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SAMMANFATTNING 
 

Titel: Kulturens modererande effekt på sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och 
CSP. 

 
Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. 
 
Författare: Emilia Törnqvist och Sara Hollström  
 
Handledare: Jan Svanberg 
 
Datum: 2019 – Januari 
 
Syfte: I takt med att konsumenter och övriga intressenters medvetenhet ökar ställs det högre krav på 
företagens sociala prestation (CSP) för att de ska förbli framgångsrika. Dessa ökade krav har 
bidragit till nya restriktioner och lagar om rapportering av icke-finansiell information, för vilken 
företagens styrelse är ansvariga. De ökade kraven på rapportering innebär även att vissa större 
företag ska rapportera om mångfald. Denna studie syftar undersöka sambandet mellan andelen 
kvinnor i styrelsen och CSP samt huruvida nationella kulturella särdrag har en modererande effekt 
på sambandet. 
 
Metod: Studien tillämpar en positivistisk forskningsfilosofi med en hypotetisk-deduktiv ansats. 
Studien har en kvantitativ forskningsstrategi och en longitudinell forskningsdesign som genomförts 
med data för sexårsperioden 2012-2017 för 673 publika europeiska företag. Studien bygger på 
sekundärdata som hämtats från databasen Thomson Reuters Datastream, som sedan analyserats i 
statistikprogrammet IBM SPSS.  
  
Resultat & slutsats: Studiens resultat visar att det finns ett positivt samband mellan andelen 
kvinnliga styrelseledamöter och CSP, samt att nationella kulturella särdrag har en modererande 
effekt på detta samband. Resultatet indikerar att kvinnors påverkan i styrelsen när det kommer till 
CSR-aktiviteter påverkas av nationella kulturella särdrag.  
 
Examensarbetets bidrag: Denna studie bidrar ur ett teoretiskt perspektiv till den 
företagsekonomiska forskningen genom att undersöka nationella kulturella särdrags effekt på 
sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSP och därmed öka kunskapen kring 
ämnet. Denna studie bidrar med praktiskt viktig information för företag som vill förbättra sin 
sociala prestation.  
 
Förslag till vidare forskning: Vi har i denna studie endast undersökt kulturens modererande effekt 
på sambandet mellan andelen kvinnor i styrelsen och total CSP. Det vore intressant att se effekten 
på respektive dimension av CSP för att kunna avgöra om det är någon skillnad mellan dem. Det 
finns även möjlighet att genomföra en liknande studie men där länder från fler världsdelar 
inkluderas.  
 
 
Nyckelord: CSR, CSP, ESG, kvinnliga styrelseledamöter, kulturella särdrag, Hofstede 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
ABSTRACT 

 
Title: The moderating effect of culture on the relationship between female board members and CSP 
 
Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Author: Emilia Törnqvist and Sara Hollström 
 
Supervisor: Jan Svanberg 
 
Date: 2019 - January  
 
Aim: As the awareness of consumers and other stakeholders increases, higher demands on 
Corporate Social Performance (CSP) are required to keep the companies successful. These 
increased requirements have contributed to new restrictions and law on reporting non-financial 
information, for which corporate governance is responsible. The increased reporting requirement 
also mean that some major companies should report on their diversity. This study aims at 
investigating the relationship between female board members and CSP as well as whether national 
cultural features have a moderating effect on the relationship. 
 
Method: The study applies a positivistic research philosophy with a hypothetical-deductible 
approach. The study has a quantitative research strategy and a longitudinal research design carried 
out with data for the six-year period 2012-2017 for 673 public European companies. The study is 
based on secondary data retrieved from the Thomson Reuters Datastream, which is then analyzed in 
the IBM SPSS statistics program. 
  
Result & Conclusion: The studys results show that there is a positive link between female board 
members and CSP, and that national cultural features have a moderating effect on this relationship. 
The result indicates that women's power in the board when it comes to CSR activities is influenced 
by national cultural features. 
 
Contribution of the thesis: This study contributes from a theoretical perspective to business 
research by examining the impact of national cultural features on the relationship between female 
board members and CSP, thereby increasing knowledge about the subject. This study provides 
practically important information for companies that want to improve their social performance. 
 
Suggestion for future research: In this study, we have studied only the moderating effect of 
cultural on the relationship between female board members and total CSP. It would be interesting to 
see the effect on the respective dimension of CSP in order to determine if there is any difference 
between them. There is also the possibility of conducting a similar study but including countries 
from more continents. 
 
Key words: CSR, CSP, ESG, Female board members, Cultural features, Hofstede 
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1. Inledning 

 

I detta kapitel inleder vi med bakgrunden till studien, följt av studiens problemformulering. Kapitlet 

avslutas med en sammanställning av studiens syfte och frågeställningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Företags sociala ansvar (CSR) får en allt större betydelse runt om i världen. Det grundar sig 

framförallt i att intressenter ställer krav och förväntar sig socialt ansvar från företag (Ho, Wang & 

Vitell, 2012). För att ett företag ska anses vara framgångsrikt, gäller det att uppfylla intressenters 

och konsumenters förväntningar kring CSR och transparens (Rath, 2016). Företagen möter även 

ökade myndighetskrav gällande icke-finansiell redovisning där allt fler regeringar kräver att företag 

redovisar sina prestationer inom sociala och miljömässiga frågor. Den 22 oktober 2014 kom EU 

med ett ändringsdirektiv (2014/95/EU) som innebar ökade krav på stora företag att redovisa icke-

finansiell information i sin årsredovisning. Detta för att göra icke-finansiell information gällande 

företagens arbete med CSR-frågor mer öppen och jämförbar mellan samtliga länder i unionen 

(Regeringskansliet, 2016). 

  

Företagens styrelse, som ansvarar för företagets engagemang och rapportering i CSR-frågor möter 

även påtryckningar gällande mångfald. I ändringsdirektivet 2014/95/EU finns ett beslut att vissa 

större bolag ska redovisa dess mångfaldspolicy med anledning av att mångfald i styrelser bidrar till 

en mer effektiv styrning av företaget. Styrelsens mångfald antas också innebära heterogena 

perspektiv för komplexa beslut gällande exempelvis frivilliga och kostsamma CSR-satsningar. 

Framförallt mångfald gällande kön och könsdiversifiering anses ha en betydande roll när det 

kommer till beslut gällande CSR och CSR-rapportering (Rao & Tilt, 2016). I Europa är andelen 

kvinnor i styrelsen i större företag i snitt 26% (EU-kommissionen, 2018, se Galte Schermer, 2018), 

vilket innebär att de är starkt underrepresenterade. En del studier visar att företags CSR-

engagemang är högre i företag där kvinnor är representerade i styrelsen (Ex. McGuinness, Vieito 

och Wang, 2016; Velte, 2016) vilket stärker tesen om att könsdiversifiering är en betydande faktor 

för företagens CSR-engagemang.  

