett signifikant samband. Det innebär att större företag tenderar att 

redovisa större mängd hållbarhetsinformation. Branscherna konsumentvaror och 

konsumenttjänster uppvisar även de en positiv koefficient med mängd information i alla 

fem regressioner. Resultatet är även signifikant i alla fem regressioner. Det betyder att 

företag som är verksamma inom konsumentvaror samt konsumenttjänster tenderar att 

redovisa större mängd information än företag som är verksamma inom ekonomi, som är 

referenskategori.  

 

Övriga kontrollvariabler uppvisar både negativa och positiva koefficienter men 

resultatet är inte signifikant. Det innebär att vi inte kan säga om resultatet beror på 

slumpen eller inte.  

 

4.3.3. Hypotes 3 

 

Hypotes 3 påstår att det finns ett samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och om 

företaget redovisar enligt GRI, ISO eller Global Compact. Hypotes 3 är uppdelad i 

delhypoteser som vardera påstår att det finns ett samband mellan andelen kvinnor i 

styrelsen och en av de tre redovisningsstandarderna. Regressionerna 7–9 är genomförda 

för att testa hypotes 3 och resultatet redovisas i tabell 4.9.  

 

Förklaringsgraden, Nagelkerke R2, för variationen i GRI ligger på 28,3 procent, för ISO 

ligger den på 25,5 procent och för Global Compact på 28,6 procent. Det betyder att 

modellerna förklarar respektive procent av variansen för användandet av en specifik 

standard.  

 

Andel kvinnor och GRI visar en positiv koefficient och ett resultat som är signifikant på 

1 procents nivå. Det innebär att företag med en större andel kvinnor i sin styrelse 

tenderar att redovisa enligt GRI i större utsträckning än företag med en mindre andel 

kvinnor i styrelsen.   
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 Regression 7 Regression 8 Regression 9 

Beroende variabel    

GRI -7,137** (0,000)   

ISO  -3,702* (0,017)  

Global Compact   -10,090** (0,000) 

    

Oberoende variabel    

Andel kvinnor 0,037** (0,008) 0,024 (0,071) 0,013 (0,330) 

    

Kontrollvariabler    

Skuldsättningsgrad (ln) -0,042 (0,849) -0,006 (0,979) -0,406 (0,083) 

Företagets storlek (ln) 0,394** (0,002) 0,082 (0,478) 0,659** (0,000) 

Styrelsens storlek -0,003 (0,976) 0,076 (0,412) 0,018 (0,848) 

Bransch    

- Konsumentvaror -0,185 (0,758) 1,612** (0,009) -0,491 (0,434) 

- Industriverksamhet -0,523 (0,280) 2,151** (0,000) -0,185 (0,709) 

- Konsumenttjänster 0,686 (0,256) -0,221 (0,738) -0,144 (0,813) 

- Teknik -0,567 (0,407) 1,667** (0,010) 0,250 (0,706) 

- Sjukvård -2,753* (0,013) 0,989 (0,126) -1,097 (0,119) 

- Råvaror -0,161 (0,859) 1,406 (0,095) -0,549 (0,574) 

- Allmännyttiga tjänster -20,207 (1,000) -19,489 (1,000) -20,143 (1,000) 

- Olja och gas 0,211 (0,892) 0,636 (0,673) 2,033* (0,171)  

- Telekommunikation -1,101 (0,489) 121,830 (0,999) -1,515 (0,372) 

    

N 196 196 196 

Nagelkerke R2 0,283 0,255 0,286 

Percent correct 74,1 69,4 73,6 

Sig. 0,000 0,000 0,000 

 

Koefficient (signifikansnivå). *p ≤ 0,05, **p ≤ 0,01 

Tabell 4.9 Regressionstest hypotes 3 

 

Företagets storlek har även det en positiv koefficient och är signifikant på 1 procents 

nivå. Det betyder att större företag redovisar enligt GRI i större utsträckning än mindre 

företag. Sjukvård har en negativ koefficient och är signifikant på 5 procents nivå. Den 

negativa koefficienten innebär att företag inom sjukvård tenderar att redovisa i enlighet 

med GRI i mindre utsträckning än företag inom referensbranschen ekonomi. Övriga 

kontrollvariabler uppvisar antingen en positiv eller negativ koefficient men är inte 

signifikanta vilket betyder att resultatet kan bero på slumpen.  

 

4.3.4. Hypotes 4 

Hypotes 4 är utformad för att testa om det finns ett kritiskt antal kvinnor i styrelsen och 

val av redovisningsstandard. Standarderna vi har testat för är GRI, ISO eller Global 

Compact. I regression 10–14 är den beroende variabeln GRI, i regression 15–19 är den 
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beroende variabeln ISO och i regression 20–24 är den beroende variabeln Global 

Compact. I tabellerna 4.10-4.12 redovisas resultatet från regressionerna som har 

genomförts för att testa hypotes 4 och dess delhypoteser.  

 

GRI 

Förklaringsgraden, Nagelkerke R2, för variationen i GRI ligger mellan 0,253 och 0,298 

med ett medelvärde på ca 27,1 procent. Modellerna kan därför förklara ca 27,1 procent 

av variationen i val av GRI som redovisningsstandard.  

 

 Regression 10 Regression 11 Regression 12 Regression 13 Regression 14 

Beroende variabel      

GRI -4,979** (0,004) -6,500** (0,000) -5,368** (0,000) -5,010** (0,003) -5,551** (0,001) 

      

Oberoende variabel      

1 kvinna eller fler -1,185 (0,123)     

2 kvinnor eller fler  1,069* (0,037)    

3 kvinnor eller fler   1,313** (0,002)   

4 kvinnor eller fler    0,963* (0,062)  

5 kvinnor eller fler     36,954 (0,998) 

      

Kontrollvariabler      

Skuldsättningsgrad (ln) -0,087 (0,702) -0,084 (0,702) -0,083 (0,711) -0,086 (0,697) -0,120 (0,597) 

Företagets storlek (ln) 0,354** (0,005) 0,412** (0,001) 0,364** (0,003) 0,337** (0,006) 0,351** (0,005) 

Styrelsens storlek  -0,109 (0,279) -0,074 (0,496) -0,106 (0,309) -0,025 (0,804) 0,022 (0,808) 

Bransch       

  -  Konsumentvaror -0,299 (0,613) -0,315 (0,597) -0,077 (0,900) -0,310 (0,604) -0,140 (0,813) 

  -  Industriverksamhet -1,009* (0,032) -0,718 (0,127) -0,465 (0,343) -0,793 (0,086) -0,751 (0,107) 

  -  Konsumenttjänster 0,594 (0,319) 0,618 (0,300) 0,742 (0,227) 0,569 (0,340) 0,667 (0,267) 