 

Trots att CSR blir allt viktigare, visar forskning fortfarande att vissa länders CSR-engagemang och 

CSR-rapportering är begränsad jämfört med andra länders (Chen & Bouvain 2009; Golob & 

Bartlett, 2007).  Enligt Campbell (2007, se Thanetsunthorn, 2015) kan CSR “betyda olika saker på 

olika ställen till olika människor och vid olika tillfällen”. Det stöds av Ho et al. (2012) som menar 
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att tolkningen av CSR kan skilja sig åt mellan länder på grund av kulturella skillnader. De etiska 

attityderna skiljer sig även åt mellan olika kulturer (Franke & Nadler, 2008) vilket naturligtvis 

påverkar CSR-engagemanget. Kvinnors möjligheter att påverka styrelsens beslut varierar sannolikt 

också med kulturella särdrag. Länder som är mer maskulina, tenderar exempelvis att ha tydligt 

åtskilda emotionella könsroller (Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010). Detta ger upphov till frågor 

om huruvida kvinnor kan påverka CSR-engagemang och hur olika länder ser på CSR. Är kvinnor 

mer benägna att göra CSR-satsningar? Och hur stor påverkan har egentligen kvinnor i 

styrelserummet när det kommer till CSR, med hänsyn till de kulturella särdrag som skiljer länder 

åt?  

 

 

1.2 Problemdiskussion 
Allt fler företag väljer att lägga stora resurser på socialt ansvarstagande (CSR) (Du, Bhattacharya & 

Sen, 2010) och företags sociala prestation (CSP) har fått stor uppmärksamhet under de senaste 

decennierna (Ho et al., 2012; Greening & Turban, 2000). El Ghoul, Guedhami, Kwok och Mishra 

(2011) studie visar att CSR-aktiviteter gynnar företag då det leder till lägre kostnader för eget 

kapital, företaget värderas högre och det har lägre risker. Genom att satsa på CSR skapar företag en 

positiv bild i intressenternas ögon, vilket i sin tur ger företaget en bättre position på marknaden (Du 

et al., 2010). Det framgår i flertalet tidigare studier att konsumenter värderar företagens CSR-

engagemang högt och att de väljer att göra sina inköp från företag med hög CSP (Ho, 2017; Ellen, 

Webb & Mohr, 2006; Lichtenstein, Drumwright, & Braig, 2004). Rath (2016) skriver i sin studie att 

företag nu måste ta socialt ansvar och ha etiska värderingar för att överleva på lång sikt. 

Vinstmaximering till aktieägarna kan inte längre vara det enda eller primära syftet för 

bolagsstyrningen, nu behöver verksamheten bedrivas hållbart för att framstå som framgångsrik.  

 

De ökade förväntningarna på socialt ansvarstagande från både konsumenter och intressenter ställer 

högre krav på företag att engagera sig i detta. Bolagsstyrelsen är ansvarig över ett företags 

engagemang i CSR och att hållbarhetsrapporteringen håller god kvalité och uppfyller 

intressenternas krav (Fuente, García-Sanchez & Lozano, 2017), vilket gör att den får en allt större 

roll i hanteringen av företagets sociala ansvar (Eberhardt-Toth, 2017). På senare tid har fokus ökat 

markant på styrelsens mångfald, framförallt könsfördelningen som ett steg i att förbättra 

bolagsstyrningen (Cumming, Leung & Rui, 2015). Studier har bland annat visat att kvinnliga 

styrelseledamöter i bolagsstyrelser minskar företagets risker (Croson & Gneezy, 2009) och att de 

har en mer hållbar investeringspolitik (Charness & Gneezy, 2012). Post och Byrons (2015) 

metaanalys visar dessutom att kvinnliga styrelseledamöter är positivt relaterat till styrelsens primära 
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uppgifter, övervakning och strategibeslut. Könsdiversifierade styrelser har även visat sig bidra med 

andra positiva fördelar för företaget, bland annat ökning av företagets totala värde (Carter, Simkins 

och Simpson, 2003). Till följd av uppfattningen att kvinnor har en positiv inverkan på 

bolagsstyrningen har en del länder lagstiftat hur stor andel av styrelsen som minst ska vara kvinnor 

(Adams & Ferreira, 2009) men trots det, är kvinnor underrepresenterade i bolagsstyrelser (Gennari, 

2016). 

  

Groysberg och Bell (2013) kom i sin studie fram till att kvinnliga styrelseledamöter värderar 

personliga färdigheter högre än tidigare arbetserfarenhet samt att intresset för kultur, volontärarbete 

och välgörenhet är större hos kvinnor än hos män. Det har också visat sig att kvinnor har mer 

moraliska drag i sina identiteter än män (Kennedy, Kray & Ku, 2017). Detta stärks av resultatet i 

Barako och Browns (2008) studie som visar att andelen kvinnor i styrelser är en avgörande faktor 

för nivån på den sociala informationen som företagen lämnar i sina rapporter. Informationen i 

rapporterna håller en högre nivå i företag där kvinnor är representerade.  

 

Velte (2016) fann i sin studie, gjord på Tyska och Österrikiska företag att kvinnliga 

styrelseledamöter har en positiv inverkan på företagens sociala prestationer. Även Bear, Rahman 

och Post (2010) som undersökt sambandet på hälso- och sjukvårdsföretag visar på ett positivt 

förhållande till styrkorna för CSR. Liknande undersökningar har genomförts gällande hur kvinnliga 

styrelseledamöter påverkar specifika miljöfrågor som växthusgas (Liao, Lou & Tang, 2015) samt 

den ekonomiska utvecklingen (Post & Byron, 2015; Pletzer, Nikolova, Kedxior & Voelpel, 2015). 

Trots att tidigare forskning visat på blandade resultat mellan kvinnliga styrelseledamöter och 

företagets prestationer, framstår det positiva förhållandet till CSP-området mycket övertygande med 

hänsyn till kvinnors kognitiva ramar som visat sig vara en anledning till att de är mer benägna än 

män att satsa på CSR-aktiviteter (Hambrick, 2007; Eagly, Johannesen-Schmidt & van Engen, 

2003). Kvinnor i styrelsen förmodas alltså ha en positiv effekt på CSP, när antalet kvinnor ökar, gör 

företagets CSR-aktiviteter också det (Bear et al., 2010). 

 

Multinationella företag förväntas idag ta socialt ansvar i flera olika länder där de verkar, viket den 

ökade handeln ligger till grund för. Definitionen av vad socialt ansvar är kan dock skilja sig åt 

mellan olika länder på grund av kulturella särdrag (Ho et al., 2012). Flera studier har funnit att 

kultur är en av de mest betydande faktorerna när det kommer till skillnader i etiska attityder 

(Scholtens och Dam, 2007; Weaver, 2001; Franke & Nadler, 2008). Hofstede har utvecklat en 

välkänd kulturdimensionsteori som ursprungligen inkluderar fyra variabler (maskulinitet, 

individualism, maktdistans och osäkerhetsundvikande), vilka beskriver kulturella särdrag mellan 
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länder (Hofstede et al., 2011). Dessa dimensioner har en tydlig koppling till de olika egenskaperna 

hos företagens etiska politik (Scholtens & Dam, 2007). Variablerna maskulinitet och maktdistans 

kan också bidra till att förklara könsfördelningen i styrelser då det är två faktorer som är starkt 

korrelerade med antagandet om könsroller i samhället (Cabeza-Garcia, Del Brio & Rueda, 2018). 

Cabeza-Garcia et al. (2018) kom i deras studie över sex europeiska länder fram till att länder med 

låga index för maskulinitet och maktdistans uppvisar de högsta andelarna kvinnor i ledande 

befattningar. En feminin kultur kommer därmed sannolikt acceptera fler kvinnor i maktpositioner, 

och en låg maktdistans innebär stor sannolikhet att kvinnor kommer att respekteras och följas. 