  -  Teknik -0,667 (0,324) -0,799 (0,239) -0,273 (0,700) -0,693 (0,305) -0,621 (0,356) 

  -  Sjukvård -2,732* (0,014) -2,786** (0,012) -2,880** (0,010) -2,751* (0,014) -2,596* (0,019) 

  -  Råvaror -0,781 (0,364) -0,168 (0,855) -0,199 (0,827) -0,611 (0,479) -0,395 (0,640) 

  -  Allmännyttiga tjänster -20,160 (1,000) -19,859 (1,000) -20,226 (1,000) -20,553 (1,000) -20,372 (1,000) 

  -  Olja och gas 0,295 (0,840) 0,606 (0,682) 0,898 (0,531) 0,460 (0,747) 0,561 (0,695) 

  -  Telekommunikation -0,759 (0,622) -0,823 (0,589) -1,099 (0,467) -0,904 (0,580) -18,990 (0,999) 

      

N 196 196 196 196 196 

Nagelkerke R2 0,253 0,266 0,298 0,260 0,280 

Percent correct 68,4 72,0 74,6 68,9 67,9 

Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Koefficient (signifikansnivå). *p ≤ 0,05, **p ≤ 0,01 

Tabell 4.10 Regressionstest hypotes 4 GRI 

 

1 kvinna eller fler och GRI uppvisar en negativ koefficient men resultatet är inte 

signifikant. Två kvinnor eller fler, tre kvinnor eller fler samt fyra kvinnor eller fler 
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uppvisar alla en positiv koefficient som är signifikant på 5 procents nivå. Tre kvinnor 

eller fler är till och med signifikant på 1 procents nivå. Fem kvinnor eller fler har en 

positiv koefficient men resultatet är inte signifikant. Detta tyder på att företag med minst 

två kvinnor eller fler i styrelsen tenderar att redovisa enligt GRI. En kvinna eller fler 

tycks inte ge något signifikant samband. Inte heller fem kvinnor eller fler ger ett 

signifikant samband.  

 

Företagets storlek och GRI har en positiv koefficient som är signifikant. Det tyder på att 

större företag redovisar enligt GRI i större utsträckning än mindre företag. Varken 

skuldsättningsgrad eller styrelsens storlek har ett signifikant resultat men båda har en 

negativ koefficient. Den enda branschen som uppvisar ett signifikant resultat för alla 

fem regressioner är sjukvård. Koefficienten är negativ för alla regressioner. Det 

indikerar att företag inom sjukvård redovisar enligt GRI i mindre utsträckning än 

företag inom referensbranschen ekonomi. Industriverksamhet visar en negativ 

koefficient och ett signifikant resultat för regression 10 men inte för de andra fyra 

regressionerna. Ingen av de andra branscherna uppvisar ett signifikant samband i någon 

av regressionerna.  

 

ISO 

Förklaringsgraden, Nagelkerke R2, för variationen i GRI ligger mellan 0,236 och 0,246 

med ett medelvärde på ca 24,1 procent. Modellerna kan därför förklara ca 24,1 procent 

av variationen i val av ISO som redovisningsstandard.  

 

Vi finner inget signifikant samband mellan en kvinna eller fler, två kvinnor eller fler, tre 

kvinnor eller fler, fyra kvinnor eller fler samt fem kvinnor eller fler och val av ISO som 

redovisningsstandard. Det innebär att vi inte finner något statistiskt säkert samband 

mellan något antal kvinnor eller ISO som redovisningsstandard.  
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 Regression 15 Regression 16 Regression 17 Regression 18 Regression 19 

Beroende variabel      

ISO -3,612* (0,024) -3,323* (0,028) -3,108* (0,041)  -2,668 (0,083) -3,103* (0,039) 

      

Oberoende variabel      

1 kvinna eller fler 0,722 (0,339)     

2 kvinnor eller fler  0,616 (0,182)    

3 kvinnor eller fler   -0,002 (0,996)   

4 kvinnor eller fler    0,665 (0,207)  

5 kvinnor eller fler     0,060 (0,956) 

      

Kontrollvariabler      

Skuldsättningsgrad (ln) -0,052 (0,801) -0,031 (0,880) -0,043 (0,835) -0,022 (0,916) -0,043 (0,835) 

Företagets storlek (ln) 0,089 (0,444) 0,097 (0,404) 0,083 (0,475) 0,068 (0,560) 0,083 (0,475) 

Styrelsens storlek  0,068 (0,490) 0,036 (0,729) 0,106 (0,289) 0,062 (0,527) 0,105 (0,251) 

Bransch       

  -  Konsumentvaror 1,520* (0,013) 1,516* (0,013) 1,506* (0,014) 1,499* (0,015) 1,510* (0,014) 

  -  Industriverksamhet 1,933* (0,000) 2,004** (0,000) 1,858** (0,000) 1,930** (0,000) 1,861** (0,000) 

  -  Konsumenttjänster -0,184 (0,778) -0,210 (0,748) -0,217 (0,739) -0,311 (0,640) -0,220 (0,737) 

  -  Teknik 1,487* (0,020) 1,525* (0,018) 1,530* (0,020) 1,580* (0,014) 1,534* (0,017) 

  -  Sjukvård 0,881 (0,166) 0,926 (0,148) 0,905 (0,156) 0,941 (0,143) 0,908 (0,156) 

  -  Råvaror 1,212 (0,141) 1,397 (0,102) 1,110 (0,177) 1,085 (0,187) 1,115 (0,174) 

  -  Allmännyttiga tjänster -19,748 (1,000) -19,302 (1,000) -19,605 (1,000) -19,677 (1,000) -19,603 (1,000) 

  -  Olja och gas 1,019 (0,472) 0,903 (0,522) 0,931 (0,506) 0,901 (0,519) 0,933 (0,504) 

  -  Telekommunikation 22,027 (0,999) 21,976 (0,999) 22,006 (0,999) 21,924 (0,999) 21,987 (0,999) 

      

N 196 196 196 196 196 

Nagelkerke R2 0,241 0,246 0,236 0,245 0,236 

Percent correct 71,0 71,5 71,0 68,9 71,5 

Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Koefficient (signifikansnivå). *p ≤ 0,05, **p ≤ 0,01 

Tabell 4.11 Regressionstest hypotes 4 ISO 

 

 

Beträffande skuldsättningsgrad, företagets storlek samt styrelsens storlek finner vi inte 

heller något signifikant samband med ISO som redovisningsstandard.  

Branscherna konsumentvaror, industriverksamhet samt teknik har alla en 

signifikansnivå som understiger 5 procent och är därför statistiskt signifikant. Alla tre 

branscher har en positiv koefficient vilket betyder att företag inom dessa tre branscher 

redovisar enligt ISO i större utsträckning än företag inom referenskategorin ekonomi.’ 
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Global Compact 

Förklaringsgraden, Nagelkerke R2, visar värden mellan 0,282 och 0,312 med ett 

medelvärde på ca 29,1 procent. Modellerna kan därför förklara ca 29,1 procent i 

variationen i val av Global Compact som redovisningsstandard.  

 

 Regression 20 Regression 21 Regression 22 Regression 23 Regression 24 

Beroende variabel      

Global Compact -9,346** (0,000) -9,690** (0,000) -9,251** (0,000) -9,409** (0,000) -9,708** (0,000) 

      

Oberoende variabel      

1 kvinna eller fler -0,532 (0,488)     

2 kvinnor eller fler  -0,207 (0,662)    

3 kvinnor eller fler   0,998* (0,018)   

4 kvinnor eller fler    0,400 (0,458)  

5 kvinnor eller fler     1,145 (0,361) 

      

Kontrollvariabler      

Skuldsättningsgrad (ln) -0,433 (0,066) -0,438 (0,064) -0,416 (0,073) -0,419 (0,074) -0,440 (0,063) 

Företagets storlek (ln) 0,652** (0,000) 0,653** (0,000) 0,645** (0,000) 0,644** (0,000) 0,656** (0,000) 

Styrelsens storlek  0,060 (0,548) 0,059 (0,586) -0,079 (0,454) 0,006 (0,952) 0,023 (0,807) 

Bransch       

  -  Konsumentvaror -0,543 (0,384) -0,538 (0,389) -0,355 (0,580) -0,528 (0,398) -0,469 (0,454) 

  -  Industriverksamhet -0,371 (0,440) -0,364 (0,452) 0,015 (0,976) -0,272 (0,570) -0,252 (0,600) 

  -  Konsumenttjänster -0,183 (0,765) -0,155 (0,799) -0,107 (0,864) -0,176 (0,773) -0,144 (0,814) 

  -  Teknik 0,209 (0,752) 0,194 (0,769) 0,561 (0,417) 0,218 (0,742) 0,239 (0,718) 

  -  Sjukvård -1,101 (0,117) -1,107 (0,113) -1,153 (0,113) -1,088 (0,120) -1,045 (0,136) 

  -  Råvaror -0,836 (0,374) -0,841 (0,380) -0,353 (0,722) 0,727 (0,442) -0,651 (0,488) 

  -  Allmännyttiga tjänster -20,102 (1,000) -20,293 (1,000) -20,083 (1,000) -20,251 (1,000) -20,172 (1,000) 

  -  Olja och gas 2,066 (0,184) 2,176 (0,159) 2,281 (0,125) 2,106 (0,166) 2,160 (0,156) 

  -  Telekommunikation -1,414 (0,399) -1,391 (0,407) -1,678 (0,303) -1,467 (0,397) -1,881 (0,350) 

      

N 196 196 196 196 196 

Nagelkerke R2 0,283 0,282 0,312 0,284 0,296 

Percent correct 69,9 71,5 74,6 74,6 73,1 

Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Koefficient (signifikansnivå). *p ≤ 0,05, **p ≤ 0,01 

Tabell 4.12 Regressionstest hypotes 4 Global Compact 

 

3 kvinnor eller fler visar ett signifikant positivt samband vilket tyder på att det bör vara 

minst tre kvinnor i en styrelse för att det ska ge någon påverkan på val av Global 

Compact som redovisningsstandard. Dock visar ingen av de andra kvinnovariablerna 

något signifikant samband vilket tyder på att det inte finns något kritiskt antal för val av 

Global Compact.  
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Den enda kontrollvariabeln som visar ett signifikant samband med Global Compact är 

företagets storlek. Det betyder att större företag i större utsträckning redovisar i enlighet 

med Global Compact än mindre företag. Ingen av de andra kontrollvariablerna har ett 

statistiskt säkert samband.  

 

4.3.5 Sammanfattning regressionsanalyser 

Vi finner både stöd och inte stöd för våra hypoteser. Resultatet indikerar att andelen 

kvinnor inte har någon påverkan på mängden hållbarhetsinformation eller om företagen 

redovisar enligt ISO eller Global Compact. Dock visar vårt resultat att andelen kvinnor 

ger ett positivt signifikant resultat vid val av GRI som redovisningsstandard. Resultatet 

visar även att det inte med säkerhet går att säga om det finns ett kritiskt antal kvinnor 

för att det ska ge en påverkan på mängden information. För val av GRI som 

redovisningsstandard verkar det kritiska antalet kvinnor ligga vid två kvinnor medan det 

för ISO och Global Compact inte finns något kritiskt antal. Detta kommer att behandlas 

närmare i nästa kapitel.  

 

Resultatet visar att kontrollvariabeln företagets storlek har ett signifikant positivt 

samband för alla regressioner. Det tyder på att företagets storlek har en stor påverkan på 

hur företag väljer att redovisa sin hållbarhetsinformation. Varken skuldsättningsgrad 

eller styrelsens storlek uppvisar ett signifikant resultat i någon av regressionerna.  

 

De branscher som visar ett signifikant resultat i någon av regressionerna är 

konsumentvaror, konsumenttjänster, industriverksamhet, teknik samt sjukvård. De visar 

både negativa och positiva samband. Det tyder på att företag inom de branscherna har 

ett statistiskt säkert samband mot den beroende variabeln i jämförelse med 

referensbranschen ekonomi.  
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5. Resultatdiskussion 

 

 

I diskussionsavsnittet överläggs resultatet tillsammans med tidigare forskning, teorier 

och uppställda hypoteser. Vidare redogör vi även för våra egna reflektioner kring 

resultaten. 

 

H1: Det finns ett samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och omfattningen av 

företagets hållbarhetsredovisning.  

 

Studiens resultat visar att det finns ett positivt samband mellan andelen kvinnor i 

styrelsen och omfattningen av företagets hållbarhetsredovisning. Dock kan vi inte 

utesluta att resultatet beror på slumpen vilken betyder att vi förkastar hypotes 1. Det 

innebär att vi inte finner något säkert samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och 

omfattningen av företagets hållbarhetsredovisning.  

 

Resultatet från vår studie stämmer inte överens med delar av den tidigare forskningen. 

Enligt både Bear et al. (2010) och Nadeem et al. (2017) redovisar företag med ett större 

antal kvinnor i styrelsen en större mängd hållbarhetsinformation. En anledning till att 

vårt resultat skiljer sig från andra studier kan vara att det krävs en kritisk massa för att 

det ska ge en påverkan på hållbarhetsredovisningen (Fernandez-Feijoo et al., 2014). 