Kvinnors påverkan på styrelsearbetet kan alltså variera med de olika dimensionerna, vilket vi 

förmodar i sin tur kan påverka företagens engagemang i CSR-aktiviteter. 

  

Den nationella kulturen spelar en mycket viktig roll för att påverka attityder som är relevanta för 

företagens beslutsfattande när det gäller strategier och aktiviteter för CSR (Thanetsunthorn, 2015). 

Trots det, finns det begränsat med studier om sambandet mellan nationell kultur och CSP. 

Forskning har hittills mest fokuserat på att fastställa hur institutionella förhållanden påverkar 

företags CSR-engagemang, och inte på hur de informella institutionella förhållandena som nationell 

kultur påverkar engagemanget (Thanetsunthorn, 2015). De få studier som finns, har överraskande 

nog visat olika resultat. Exempelvis har Ringov och Zollos (2007) funnit ett negativt förhållande 

mellan maskulinitet och CSP medan Ho et al. (2012) funnit ett positivt förhållande. Det har även 

framkommit inkonsekventa resultat vid studier kring maktdistans och osäkerhetsundvikandets 

påverkan på CSP (Miska, Szöcs & Schiffinger, 2018). Anledningen till detta kan vara att 

forskningen främst varit inriktad på endast en dimension av CSP i taget (ex. företags 

miljöprestanda) och oftast har utgått från en enda sektor eller bara ett land (Ho et al. 2012; Byron & 

Post, 2016). Flera forskare menar att de inkonsekventa resultaten visar att ytterligare studier om 

nationell kultur och CSP behövs (Peng, Dashdeleg & Chih, 2012; Byron & Post, 2016). 

  

Även om maskulinitet och maktdistans i tidigare studier sägs vara de två dimensionerna som har 

tydligast koppling till antagandet om könsroller (Cabeza-Garcia et al., 2018) har få tidigare testat 

korrelationen för de övriga dimensionerna. I vår studie undersöker vi om kvinnors effekt på 

styrelsearbetet varierar med fler kulturdimensioner. Vi utgår från ett stort urval av både företag, 

sektorer och länder och testar effekten av de fyra ursprungliga dimensionerna i Hofstedes 

kulturdimensionsteori på det eventuella sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och 

CSP. Ingen har tidigare undersökt om kvinnliga styrelseledamöters eventuella påverkan på CSR-

aktiviteter beror av nationell kultur och hur nationella kulturella särdrag styr kvinnors möjlighet att 
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påverka CSR-arbete via styrelsen. Denna studie är en unik undersökning av de nationella kulturella 

särdragens effekt på kvinnors påverkan i styrelserummet när det kommer till CSR-aktiviteter.  

1.3 Forskningsfrågor 

• Finns det ett positivt samband mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och företagens 

CSR-aktiviteter?  

 

• Har nationella kulturella särdrag en modererande effekt1 på sambandet mellan kvinnliga 

styrelseledamöter och företagens sociala prestation? 

 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om andelen kvinnliga styrelseledamöter har ett positivt 

samband med CSP och om nationella kulturella särdrag modererar det eventuella sambandet. 

  
Figur 1. Kulturella särdrags modererande effekt på sambandet mellan kvinnliga styrelseledamöter 

och CSP. 

                                                
1 Modererande effekt innebär att den modererande variabeln har en interaktionseffekt på sambandet mellan den 
beroende och den oberoende variabeln och på så sätt kan påverka styrkan i det sambandet. För oss gäller att nationella 
kulturella särdrag är en modererande variabel som vi ska undersöka om den påverkar sambandet mellan kvinnliga 
styrelseledamöter och företagets CSR-aktiviteter. Vi ser alltså om nationella kulturella särdrag har någon påverkan på 
effekten av kvinnor i styrelsen på CSR-aktiviteter.    
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1.5 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa studien till att endast innefatta europeiska börsnoterade företag med data för 

åren 2012-2017. Denna avgränsning innebär att studien baseras på 673 börsnoterade europeiska 

företag, vilka observerats under sex år vilket ger totalt 4038 observationer.  

 

1.6 Disposition 

Det inledande kapitlet i arbetet redogör för studiens bakgrund, problemdiskussion, forskningsfrågor, 

syfte och avgränsningar. Resterande del av arbetet kommer att delas upp i fem olika kapitel som 

disponeras enligt följande:  

Teoretisk referensram 

Här definieras begreppen kvinnliga styrelseledamöter och CSP och redogör för tidigare forskning 

som behandlat sambandet mellan variablerna, samt tidigare forskning kring Hofstedes 

kulturdimensionsteori. Redogörelserna och diskussionerna kring ämnen mynnar även ut i studiens 

hypoteser.  

Metod 

I metodkapitlet redogörs för studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt, forskningsstrategi och 

forskningsdesign. Detta följs av en presentation av studiens empiriska metod som redogör för 

studiens datainsamlingsmetod, urval och bortfall. Vidare beskrivs studiens valda analysmetoder. 

Resultat 

Inledningsvis presenteras studiens deskriptiva statistik, därefter en korrelationsanalys där det även 

redogörs hur eventuella felkällor har kontrollerats. Avslutningsvis presenteras de multipla 

regressionsanalyser som genomförts för att testa studiens samtliga hypoteser.  

Diskussion 

I detta kapitel ligger fokus på att analysera och diskutera studiens resultat, hur de förhåller sig till 

studiens ställda hypoteser och tidigare forskning. En diskussion förs huruvida förklaringar till 

resultaten kan finnas i teorier som redogjorts tidigare i arbetet. 

Slutsats  

Slutligen presenteras studiens slutsats, bidrag och begränsningar. Arbetet avslutas med att lämna 

förslag på framtida forskning inom ämnesområdet.  
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2. Teoretisk referensram 

 

I studiens andra kapitel belyser vi det teoretiska ramverk som är studiens utgångspunkt. Kapitlet 

innehåller en presentation av begreppen CSP, kvinnliga styrelseledamöter, sambandet däremellan 

samt Hofstedes kulturdimensioner. Utvecklingen av hypoteser redogörs i samband med aktuellt 

begrepp. Slutligen presenteras ett antal teorier som förklarar olika samband samt eventuella 

påverkande faktorer.  

 

2.1 Corporate Social Performance (CSP) 
Corporate social responsibility (CSR) är ett begrepp som åtskilliga gånger har definierats på 

varierande sätt sedan dess uppkomst (De Geer, Borglund & Frostenson, 2009), men som i allmänhet 

anses handla om företagens hållbarhetsansvar (Carroll, 1979; Moura-Leite & Padgett, 2011). 

Europeiska Unionen (EU, 2001) skriver ”De flesta definitioner av företagens sociala ansvar 

beskriver det som ett begrepp där företagen integrerar sociala och miljömässiga problem i sin 

verksamhet och i samspel med sina intressenter på frivillig basis”. Begreppet beskrivs enligt 

McWilliams och Siegel (2001) som åtgärder som verkar för att skapa social välfärd, åtgärder som är 

bortom företagets intresse och utöver det som krävs enligt lag. Något som kan vara en bidragande 

orsak till att definitionerna av begreppet varierar är det faktum att synen på CSR kan påverkas av 

grundläggande värderingar (De Geer et al., 2009) och att kulturella skillnader och uppfattningar om 

socialt värde kan bidra till att olika länder förhåller sig olika till CSR (Forte, 2013).   