Detta kommer att diskuteras mer ingående senare i kapitlet. Det kan dock tänkas vara så 

att den andelen kvinnor som vi har mätt inte i tillräckligt stor utsträckning uppnår den 

kritiska massa som krävs för att ge en säker påverkan. Amran et al. (2014) har inte 

funnit att det finns något samband men menar att det kan bero på att de inte mätt kritisk 

massa. Amran et al. (2014) har dock inte studerat mängden hållbarhetsinformation utan 

har fokuserat på kvalitén på hållbarhetsredovisningen.  

 

Nikolaeva et al. (2011) beskriver att legitimitetsteorin syftar till att via 

hållbarhetsrapportering visa för externa intressenter att de är legitima genom att 

efterleva de förväntningar och sociala normer som finns. Eftersom vi inte funnit något 

samband mellan andel kvinnor i styrelsen och hållbarhetsredovisningen kan vi inte 

heller avgöra om företag använder kvinnor i styrelsen för att framstå som legitima eller 
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för att skapa värde för sina intressenter. Det innebär att vi inte har funnit något stöd för 

varken intressentteorin eller legitimitetsteorin i detta avseende.   

 

Flertalet tidigare studier som har undersökt relationen mellan mängd 

hållbarhetsredovisning och antalet kvinnor i styrelsen har mätt mängd information på 

annat sätt än i denna studie. Bear el al. (2010) har i sin studie mätt omfattningen av 

hållbarhetsredovisningen genom att använda sig av omdömet för ett företags rykte för 

företag på Fortune 2009 lista över världens mest ansedda företag. Nadeem et al. (2017) 

har mätt omfattningen av hållbarhetsredovisningen med hjälp av ESG-värden från 

Bloombergs databas. Databasen är uppbyggd med hjälp av GRI:s indikatorer (Nadeem 

et al., 2017). Fernandez-Feijoo et al. (2014) använder sig av KPMG:s rapport som 

kartlägger företagens CSR-arbete och CSR-rapporter. Vi mäter mängden information 

som antalet ord i relation till det totala antalet ord i årsredovisningen och 

hållbarhetsredovisningen tillsammans. Då vi mäter på ett annat sätt än andra studier 

anser vi att det inte är helt främmande att vi får ett annat resultat än tidigare studier. Det 

förmodar vi är en stor anledning till att vi får ett annorlunda resultat än tidigare 

forskning. De nämnda studierna har även de mätt på olika sätt vilket kan vara en 

bidragande orsak till att inte heller den tidigare forskningen inte helt visar likartade 

resultat.  

 

Företagets storlek visar ett positivt samband med den beroende variabeln mängd 

information vilket betyder att större företag tenderar att redovisa mer 

hållbarhetsinformation. Det går i linje med vad Prado-Lorenzo et al. (2009) funnit i sin 

studie. Även Fuente et al. (2017) lyfter fram att företagets storlek är en påverkansfaktor 

för hållbarhetsredovisningen. Vårt resultat går i linje med den tidigare forskningen 

vilket medför en stark indikation på att större företag redovisar en större mängd 

information i sin hållbarhetsredovisning.  

 

De branscher som vi finner ett tillförlitligt resultat för är konsumentvaror samt 

konsumenttjänster. Båda har en positiv påverkan på hur stor mängd information som 

företagen ger ut. Hahn och Kühnen (2013) menar att företag som verkar i branscher som 

generellt påverkar miljön i större omfattning också kommer att rapportera större 

mängder hållbarhetsinformation. Företagen inom konsumentvaror och 

konsumenttjänster kan vara företag som fraktar varor långa distanser eller har en 
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produktion med mycket utsläpp.  

 

Man har i studier också funnit samband mellan högriskindustrier som har stor påverkan 

på miljön, företag med hög synlighet så som mediabranschen och högre kvalitet på 

GRI-rapporter (Gallén et al., 2017). Vårt resultat kan indikera att det finns ett liknade 

samband mellan företag som påverkar miljön i stor utsträckning och mängd 

hållbarhetsinformation. Nikolaeva et al., 2011 visar att ett viktigt argument för 

legitimitetsteorin är att ju mer synliga företag är desto större offentligt tryck för 

ansvarsskyldighet utsätts de för och enligt legitimitetsteorin förväntas företag som är 

mer synliga vara mer ansvarstagande. Vår studie kan i detta fall visa stöd för 

legitimitetsteorin eftersom företag i branscher som på är mer synliga eller påverkar 

miljön i större omfattning kommer vilja legitimera sina handlingar genom 

hållbarhetsrapporten. 

 

Deegan och Unerman (2011) menar att det är företagens skyldighet att uppfylla 

intressenternas krav på information rörande företagens agerande och att information bör 

behandla både de sociala och miljömässiga aspekterna. Beroende på inom vilken 

bransch ett företag verkar så påverkar det därför hållbarhetsredovisningen.  

 

H2 Det finns ett samband mellan ett kritiskt antal kvinnor i styrelsen och omfattningen 

av företagets hållbarhetsredovisning 

 

H2a Det finns ett samband mellan en kvinnlig styrelseledamot och omfattningen av 

företagets hållbarhetsredovisning.   

 

H2b Det finns ett samband mellan två kvinnliga styrelseledamöter och omfattningen av 

företagets hållbarhetsredovisning 

 

H2c Det finns ett samband mellan tre kvinnliga styrelseledamöter och omfattningen av 

företagets hållbarhetsredovisning 

 

H2d Det finns ett samband mellan fyra kvinnliga styrelseledamöter och omfattningen av 

företagets hållbarhetsredovisning 
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H2e Det finns ett samband mellan fem kvinnliga styrelseledamöter och omfattningen av 

företagets hållbarhetsredovisning 

 

Studiens resultat visar att det finns stöd för hypoteserna H2a, H2c, H2d samt H2e. För 

hypotes H2a finner vi ett negativt samband och för de andra tre hypoteserna finner vi ett 

positivt samband. Resultaten är inte det vi förväntat oss och är något svårtolkade utifrån 

de teorier vi har baserat hypoteserna utifrån.  

 

Den tidigare forskningen har studerat den kritiska andelen på flertalet olika sätt. Torchia 

et al. (2011) har i sin studie av norska företag studerat om det finns en kritisk massa 

kvinnor när det gäller företagens prestation gällnade innovation. Den kritiska massan är 

då tre kvinnor eller fler (Torchia et al., 2011). Fernandez-Feijoo et al. (2014) har, som 

tidigare nämnts, studerat sambandet mellan en kritisk massa kvinnor och mängden 

hållbarhetsredovisning genom att använda sig av KPMG:s rapport om CSR och CSR 

rapporter. Joecks et al. (2013) mätte den kritiska massan kvinnor till 30 procent. Konrad 

et al. (2008) har även de funnit att det krävs minst tre kvinnor för att de ska ge någon 

påverkan på styrelsens arbete.  