 

Begreppet Corporate social performance (CSP), som är starkt relaterat till CSR (Moura-Leite & 

Padgett, 2011) är även det ett omdiskuterat begrepp som vuxit fram som ett svar på behovet att 

kunna mäta och jämföra företagens CSR-aktiviteter då CSR inte anses vara en mätbar variabel 

(Marom, 2006; Wood, 2010; Carroll, 1979; Charlo, Moya & Muñoz, 2015). I likhet med CSR, 

innehåller CSP olika dimensioner vilket har gjort begreppet svårdefinierat (Carroll, 1999; Wood, 

2010; Chang, Oh, Jung & Lee, 2012; McWilliams & Siegel, 2001). Trots att begreppet är 

svårdefinierat och att det inte existerar någon precis definition råder det en allmänt accepterad 

uppfattning att CSP fokuserar på företagens sociala ansvar samt hur de kan påverka, eller påverkas 

av andra delar av företaget (Wood, 1991; Chang et al., 2012; Koh, Qian & Wang, 2014). 

 

CSP har även beskrivits som en nulägesbild av företagens CSR-aktiviteter som ger en indikation på 

hur väl företagen uppfyller kraven och förväntningar på sitt sociala ansvar och som möjliggör en 

jämförelse inom detta område mellan organisationer (Wood, 1991; Albinger & Freeman, 2000). 
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McWilliams och Siegel (2001) använde i sin studie definitionen av CSP som ett mått på företagens 

frivilliga prestationer bestående av handlingar inom sociala, miljömässiga, etiska och politiska 

områden.  

 

2.2 Kvinnliga styrelseledamöter 
Könsfördelningen inom styrelser har i flertalet studier undersökts med avseende på dess inverkan på 

företags prestation och beslutsfattande (Arayssi, Dah & Jizi, 2016; Adams & Ferreira, 2009). Post, 

Rahman & Rubow (2011) kommer i deras studie fram till att mångfald i styrelsen ökar 

sannolikheten för att kunskapsområden, perspektiv och idéer beaktas i styrelsens beslutsfattande. 

Styrelsens mångfald är en viktig del i att öka företagets kompetens genom att bland annat bidra till 

ökad styreffektivitet och bättre problemlösningsförmåga tillsammans med en mängd andra fördelar 

gentemot en homogen arbetsgrupp (Rao & Tilt, 2016; Robinson & Dechant, 1997). Effekten av en 

könsdiversifierad styrelse kan bero på att kvinnor har andra yrkesidentiteter, bakgrunder och 

erfarenheter än män, samt att de sociala nätverk som kvinnor tillhör skiljer sig från de männen 

tillhör (Jehn, Northcraft & Neale, 1999). Tidigare studier hävdar att kvinnliga styrelseledamöter och 

deras kognitiva ramar skiljer sig markant från de manliga motsvarigheterna vilket visar sig på flera 

olika sätt. Bland annat har kvinnorna fler, och mer avancerade akademiska utbildningar (Carter, 

D’Souza, Simkins & Simpson, 2010), det är mindre sannolikt att de haft rollen som VD tidigare och 

mer sannolikt att de kommer från en icke-affärsmässig bakgrund (Singh, Terjesen & Vinnicombe, 

2008). De annorlunda kognitiva ramarna grundar sig i deras tidigare erfarenheter i hushållet där de i 

allmänhet har tagit större ansvar än deras manliga kollegor (Phipps & Burton, 1998). Kvinnliga 

styrelseledamöter har även större intresse i volontärarbete och filantropi (Groysberg & Bell, 2013). 

Tidigare forskning tyder dessutom på att kvinnor anser miljöfrågor vara viktigare än vad män gör 

(Diamantopoulos, Schlegelmilch, Sinkovics & Bohlen, 2003) och tenderar därför att vara mer 

benägna att delta i åtgärder för att minska miljöfaror (Fukukawa, Shafer & Lee, 2007). 

 

Kvinnor bidrar till styrelsearbetet på många sätt som inte män gör. För det första har kvinnliga 

styrelseledamöter mindre egenintresse än manliga, vilket gör dem mer benägna att stödja CSR-

aktiviteter, även där CSR inte framstår som lönsamt (Barako & Brown, 2008; Arayssi et al., 2016). 

En del menar att skillnaden i detta avseende beror på att kvinnor associeras med, och förväntas vara 

mer hjälpsamma (Betz, Connell, & Shepard, 1989). Forskning visar även att kvinnor är mer etiska 

(Byron & Post, 2016) och mer riskaversa än män (Croson & Gneezy, 2009; Arayssi et al., 2016), 

vilket båda är egenskaper som stödjer att kvinnor borde vara mer benägna att stödja CSR-

investeringar eftersom att CSR, lönsamma eller inte, per definition är etiska och ett sätt att minska 
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risken för rättstvister. För det andra bidrar kvinnliga styrelseledamöter genom att bygga upp en bra 

atmosfär för diskussioner och beslutsfattande samt genom att vara mer engagerade och involverade 

än män (Huse & Solberg, 2006). CSR-investeringar, som har flertalet orsakssamband med olika 

externa intressentgrupper kan vara en svår uppgift för homogena styrelser att hantera, till följd av att 

effekterna av CSR är svåra att föreställa sig. Kvinnliga styrelseledamöter kan ha en förmåga att öka 

diskussionen kring dessa frågor och frambringa beslutsfattande genom att bidra till ett öppet klimat 

för diskussion (Galbreath, 2011).  

 

2.3 Sambandet mellan kvinnliga styrelseledamöter och CSP   

Det finns en mängd studier som undersökt sambandet mellan kvinnliga styrelseledamöter och 

företagens sociala prestation (CSP). Resultaten har varierat men en övervägande del av studierna 

har funnit ett positivt samband mellan variablerna (Arayssi et al., 2016; Bear et al., 2010; Boulouta, 

2013; McGuinness et al., 2016; Post et al., 2011; Setó-Pamies, 2015; Velte, 2016; Bernardi & 

Threadgill, 2010). I dessa studier råder det skillnad gällande vilket geografiskt område de studerade 

företagen verkar i. De flesta har fokuserat på amerikanska företag, eller företag som är listade på 

amerikanska börsen (Boulouta, 2013; Post et al., 2011; Bernardi & Threadgill, 2010) men det finns 

även studier på företag från Tyskland och Österrike (Velte, 2016) samt kinesiska företag 

(McGuinness et al., 2016). Ett fåtal tidigare studier har genomfört studier som innefattat företag 

från upp till 22 länder världen över (Bear et al., 2010; Setó-Pamies, 2015).  

Företagsprestation är en beroende variabel vars innebörd har varierat i de tidigare studier som visat 

på ett positivt samband. De flesta har använt sig av total CSR eller ESG (mått på total CSR) 

(Arayssi et al., 2016; Bear et al., 2010; Setó-Pamies, 2015; Velte, 2016; McGuinness et al., 2016; 

Bernardi & Threadgill, 2010) men det finns även studier som är inriktade på särskilda områden 

inom den mångdimensionella variabeln CSR. Det gäller exempelvis den sociala dimensionen 

(Boulouta, 2013) eller den miljömässiga dimensionen (Post et al, 2011).  