 

Vårt resultat tyder på att det finns ett negativt samband mellan kvinnor och omfattning 

på hållbarhetsredovisningen om det finns minst en kvinna eller fler i en styrelse. Om det 

finns minst två kvinnor eller fler så visar vårt resultat inget trovärdigt samband även om 

det är svagt positivt. Det går att relatera till Torchia et al. (2011) studie som beskriver att 

med en kvinna i styrelsen är det troligt att hon endast kommer bekräfta vad andra 

styrelsemedlemmar föreslår och två kvinnor blir ofta kategoriserade och stereotyperade. 

För tre kvinnor eller fler, fyra kvinnor eller fler samt fem kvinnor eller fler finner vi ett 

positivt samband. Det tyder på att det finns en kritisk massa vid tre kvinnor eller fler 

även om vi har ett negativt samband vid en kvinna.  

 

Det är endast en tredjedel av företagen som når upp till minst tre kvinnor vilket gör att 

våra resultat tyder på att det krävs minst tre kvinnor för att påverkan ska bli positiv. 

Anledningen till att vi får ett negativt signifikant samband för 1 kvinna eller fler kan 

vara att antalet företag med en kvinna eller fler samt två kvinnor eller fler tar ut den 

positiva effekten som minst tre kvinnor har (Amran et al., 2014). Det på grund av att det 

är så pass många företag som har en eller två kvinnor i sin styrelse. Torchia et al. (2011) 
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beskriver i sin studie att det i länder som Norge, som genom lagstiftning har tillräckligt 

stort antal kvinnor i styrelsen, gör att det är bortom rimligt tvivel att kvinnors närvaro 

kan ses som endast symbolisk. Då det i Sverige inte är lagstadgat om hur stor andel av 

styrelsen som ska bestå av kvinnor kan det innebära att det finns för få styrelser med 

tillräckligt antal kvinnor för att på ett tillförlitligt sätt kunna mäta den kritiska massan. 

Vi har också uppmätt en något lägre genomsnittligt antal än vi väntat oss vilket kan bero 

på att vi uteslutit alla styrelsemedlemmar utan svenskt personnummer. I och med det så 

får vi ett tvetydligt resultat.  

 

På grund av vårt tvetydliga resultat kan vi därför inte med säkerhet uttala oss om det 

finns någon kritisk massa som antalet kvinnor i styrelsen måste överstiga för att det ska 

ge påverkan på mängden information i hållbarhetsredovisningen. Det kan dock tänkas 

att det finns en kritisk massa av kvinnor för att det ska ge en negativ påverkan och en 

kritisk massa som ger en positiv påverkan.  

 

H3 Det finns ett samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och val av 

redovisningsstandard  

 

H3a Det finns ett samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och val av GRI som 

redovisningsstandard 

 

H3b Det finns ett samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och val av ISO som 

redovisningsstandard 

 

H3c Det finns ett samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och val av Global 

Compact som redovisningsstandard 

 

För både ISO och Global Compact visade resultatet att det finns ett svagt positivt 

samband mellan dem och andel kvinnor i styrelsen. Resultaten var dock inte tillförlitliga 

vilket innebär att vi förkastar delhypotes H3b och H3c.  

 

Resultatet visade istället att det finns ett svagt positivt signifikant samband mellan 

andelen kvinnor i styrelsen och val av GRI. Det tyder på att företag med fler kvinnor i 

styrelsen i större utsträckning väljer att rapportera i enlighet med GRI:s riktlinjer. 
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Hypotes H3a styrks därmed. Det går till viss del i linje med Nadeem et al. (2017) studie 

som visar att kvinnliga styrelsemedlemmar uppmuntrar företag att anamma mer 

miljövänliga arbetsmetoder och använda sig av de bästa metoderna för hållbarhet. 

Resultatet kan också länkas till Galléns et al., (2017) studie som visar att det finns ett 

positivt samband mellan femininiteten i ett land, mätt genom jämställdhet, och antal 

publicerade GRI-rapporter. Garcia-Sanchez et al., (2016) har dessutom funnit att 

maskuliniteten i ett land har en negativ effekt på implementering av GRI:s riktlinjer hos 

företag.  

 

Resultaten visar att det också finns ett positivt signifikant samband mellan GRI och 

kontrollvariabeln för företagets storlek. Även för Global Compact och företagets storlek 

har vi funnit ett positivt och signifikant samband. Det går i linje med Fuente et al., 

(2017) studie som visat att det finns ett samband mellan ett företags storlek och de mest 

framstående standarderna såsom GRI.  

 

Användandet av ISO:s riktlinjer tycks istället vara relaterat till vilken typ av bransch 

som företaget tillhör utifrån det resultat vi har. Det finns ett positivt samband mellan 

konsumtionsvaror samt industriverksamhet men ett svagt negativt samband till 

konsumenttjänster. Vi har även funnit ett negativt samband mellan GRI och 

sjukvårdsbranschen. Det indikerar att beroende på inom vilken bransch ett företag 

verkar så påverkar det om ett företag väljer att använda ISO. 

 

H4 Det finns ett samband mellan ett kritiskt antal kvinnor i styrelsen och företagets 

redovisningsstandard. 

 

H4a Företag med en kvinna i styrelsen kommer att rapportera i enlighet med en GRI, 

ISO eller Global Compact. 

 

H4b Företag med två kvinnor eller fler kommer att rapportera i enlighet med GRI, ISO 

eller Global Compact. 

 

H4c Företag med tre kvinnor eller fler kommer att rapportera i enlighet med GRI, ISO 

eller Global Compact. 
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H4d Företag med fyra kvinnor eller fler kommer att rapportera i enlighet med GRI, ISO 

eller Global Compact. 

 

H4e Företag med fem kvinnor eller fler kommer att rapportera i enlighet med GRI, ISO 

eller Global Compact. 

 

Det finns inget tillförlitligt samband mellan en kvinna eller fler och val av GRI, ISO 

eller Global Compact och därmed förkastar vi hypotes H4a. Det går inte att styrka att det 

finns en kritisk massa som är avgörande för kvinnors möjlighet att påverka standard vid 

endast en kvinna i styrelsen.  

 

När det gäller två kvinnor eller fler i styrelsen får vi ett tillförlitligt resultat för val av 

GRI men inte för val av ISO eller Global Compact. Det betyder att vi kan dra slutsatsen 

att en styrelse med minst två kvinnor i styrelsen i större utsträckning väljer att 

hållbarhetsredovisa i enlighet med GRI. Vid tre kvinnor eller fler finner vi ett positivt 

samband med val av GRI och Global Compact men inte för val av ISO. För fyra 

kvinnor eller fler samt fem kvinnor eller fler så är det endast val av GRI som får ett 

positivt samband. För ISO och Global Compact finner vi inget tillförlitligt samband.  

 

Det går till viss del i linje med flera av studierna kring att det finns en kritisk massa för 

kvinnors påverkan på styrelsearbetet även om de flesta studier menar att den kritiska 

massan finns först när antalet kvinnor passerar tre (Fernandez-Feijoo et al., 2016; 

Torchia et al. 2011; Joecks et al., 2013).  

 

Vårt resultat kan därmed tyda på att det finns en kritisk massa vid två kvinnor i 

styrelsen eller fler. Det innebär att för att kvinnor ska ha möjlighet att påverka vilken 

standard ett företag arbetar efter måste de överstiga en kritisk massa av två kvinnor. Det 

överensstämmer inte med Zaichkowskys (2014) resultat som säger att styrelsearbetet 

påverkas positivt redan vid en kvinna och sedan fortsätter att förbättras desto fler 

kvinnor som tillkommer utan för standard krävs det två kvinnor. Det kan bero på att när 

det är två kvinnor eller fler får de större möjlighet att göra sina röster hörda eller vågar 

utrycka sina åsikter. Joecks et al. (2013) menar att fram till dess att ett kritiskt antal 

kvinnor i en grupp uppnås kommer gruppen inte ge något utrymme för de kunskaper 

och förmågor som de för med sig till gruppen.  



Gavlén och Pettersson 

 

62 

 

 

Det tycks också vara så att möjligheten att påverka standard ökar från det att antalet 

kvinnor i styrelsen är tre men att när antalet åter igen passerar en ny kritisk massa vid 

fyra kommer de inte ha möjlighet att påverka. Vi förmodar att det kan bero på att då 

kvinnor är tre eller färre känner att de måste ta ansvar för sociala frågor vilket kan 

relateras till att det finns en förväntan på kvinnor att vara mer vårdande och 

serviceorienterade snarare än hårda och prestationsorienterade (Heilman, 2001). 

Samtidigt som kvinnor är mer inriktade på att ta beslut kring sociala frågor och är mer 

mottagliga för etiska frågor (Bernandi, 2006) så tror vi att när kvinnor överstiger fyra 

eller fler i större utsträckning förväntar sig att någon annan kvinna tar det ansvaret. Det 

kan bero på att det även mellan kvinnor finns normativa förväntningar och 

könsstereotyper som kan bidra till att kvinnor i styrelser med större andel kvinnor 

förväntar sig av andra att ta ansvar för hållbarhetsrapportens utformning. Det vill säga 

att då de överstiger fyra tror vi att det istället kan vara så att de i större utsträckning 

förlitar sig på att en annan kvinna tar det ansvaret och därav blir sambandet svagare.  

 

Dock kan ett sådant motstridigt samband även bero på att det är som Torchia et al. 

(2011) beskriver, att det är bättre med heterogena styrelser är än homogena styrelser när 

det kommer till innovation. Det kan enligt oss innebära att sambandet blir svagare 

eftersom medelvärdet för antalet medlemmar i styrelsen i studien endast är 7,29 

personer. När antalet kvinnor överstiger 4 utgör de mer än hälften av medelvärdet för 

styrelsen vilket kan innebära att styrelsen går mot att återigen bli för heterogen. Joecks 

et al. (2013) beskriver att ej jämställda grupper kommer prestera sämre än balanserade, 

jämställda grupper. Vid fem kvinnor eller fler finner vi ett starkt positivt samband men 

det är inte signifikant vilket innebär att det inte är tillförlitligt och det är därmed stor 

chans att resultatet beror på slumpen och vi förkastar delhypotes H4e.  
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6. Slutsats, bidrag och begränsningar 

 

 

Den avslutande delen inleds med studiens slutsats som har till uppgift att besvara syftet 

därefter redogörs för studiens praktiska och teoretiska bidrag följt av studiens 

begränsningar och förslag till fortsatt forskning. 

 

 

6.1 Slutsats 
 

Studiens syfte var att studera om det finns ett samband mellan kvinnor i styrelsen och 

hållbarhetsredovisningen, först genom att testa om det finns ett samband mellan 

omfattning av hållbarhetsredovisningen och andel kvinnor i styrelsen. Resultaten visar 

att det inte finns stöd för att andelen kvinnor i styrelsen påverkar 

hållbarhetsredovisningens omfattning, dock indikerar resultaten att det kan finnas en 

kritisk massa vid tre kvinnor som måste uppnås för att en sådan påverkan ska vara 

möjlig. En anledning till resultatet kan vara att det i studiens urval inte ingår tillräckligt 

många styrelser med så stor andel kvinnor att de överstiger den kritiska massan och kan 

därför inte ge tillräckligt stor inverkan på resultatet om andelen kvinnor påverkar 

hållbarhetsredovisningen generellt.  

 

I studien studerades även om kvinnor påverkar hållbarhetsrapporten när det kommer till 

användandet av standardorgan. Resultatet tyder på att det finns samband mellan 

användande av GRI och andelen kvinnor i styrelsen. Det kan bero på att kvinnor är mer 

benägna att använda metoder för hållbarhetsredovisning som är bättre i kombination 

med att GRI anses vara det mest använda standardorganet. Även för standard och 

kvinnor i styrelsen indikerar resultatet att det kan finnas en kritisk andel kvinnor som är 

avgörande för huruvida kvinnor har möjlighet att påverka standard positivt. Resultatet 

är dock endast relaterat till GRI och Global Compact, för ISO kunde inte några sådana 

samband fastställas.  
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6.2 Bidrag 
 

Studiens bidrag är uppdelat i ett praktiskt bidrag samt ett teoretiskt bidrag. Det praktiska 

bidraget är till för att ge en ökad förståelse för hur studien är praktiskt relevant. Det 

teoretiska bidraget visar hur vår studie bidrar till forskningsområdet.  

6.2.1 Praktiskt bidrag 

 

Det praktiska bidraget vår studie bidrar med är en ökad förståelse för hur kvinnor i 

styrelsen påverkar hållbarhetsredovisningen hos börsnoterade företag. Resultatet kan 

vara intressant för beslutstagare i den bemärkelsen att det är de som tar beslutet om hur 

styrelsens sammansättning bör vara. Det är intressesant för beslutstagarna att vara 

medvetna om hur kvinnor i styrelsen påverkar styrelsens arbete rent generellt men även 

mer specifikt som i fallet med hållbarhetsredovisning.  