Majoriteten av de tidigare studier som funnit ett positivt samband mellan kvinnliga 

styrelseledamöter och CSP har genomfört longitudinella undersökningar, däremot skiljer det sig när 

det kommer till antalet år som studien avser. Vanligt förekommande är att studien sträcker sig 

mellan tre och nio år (Arayssi et al., 2016; Boulouta, 2013; Velte, 2016; Bernardi och Threadgill, 

2010; McGuinness et al., 2016), men det finns även studier som analyserar data från ett eller två år 

(Bear et al., 2010; Post et al., 2011; Setó- Pamies, 2015).  
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En mindre del av den tidigare forskningen som behandlar detta samband har funnit att det inte 

existerar något signifikant samband. Hsu & Cheng (2012) fann i sin studie inget signifikant 

samband mellan kön och viljan att engagera sig i CSR-aktiviteter. Inte heller Galbreaths (2011) 

studie på börsnoterade företag i Australien med syfte att undersöka om det finns något samband 

mellan kvinnliga styrelseledamöter och företagets hållbarhetsprestationer visar  på något signifikant 

samband. Studiens resultat bekräftar dock att kvinnliga styrelseledamöter har en positiv effekt på 

företagens ekonomiska tillväxt och sociala ansvarstagande, däremot visar resultatet inte på något 

signifikant samband till miljökvaliteten i företagen. En bidragande orsak till det uteblivna 

signifikanta resultatet kan enligt Galbreath (2011) bero på att det existerar könsstereotyper och 

fördomar i mansdominerade styrelser, vilka tystar kvinnornas åsikter i miljöfrågor.  

Tidigare forskning visar även att ökad mångfald i styrelsen ökar främjandet av CSP (Bear et al., 

2010). Att ha fler kvinnliga styrelseledamöter kan därför sensibilisera styrelser till CSR-initiativ och 

ge perspektiv som kan vara till hjälp när man tar itu med frågor om CSR (Bear et al., 2010). Givet 

kvinnors intresse i CSR och motvilja att ta risker summerar vi vår första hypotes:  

H1: CSR-aktiviteter är positivt relaterat till andelen kvinnliga styrelseledamöter. 

 

2.4 Hofstedes kulturdimensionsteori  
Kulturella skillnader är en av de mest betydande faktorerna när det kommer till etiska attityder 

(Scholtens & Dam, 2007; Weaver, 2001; Franke & Nadler, 2008). Hofstede et al. (2011) har 

identifierat sex dimensioner som kan förklara de kulturella skillnaderna i värderingar, vilka baseras 

på forskning i över 70 länder under mer än 30 år. Den första versionen av Geert Hofstedes 

kulturdimensionsteori från 1980-talet innehåller fyra dimensioner: maskulinitet, individualism, 

maktdistans och osäkerhetsundvikande. Dessa utgår från en stor mängd data från en 

enkätundersökning om människors värderingar med individer som jobbade på dotterbolag till det 

multinationella företaget IBM. Senare år tillkom dimensionerna om långsiktig orientering och 

tillfredsställelse vilka grundar sig i en annan datainsamling (Hofstede et al., 2011). Då de allra flesta 

tidigare kulturstudier i ämnet som använt Hofstedes kulturdimensionsteori utgått från de fyra 

ursprungliga dimensionerna kommer vi även i denna studie att göra det. 

 

Teorin grundar sig i Hofstedes syn på kultur som “den kollektiva mentala programmering som 

särskiljer de människor som tillhör en viss grupp från en annan” (Hofstede et al., 2011). Han menar 

att kultur är hur vi blev uppfostrade och det som vi delar med dem som är runtomkring oss. 

Kulturen utgör oskrivna övergripande regler i det sociala spelet och handlar om oberoende, 
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tillhörighet, kärlek, hat, respekt, rädsla och lojalitet (Geert Hofstede, u.å). Precis som alla begrepp, 

är kultur ett begrepp där definitionen skiljer sig åt mellan olika forskare och studier. McSweeney 

(2010) menar dessutom att det inte går att definiera en gemensam kultur för ett helt land. Trots en 

del kritik kan Hofstedes definition dock jämföras med definitionen i flertalet andra forskares studier 

(Kristjánsdóttir, Guðlaugsson, Guðmundsdóttir & Aðalsteinsson, 2017). Även om 

programmeringen kan skilja sig en del mellan individer inom ett land hävdar Hofstede (Hofstede 

Insights, u.å) att kulturindexet ger en rättvis bild tack vare de stora talens lag och det faktum att de 

allra flesta människor är starkt påverkade av social kontroll. Figur 2 beskriver unikhet på tre nivåer i 

människans mentala programmering enligt Hofstede et al. (2011). Den mänskliga naturen är det 

som alla människor har gemensamt, de fysiska och grundläggande psykologiska funktionerna som 

förmågan att känna exempelvis rädsla, glädje, kärlek och behovet av samvaro. Hur människor 

uttrycker dessa känslor påverkas av kulturen. Personligheten, är en individs unika samling mentala 

program som inte delas med någon annan, vilken både är ärvd och inlärd (utifrån den kollektiva 

programmeringen).  

 

 
Figur 2. Hofstede et al., (2011, s.23). 

Trots att Hofstede fått en del kritik angående sin metodik har hans dimensioner använts i stor 

utsträckning i discipliner som betraktar kultur och etiska frågor (Ho et al., 2012). Hans forskning 

om nationell kultur har haft stor inverkan på förståelsen av olika nationella kulturella särdrag och 

den har citerats många gånger (Kristjánsdóttir et al., 2017). Enligt Beugelsdijk, Maseland och van 

Hoorn (2015) är ramverket det dominerande i kvantitativ kulturforskning inom internationell 

strategisk ledning. Då en del kritik ändå har riktats mot att det skulle vara föråldrat testar de i sin 

studie om ramverket är stabilt över tid. Trots att länder utvecklats ekonomiskt sedan datan som 

ligger till grund för Hofstedes ramverk samlades in, visar studien att den kulturella skillnaden 
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mellan länder är stabil. En del kulturella förändringar har skett men författarna menar att de är 

absoluta snarare än relativa, vilket innebär att ländernas poäng på dimensionerna i förhållande till 

andra länder endast förändrats marginellt.  

 

Utifrån tidigare forskning och Hofstedes kulturdimensionsteori förmodar vi att nationella kulturella 

särdrag mellan länder modererar sambandet mellan kvinnliga styrelseledamöter och företagens 

sociala prestation. Vi undersöker detta utifrån respektive dimension, vilket leder till de fyra 

hypoteserna H2a-d nedan.  

 

2.4.1 Maskulinitet mot femininitet i nationer 

Definitionen är enligt Hofstede et al. (2011, s. 176) 

”Ett samhälle kallas maskulint när emotionella könsroller är tydligt åtskilda: män ska hävda sig, 

vara tuffa och fokusera på materiell framgång, medan kvinnor ska vara mer blygsamma, ömsinta 

och bry sig om livskvalité. Ett samhälle kallas feminint när emotionella könsroller överlappar 

varandra: både män och kvinnor ska vara blygsamma, ömsinta och bry sig om livskvalité”. 

  

Maskulina länder lägger lågt värde i att ta hand om varandra, samarbete samt solidaritet och 

värdesätter istället egen karriärutveckling och materiell framgång (Ringov & Zollo, 2007; 

Thanetsunthorn, 2015). Vitell och Festervand (1987) fann att individer i maskulina länder tenderar 

att ha oetiskt beteende för att nå personlig framgång och ekonomisk vinning. Eftersom CSR består 

av frivilliga sociala insatser som ofta är kostsamma förväntar vi oss att detta ej är prioriterat i 

maskulina länder. 

  

Ringov och Zollo (2007) samt Peng et al. (2012) visar i sina studier på ett entydigt negativt 

samband mellan maskulinitet och CSP, ju mer maskulint land, desto lägre social prestation. Ho et 

al. (2011) fann i deras studie ett positivt samband mellan maskulinitet och CSP. Det visade sig dock 

efter ytterligare regressionsanalyser av varje dimension av CSP att ett negativt samband ändå var 

signifikant för en av tre dimensioner, humankapital. Det betyder att deras studie delvis stödjer 

resultatet av Ringov och Zollo (2007) och Peng et al. (2012). Dessa tidigare studier tillsammans 

utgör en stark röst för ett negativt samband mellan maskulinitet och CSP vilket leder det till vår 

andra hypotes: 

H2a: Maskulinitet (MAS) i nationer försvagar det positiva sambandet mellan kvinnor i styrelsen 

och CSP. 
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2.4.2 Individualism mot kollektivism i nationer 

Definitionen är enligt Hofstede et al. (2011, s. 119) 

”Individualism kännetecknar samhälle med svaga band mellan individer: alla människor förväntas 

ta hand om sig själva och den närmaste familjen. Kollektivism är dess motsats och är utmärkande 

för samhällen där människor redan från födsel integreras i egengrupper med stark sammanhållning 

som utgör ett skydd för individen hela livet i utbyte mot förbehållslös lojalitet”. 

  

Dimensionen fokuserar på vikten av fritid, frihet och personliga utmaningar där individualistiska 

kulturer prioriterar personliga intressen före gruppens. Akaah (1990) fann i sin studie att individer 

från individualistiska organisationer har mindre etiskt orienterat beteende än de från kollektivistiska 

organisationer. Utifrån det kan vi vänta oss att kollektivistiska kulturer känner mer oro över 

företagets inverkan på samhället och större vilja att arbeta för att se till samhällets bästa. Det stöds 

av resultatet från Ho et al. (2012) som fann ett positivt samband mellan kollektivistiska kulturer och 

CSP. Även Thanetsunthorns (2015) resultat stödjer detta då han fann att individualism har en 

negativ effekt på CSP.  

  

Eftersom kvinnor i tidigare studier visat sig vara mer ansvarstagande (Phipps & Burton, 1998) och 

ha större intresse för volontärarbete och filantropi (Groysberg & Bell, 2013) kan vi vänta oss att de 

ofta prioriterar gruppens bästa och alltså är mer kollektivistiska. Detta leder fram till vår tredje 

hypotes  

H2b: Individualism (IDV) i nationer försvagar det positiva sambandet mellan kvinnor i styrelsen 

och CSP. 

 

2.4.3 Maktdistans i nationer 

Definitionen av maktdistans är enligt Hofstede et al. (2011, s. 84) 

”.. den utsträckning i vilken de mindre inflytelserika medlemmarna av organisationer och 

institutioner i ett land förväntar sig och accepterar att makten är ojämnt fördelad”. 

  

Dimensionen återspeglar den grad som medlemmarna tror och accepterar att makten bör 

koncentreras i ledarnas händer, vilka inte ska ifrågasättas. Enligt Peng et al. (2012) minskar stor 

maktdistans dels dialogen mellan ledningen och medarbetarna men även trycket från konsumenter i 

CSR-relaterade frågor. Ringov och Zollo (2007) menar att stor maktdistans är förknippat med 

polarisering och liten möjlighet för anställda att påverka beslutsprocessen. I kulturer med liten 

maktdistans kan CSR-initiativ diskuteras mer öppet vilket i sin tur kan leda till mindre sociala och 
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miljömässiga risker. Det stöds av resultaten i Peng et al. (2012) samt Thanetsunthorns (2015) 

studier, att stor maktdistans har negativa konsekvenser för företagens CSR-engagemang. 

  

Tidigare forskning har visat att individer från kulturer med stor maktdistans är mer benägna att se 

tvivelaktig affärspraxis som etiska än individer från kulturer med liten maktdistans (Ringov & 

Zollo, 2007; Ho et al., 2011). Ett exempel på det är skatteplanering, som är omdiskuterat och ofta 

anses oetiskt. Hoi, Wu och Zhang (2013) studie visar att oansvariga företag är mer benägna att 

skatteplanera. Detta kan kopplas till benägenheten att ta risker, vilket El Ghoul et al. (2011) menar 

att företag med hög CSP inte är lika villiga att göra. Vi kan därför förvänta oss att företag från 

länder med stor maktdistans har lägre CSP. Det stöds av Ringov och Zollos (2007) studie som visar 

på ett starkt samband. 

  

Samtidigt visar Ho et al. (2011) studie att stor maktdistans inte är signifikant med låg CSP. Även 

här visade dock ytterligare regressionsanalyser att det specifika CSR-området humankapital är 

negativt relaterat till stor maktdistans. Det betyder återigen att deras studie delvis stödjer resultatet 

av Ringov och Zollo (2007) samt Peng et al. (2012). Sammantaget leder detta fram till vår fjärde 

hypotes 

H2c: Maktdistans (PDI) i nationer försvagar det positiva sambandet mellan kvinnor i styrelsen och 

CSP. 

 

2.4.4 Osäkerhetsundvikande i nationer 

Definitionen av osäkerhetsundvikande är enligt Hofstede et al. (2011, s. 239) 

”i den utsträckning som människorna i en kultur känner sig hotade av tvetydiga eller okända 

situationer”. 

   

Högt osäkerhetsundvikande samhällen är regel- och rutinorienterade och finner det generellt sett 

svårare att anpassa sig till nya sociala och miljömässiga krav och praxis (Ringov & Zollo, 2007). 

Individerna föredrar en strukturerad miljö till skillnad från individer från samhällen med lågt 

osäkerhetsundvikande där de tenderar att ha mer flexibla attityder och beteenden och vill ha så få 

regler som möjligt (Ho et al., 2012). Individer i lågt osäkerhetsundvikande kulturer är mer benägna 

att ta risker (Hofstede et al., 2011) vilket visat sig vara starkt korrelerat med oetiska handlingar 

(Rallapalli et al. 1994, se Thanetsunthorn, 2015; Ho et al., 2011). Eftersom CSR-aktiviteter grundar 

sig i att människor är etiska kan vi förvänta oss att länder med lågt osäkerhetsundvikande ej lägger 

stor vikt vid socialt ansvarstagande. Flera studier stödjer detta och finner att högt 
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osäkerhetsundvikande är positivt relaterat till hög CSP (Peng et al., 2012; Ho et al., 2011; 

Thanetsunthorns, 2015), vilket leder till vår femte hypotes  

H2d: Osäkerhetsundvikande (UAI) i nationer förstärker det positiva sambandet mellan kvinnor i 

styrelsen och CSP. 

 

 

2.5 Väsentliga teorier 
En mångfaldig styrelse representerar en bredare grupp av intressenter och kan fungera som en 

förmedlande organisation för att göra så att företaget tar socialt ansvar på ett sätt som välkomnas av 

flera intressegrupper. Det här sättet att se på effekterna av kvinnliga styrelseledamöter stödjer 

intressentteorins syn på bolagsstyrning. Intressentteorin underlättar också förståelsen för kulturens 

effekter på hållbarhet inom ramen för ledande beslutsfattande och konkurrerande intressentkrav 

(Roy & Goll, 2014, Waldman et al., 2006). Den institutionella teorin möjliggör jämförande 

granskning av kulturens effekter på företagens hållbarhetspraxis, eftersom det antas att företag är 

inbäddade i en form av formella och informella institutioner, däribland kultur som direkt påverkar 

deras verksamhet (North, 1990). Det är också möjligt att kvinnliga styrelseledamöter är intresserade 

av att skapa legitimitet mellan institutioner och intressegrupper som kvinnor kan se sig som mer 

kopplade till än män. Legitimitetsteorin kopplas till både hållbarhet och kultur då handlingar i olika 

kulturer kan uppfattas legitimt i varierande grad. 