 

Det är även upp till beslutstagarna att säkerställa företagets position i samhället. Med 

intressentteorin och legitimitetsteorin i åtanke är det av stor vikt att företagsledarna är 

medvetna om vilka krav som finns på ett företag från både intressenter och samhället i 

stort. För att på ett tillfredsställande sätt möta dessa krav är det av stor vikt att 

företagsledarna är medvetna om vilka faktorer som påverkar hållbarhetsredovisningen. 

Vi anser att resultatet i vår studie hjälper företagsledarna att bli mer medvetna om de 

bakomliggande faktorerna, då främst kvinnor i styrelsen.  

6.2.2 Teoretiskt bidrag 

 

Den tidigare forskningen har studerat företag inom andra länder och områden där 

Sverige inte finns representerat. I och med att vår studie har studerat börsnoterade 

företag i Sverige så bygger vi på den tidigare forskningen med ett mindre utforskat 

område. Vi har utgått från den tidigare forskningen vid valet av faktorer att studera. På 

så vis kan vi bidra med en ökad förståelse kring faktorernas påverkan på 

hållbarhetsredovisning även om vår studie främst har fokuserat på kvinnorna i 

styrelsens roll för hållbarhetsredovisningen. Vår studie kan läggas till den ständigt 

växande mängd litteratur som behandlar hållbarhetsredovisning.  
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6.3 Begränsningar och förslag till vidare forskning 
 

Studien är begränsad till noterade företag på den svenska börsen vilket innebär att man 

bör vara försiktig med att generalisera resultaten. Stora företag kan både vara mer 

transparenta när det kommer till publicerad hållbarhetsinformation men även vara mer 

jämställda när det kommer till antalet kvinnor i styrelsen. Förslag till framtida forskning 

är att undersöka om man får samma resultat när man även integrerar icke noterade 

företag. Ett annat förslag är att studera hållbarhetsredovisning endast utifrån den 

miljömässiga hållbarhetsinformationen för att se om kvinnor påverkar miljömässiga 

faktorer.  

 

En begränsning är också att vi har valt att mäta mängd information genom hur stor 

andel av den totala redovisade informationen som utgörs av hållbarhetsinformation. En 

begränsning med ett sådant sätt att mäta är att det finns risk för att även ”tomma ord ” 

kommer med i studien, det vill säga att en mening med samma tyngd kan skrivas med 

olika antal ord. Innebörden av det kan då bli att den längre meningen anses innehålla 

större mängd hållbarhetsinformation trots att de egentligen har samma innehåll. Ett 

förslag är därför att i kommande studie använda sig av ett annat sätt att mäta så som 

GRI-index eller liknande för att se om det kan ge ett annat resultat. 
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Bilagor 
 

Studiens urval 

 

 