 

2.5.1 Intressentteorin 

I tidigare studier som undersökt företags hållbarhetsengagemang och CSR-aktiviteter är 

intressentteorin återkommande som en förklaring till varför företag väljer att engagera sig i dessa 

ämnen (Arayssi et al., 2016; Barako & Brown, 2008; Galbreath, 2011; Velte, 2016). Intressentteorin 

hävdar att företag är under kontrakt med sina intressenter och att företagets värde beror på 

företagets förmåga att tillfredsställa intressenternas önskemål (Cornell & Shapiro, 1987). Teorin 

finns för att tydliggöra vilka ansvarsskyldigheter företaget har, samt mot vilka skyldigheterna 

föreligger, vilka som är företagets intressenter (Shankman, 1999).  

 

För företagets intressenter finns det olika definitioner, en snävare och en vidare (Freeman & Reed, 

1983). Den snäva definitionen innebär att de identifierbara grupper eller individer som företaget har 

en ekonomisk relation till, vilka de är beroende av när det gäller dess överlevnad klassas som 

intressenter. Detta kan vara exempelvis anställda, kundsegment, leverantörer, aktieägare eller 

finansiella institut. I den vidare definitionen av intressenter ingår samtliga identifierbara grupper 
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eller individer som kan påverka eller påverkas av företagets handlingar för att uppnå de uppsatta 

målen. Enligt denna definition är till exempel offentliga intressegrupper, myndigheter och 

konkurrenter företagets intressenter, utöver de som ingår enligt den snäva definitionen. Kontraktet 

som föreligger mellan företaget och dess intressenter är enligt intressentteorin dubbelriktat, för att 

intressenterna ska vara villiga att fortsätta bistå med resurser behöver företaget skapa avkastning för 

att återgälda intressenterna (Shankman, 1999). Intressenternas önskemål är inte längre enbart av 

finansiell karaktär, det ställs även krav på företagens sociala och miljömässiga prestationer (Setó-

Pamies, 2015).  

 

Malik (2015) har tagit fram en modell över företagets intressenter samt ett urval av de CSR-

aktiviteter som krävs av företaget för att tillgodose intressenternas önskemål (se figur 3). Vi kan av 

modellen utläsa att företaget behöver erbjuda högre löner och bättre friskvård till sina anställda för 

att tillgodose den intressentgruppen, samtidigt som investerarna kräver att företaget ökar sin kvalitet 

på sina rapporter för att deras önskemål ska tillgodoses. Det finns även krav på mångfald, att 

företaget ska vara etiskt och miljövänligt. Mångfald inom styrelsen är bra på grund av att det ökar 

sannolikheten för en bredare medvetenhet och förståelse för flertalet av sina intressentgruppers 

önskemål (Harjoto, Laksmana & Lee, 2015). Det bidrar även till en rad andra fördelar som vi i 

tidigare kapitel nämnt. Att kunna tillgodose samtliga intressenters önskemål är viktigt i och med att 

företagets värde är beroende av intressentgrupperna och det skulle därför påverka företagets värde 

negativt att enbart kunna förstå och tillgodose ett fåtal intressegruppers önskemål (Shankman, 

1999).   
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Figur 3. Vanliga CSR-aktiviteter till olika intressenter, Malik (2015). 

 

2.5.2 Institutionell teori 

“Institutionerna är detsamma som spelreglerna i ett samhälle, eller mer formellt uttryckt, de 

restriktioner som människor sätter upp för att ange formerna för mänsklig samverkan. Dessa 

institutioner anger följaktligen det sätt på vilket samhället utvecklas under tidens lopp och utgör 

därför nyckeln till förståelse av historisk förändring.” (North, 1993, s. 16).  

 

Douglass C. Norths definition av institutioner visar att institutioner bildas av människor i ett 

samhälle och samtidigt fungerar som samhällets oskrivna regler. Institutioner utgör en vägledning 

för individer genom att skapa en struktur över samspelet mellan människor. Institutionell teori ger 

en icke-ekonomisk förklaring till organisationers beteenden och strategiska val (Powell & 

Dimaggio, 1991). Teorin används ofta som förklaring till både individuella och organisationers 

handlingar (Dacin, Goodstein & Scott, 2002). Ståndpunkten är att det är viktigt för företagen att 

följa etablerade regler, normer och traditioner för att erhålla legitimitet och mobilisera sina sociala, 

ekonomiska och politiska resurser för att anpassa sig till specifika institutionella miljöer i syfte att 

förbättra företagets prestanda (Yang, Su & Fam, 2012). 
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Institutioner avser de regler och normer som styr samhället. Dels är det formella restriktionerna som 

lagar och förordningar och dels informella restriktioner, som relaterar till det normativa och 

kulturella kognitiva trycket som styr socialt beteende. Det gäller exempelvis religiösa regler, 

kulturella mönster eller sociala värderingar (Miska et al., 2018; Fregert & Jonung, 2010). 

Institutioner anses vara en insamlingspunkt för vilka regler och normer som företaget bör följa för 

att uppnå legitimitet (Yang & Su, 2014). Scott (2008, se Yang et al., 2012) beskriver tre pelare som 

han anser att institutioner utgörs av, regulativ, normativ och kultur-kognitiv. Den regulativa pelaren 

står för lagar, regler och förordningar, och grundar legitimitet utifrån vad som är godkänt enligt lag. 

Den normativa pelaren avser normer, värderingar och övertygelser som definierar samhällets 

önskemål och förväntningar på företaget, vad det borde eller inte borde göra. Den kultur-kognitiva 

pelaren betonar två viktiga aspekter, dels chefernas tolkningar som formas av yttre kulturella ramar, 

samt deras affärskunskap som utvecklas genom upprepade sociala interaktioner. Legitimitet utifrån 

denna pelare grundas utifrån kulturella värderingar som avgör vad folk normalt gör. Scott (2001, se 

Miska et al., 2018) hävdar att de kulturella kognitiva ramarna är den djupaste nivån för legitimitet 

då de framkallar en kulturellt stödd legitimitetsgrund i ett land eller samhälle. Det innebär att 

företag för att få legitimitet när det gäller CSR, engagerar sig i aktiviteter som anses gemensamma 

för kulturen.  

 

Kultur anses ofta vara ett informellt institutionellt element vilket är mycket relevant för vår studie. 

Institutioner skiljer sig mellan länder och det är på kort sikt kulturen som avgör hur individer 

behandlar och använder sig av information (North, 1993). Med grund i detta anser vi denna teori 

nyttig för vår studie då institutionell teori kan ha en bidragande effekt på vårt resultat, då kulturella 

aspekter utgör en stor del av vår undersökning.  

 

2.5.3 Legitimitetsteorin 

Suchmans (1995) definition av legitimitet lyder: 

”Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, 

proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, and 

definitions.” 