1. AAK Large Cap 

2. ABB Large Cap 

3. AcadeMedia Mid Cap 

4. Acando Mid Cap 

5. Actic Group Small Cap 

6. Active Biotech Small Cap 

7. AddLife Mid Cap 

8. Addnode Group Mid Cap 

9. Addtech Mid Cap 

10. Ahlsell Large Cap 

11. Alfa Laval Large Cap 

12. Alimak Group Mid Cap 

13. Alligator Bioscience Mid Cap 

14. Anoto Group Small Cap 

15. AQ Group Mid Cap 

16. Arctic Paper Small Cap 

17. Arise Small Cap 

18. ASSA ABLOY Large Cap 

19. AstraZeneca Large Cap 

20. Atlas Copco Large Cap 

21. Atrium Ljungberg Large Cap 

22. Attendo Large Cap 

23. Autoliv SDB Large Cap 

24. Avanza Bank Holding Large Cap 

25. Axfood Large Cap 

26. Axis Large Cap 

27. B3IT Management Small Cap 

28. Bactiguard Holding Small Cap 

29. Balco Group Small Cap 

30. BE Group Small Cap 

31. Beijer Alma Mid Cap 

32. Beijer Electronics Group Small Cap 

33. Beijer Ref Mid Cap 

34. Bergman & Beving Mid Cap 

35. Bergs Timber Small Cap 

36. Besqab Mid Cap 

37. Betsson Large Cap 

38. Bilia Mid Cap 

39. BillerudKorsnäs Large Cap 

40. BioGaia Mid Cap 

41. BioInvent International Small Cap 

42. Biotage Mid Cap 

43. Björn Borg Small Cap 
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44. Boliden Large Cap 

45. Bonava Large Cap 

46. Boozt Mid Cap 

47. Boule Diagnostics Small Cap 

48. Bravida Holding Large Cap 

49. BTS Group Small Cap 

50. Bufab Mid Cap 

51. Bulten Mid Cap 

52. Bure Equity Mid Cap 

53. Byggmax Group Mid Cap 

54. Camurus Mid Cap 

55. Capio Mid Cap 

56. Castellum Large Cap 

57. Catella Mid Cap 

58. Catena Mid Cap 

59. Cavotec Mid Cap 

60. CellaVision Mid Cap 

61. Cherry Mid Cap 

62. Christian Berner Tech Trade Small Cap 

63. Clas Ohlson Mid Cap 

64. Cloetta Mid Cap 

65. CLX Communications Mid Cap 

66. Collector Large Cap 

67. Com Hem Holding Large Cap 

68. Concentric Mid Cap 

69. Concordia Maritime Small Cap 

70. Consilium Small Cap 

71. Coor Service Management 

Holding Mid Cap 

72. Corem Property Group Mid Cap 

73. C-RAD Small Cap 

74. Creades Mid Cap 

75. CTT Systems Small Cap 

76. D. Carnegie & Co Mid Cap 

77. Dedicare Small Cap 

78. Diös Fastigheter Mid Cap 

79. Dometic Group Large Cap 

80. DORO Small Cap 

81. Duni Mid Cap 

82. Duroc Small Cap 

83. Dustin Group Mid Cap 

84. Eastnine Mid Cap 

85. Edgeware Small Cap 

86. Elanders Mid Cap 

87. Electra Gruppen Small Cap 

88. Electrolux Large Cap 

89. Elekta Large Cap 

90. Elos Medtech Small Cap 
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91. Eltel Mid Cap 

92. Empir Group Small Cap 

93. Endomines Small Cap 

94. Enea Small Cap 

95. Eniro Small Cap 

96. Eolus Vind Small Cap 

97. Episurf Small Cap 

98. Ericsson Large Cap 

99. Evolution Gaming Group Large Cap 

100. Work Group Small Cap 

101. Fabege Large Cap 

102. Fagerhult Mid Cap 

103. Fast Partner Mid Cap 

104. Fast. Balder Large Cap 

105. Feelgood Svenska Small Cap 

106. Fenix Outdoor International Mid Cap 

107. Ferronordic Machines Mid Cap 

108. Fingerprint Cards Large Cap 

109. FM Mattsson Mora Group Small Cap 

110. FormPipe Software Small Cap 

111. G5 Entertainment Mid Cap 

112. Garo Mid Cap 

113. Getinge Large Cap 

114. GHP Specialty  Care Small Cap 

115. Gränges Mid Cap 

116. Gunnebo Mid Cap 

117. Haldex Mid Cap 

118. Hansa Medical Mid Cap 

119. Havsfrun Investment Small Cap 

120. HEBA Mid Cap 

121. Hemfosa Fastigheter Large Cap 

122. Hennes och Mauritz Large Cap 

123. Hexagon Large Cap 

124. Hexatronic Group Mid Cap 

125. HEXPOL Large Cap 

126. HiQ International Mid Cap 

127. HMS Networks Mid Cap 

128. Hoist Finance Mid Cap 

129. Holmen Large Cap 

130. Hufvudstaden Large Cap 

131. Humana Mid Cap 

132. Husqvarna Large Cap 

133. I.A.R Systems Group Mid Cap 

134. ICA Gruppen Large Cap 

135. ICTA Small Cap 

136. Image Systems Small Cap 

137. Industrivärden Large Cap 

138. Indutrade Large Cap 
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139. Instalco Intressenter Mid Cap 

140. Intrum Large Cap 

141. Investor Large Cap 

142. Inwido Mid Cap 

143. Invisio Communication Mid Cap 

144. Invuo Technologies Small Cap 

145. ITAB Shop Concept Mid Cap 

146. JM Large Cap 

147. KABE Mid Cap 

148. KappAhl Mid Cap 

149. Karo Pharma Mid Cap 

150. Karolinska Development Small Cap 

151. Klövern Large Cap 

152. Knowit Mid Cap 

153. Kungsleden Large Cap 

154. Lagercrantz Group Mid Cap 

155. Lammhults Design Group Small Cap 

156. Latour Large Cap 

157. Lifco Large Cap 

158. Lindab International Mid Cap 

159. Loomis Large Cap 

160. Lundbergföretagen Large Cap 

161. Lundin Petroleum Large Cap 

162. Malmbergs Elektriska Small Cap 

163. Medicover Mid Cap 

164. Medivir Mid Cap 

165. Mekonomen Mid Cap 

166. Micro Systemation Small Cap 

167. Midsona Mid Cap 

168. Midway Small Cap 

169. Moberg Pharma Small Cap 

170. Modern Times Group Large Cap 

171. MQ Holding Small Cap 

172. Mr Green & Co Mid Cap 

173. MultiQ International Small Cap 

174. Mycronic Mid Cap 

175. NAXS Small Cap 

176. NCC Large Cap 

177. Nederman Holding Mid Cap 

178. Net Insight Mid Cap 

179. NetEnt Large Cap 

180. NeuroVive Pharmaceutical Small Cap 

181. New Wave Mid Cap 

182. NGS Group Small Cap 

183. NIBE Industrier Large Cap 

184. Nobia Large Cap 

185. Nobina Mid Cap 

186. Nolato Mid Cap 
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187. Nordax Group Mid Cap 

188. Nordic Waterproofing Holding Mid Cap 

189. NOTE Small Cap 

190. NOVOTEK Small Cap 

191. NP3 Fastigheter Mid Cap 

192. Oasmia Pharmaceutical Small Cap 

193. Odd Molly International Small Cap 

194. OEM International Mid Cap 

195. Oncopeptides Mid Cap 

196. Opus Group Mid Cap 

197. Orexo Mid Cap 

198. Ortivus Small Cap 

199. Oscar Properties Holding Mid Cap 

200. Pandox Large Cap 

201. Peab Large Cap 

202. Platzer Fastigheter Holding Mid Cap 

203. Poolia Small Cap 

204. Precise Biometrics Small Cap 

205. Prevas Small Cap 

206. Pricer Small Cap 

207. Proact IT Group Small Cap 

208. Probi Mid Cap 

209. Profilgruppen Small Cap 

210. Qliro Group Mid Cap 

211. Ratos Large Cap 

212. RaySearch Laboratories Mid Cap 

213. Recipharm Mid Cap 

214. Rejlers Small Cap 

215. Resurs Holding Large Cap 

216. Rezidor Hotel Group Mid Cap 

217. RNB RETAIL AND BRANDS Small Cap 

218. Rottneros Small Cap 

219. SAAB Large Cap 

220. Sagax Large Cap 

221. Sandvik Large Cap 

222. Saniona Small Cap 

223. SAS Mid Cap 

224. SCA Large Cap 

225. Scandi Standard Mid Cap 

226. Scandic Hotel Group Mid Cap 

227. SECTRA Mid Cap 

228. Securitas Large Cap 

229. Semcon Small Cap 

230. Sensys Gatso Group Small Cap 

231. Serneke Group Mid Cap 

232. SinterCast Small Cap 

233. Skanska Large Cap 

234. SKF Large Cap 
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235. SkiStar Mid Cap 

236. Softronic Small Cap 

237. Sportamore Small Cap 

238. SSAB Large Cap 

239. SSM Holding Mid Cap 

240. Starbreeze Mid Cap 

241. Stockwik Förvaltning Small Cap 

242. Strax Small Cap 

243. Studsvik Small Cap 

244. Svedbergs Small Cap 

245. Swedish Match Large Cap 

246. Swedish Orphan Biovitrum Large Cap 

247. Swedol Mid Cap 

248. Svolder Mid Cap 

249. Systemair Mid Cap 

250. Tele2 Large Cap 

251. Telia Company Large Cap 

252. Tethys Oil Mid Cap 

253. Thule Group Large Cap 

254. Tobii Mid Cap 

255. Traction Mid Cap 

256. TradeDoubler Small Cap 

257. Trelleborg  Large Cap 

258. Trention Small Cap 

259. Troax Group Mid Cap 

260. Uniflex Small Cap 

261. Wallenstam Large Cap 

262. VBG Group Mid Cap 

263. Venue Retail Group Small Cap 

264. Victoria Park Mid Cap 

265. Wihlborgs Fastigheter Large Cap 

266. Viking Supply Ships Small Cap 

267. Wilson Therapeutics Mid Cap 

268. Wise Group Small Cap 

269. Vitec Software Group Mid Cap 

270. Vitrolife Mid Cap 

271. Volati Mid Cap 

272. Volvo Large Cap 

273. Vostok New Ventures Mid Cap 

274. XANO Industri Small Cap 

275. Xvivo Perfusion Mid Cap 

276. ZetaDisplay Small Cap 

277. ÅF Large Cap 

278. Öresund Investment Mid Cap 

 

 

 

 