 

Företagets överlevnad beror till stor del på legitimitet, då avsaknad av legitimitet kan innebära att 

dess intressenter väljer att ta avstånd från företaget (Dowling & Pfeffer, 1975). Det är av stor vikt 

för företaget att skapa sig en förståelse om samhällets uppfattning av organisationen och vilka 
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åtgärder som behöver vidtas för att samhället ska uppfatta företaget som legitimt (Dowling & 

Pfeffer, 1975), detta för att företag existerar i den mån samhället anser dem vara legitima (Deegan, 

2002). Legitimitet har en koppling till konceptet av sociala kontrakt. Om samhället anser att 

företaget har brutit mot det sociala kontraktet, hotas dess överlevnad. Uppfattar samhället företaget 

som icke legitimt kommer de att häva kontraktet med företaget (Deegan, 2002). Det är samhället 

som tilldelar företagen legitimitet, vilket uppnås när intressenterna stödjer företagets verksamhet, 

agerande och mål (Blanco, Guillamón & Guiral, 2013).  

Legitimitetsteorin betonar hur företaget reagerar på samhällets förväntningar (Tilt, 1994; Patten, 

1992; Guthrie & Parker, 1989) och fokus ligger på om företagets värderingar är likvärdiga med 

samhällets värderingar och deras mål är att leva upp till de sociala förväntningarna (Chen & 

Roberts, 2010). Bakom teorin ligger en uppfattning om att företagets intressenter inom samhället 

avgör vilka aktiviteter som anses acceptabla, och därav förväntas företagen bedriva sin verksamhet 

genom aktiviteter inom dessa accepterade ramar (Wilmshurst & Frost, 2000). Detta har stark 

koppling till de nationella kulturella särdrag vi i studien undersöker, då handlingar i olika länder och 

kulturer anses legitimt i olika grad.  

Legitimitetsteorin innebär också att företagen ska vidta åtgärder för att säkerställa att deras 

verksamhet accepteras av samhället (Wilmshurst & Frost, 2000). Redovisning av CSR är en åtgärd 

som företag vidtar med förhoppningen att uppfattas legitimt av samhället (Guthrie & Parker, 1989) 

då engagemang i hållbarhet kan anses vara ett hjälpmedel för företag att skapa eller stärka sin 

legitimitet (Clarke & Gibson-Sweet, 1999). Hållbarhetsrapporter är ett tillfälle för företagen att 

delge intressenterna information om företagets sociala ansvar och därigenom visa att de uppnår 

samhällets förväntningar (O´Donnovan, 2002). 
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3. Metod 

 

I detta kapitel presenterar vi den metod vi använt för att genomföra studien. Det inleds med 

studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt och forskningsansats. Vidare presenteras studiens 

empiriska metod som innefattar urval och metod för insamling av data, samt en presentation av de 

analysmetoder vi använder. Studiens operationalisering redogörs, för att tydliggöra hur vi mätt de 

variabler som ingår.  

 

3.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Att utgå från studiens syfte är väsentligt vid valet av forskningsfilosofi då den ligger till grund för 

val av forskningsansats, forskningsstrategi och metod (Patel & Davidson, 2011). Syftet med vår 

studie är att undersöka om andelen kvinnliga styrelseledamöter och företags sociala prestationer är 

positivt korrelerade, samt om nationella kulturella särdrag har någon modererande effekt på 

sambandet. Utifrån det syftet har vi valt att utgå från den positivistiska forskningsfilosofin. 

Positivismen, som har sitt ursprung i naturvetenskapen (Thurén, 2007) fokuserar främst på att 

förklara kausala samband och mänskligt beteende (Bryman & Bell, 2013), vilket gör att vi anser det 

vara en passande vetenskapsteoretisk utgångspunkt för denna studie. Vi avser göra statistiska 

mätningar utifrån ett objektivt och värderingsfritt förhållningssätt för att resultatet av studien ska ge 

en neutral bild av hur det studerade sambandet ter sig i verkligheten. Positivismen är då ett naturligt 

val då den har sin ontologiska ståndpunkt i materialismen (Sohlberg & Sohlberg, 2013), som 

betraktar verkligheten som objektiv och mätbar på ett entydigt sätt (Eriksson, 2018). Positivisterna 

står för uppfattningen att det existerar en värld styrd av naturlagar som är oberoende av det 

mänskliga förhållandet till den (Sohlberg & Sohlberg, 2013), vilket återspeglar vårt objektiva 

arbetssätt där vår studie är oberoende av våra värderingar.  

 

Vi har i enlighet med den epistemologiska ståndpunkt som positivismen står för valt att använda oss 

av empiriska data som samlats in genom systematiska observationer, vilken vi sedan lämnat 

objektiv i vår undersökning (Sohlberg & Sohlberg, 2013). För att genomföra studien har vi utgått 

från befintliga teorier och tidigare forskning inom området kvinnor i styrelsen, CSR och nationella 

kulturella särdrag. Vi har utifrån dem deducerat hypoteser mot vilka vi testat vår empiriska data 

med hjälp av statistiska analyser, för att sedan få fram resultat som antingen förkastar eller verifierar 

hypoteserna. Denna ansats överensstämmer med den deduktiva ansats som är vanligt 

förekommande i naturvetenskaplig forskning (Saunder et al., 2012). När vi deducerat våra 

hypoteser har vi utgått från tidigare forskning och teorier inom området, därför kan 
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forskningsansatsen vi valt mer precist förklaras som hypotetisk-deduktiv (Thurén, 2007; Sohlberg 

& Sohlberg, 2013). 

 

3.1.1 Forskningsstrategi  

Det är syftet som styr valet av forskningsstrategi, huruvida en kvalitativ eller kvantitativ 

forskningsstrategi är mest fördelaktig att använda (Olsson & Sörensen, 2011). Vårt syfte visar på att 

vi vill undersöka ett samband och kunna dra generella slutsatser från resultatet, vilket speglar den 

kvantitativa forskningsstrategin (Bryman & Bell, 2013). Kvantitativ metodologi, inriktad mot 

mätbarhet är grunden inom positivism (Sohlberg & Sohlberg, 2009). Eftersom vi valt den 

positivistiska traditionen vill vi i största möjliga utsträckning kvantifiera vår data och behandla den 

statistiskt, vilket stödjer vårt val av strategi (Thurén, 2007).  

 

Den kvantitativa forskningsstrategin har integrerat naturvetenskapens modeller, normer och 

tillvägagångssätt i vilken positivismen har sitt ursprung (Bryman & Bell, 2017). Forskningsstrategin 

vi valt utgår från uppfattningen att verkligheten utgör en yttre och objektiv verklighet, vilket 

stämmer väl överens med positivismens ontologiska ståndpunkt och är därmed förenlig med vårt 

val av forskningsfilosofi. Forskningsansatsen i studien är deduktiv, vilket stärker valet av 

forskningsstrategi då kvantitativ forskning förhåller sig till förhållandet mellan teori och praktik på 

ett deduktivt synsätt där fokus ligger på teoriprövning (Bryman & Bell, 2013).  

 

3.1.2 Forskningsdesign 

I denna studie har vi valt att tillämpa en longitudinell forskningsdesign, som genom att observera 

samma urval vid flera tillfällen möjliggör studier av samband under en längre tid (Bryman & Bell, 

2013). Vi har använt data som samlats in från 673 företag, varje år under 2012-2017. Vårt primära 

fokus är inte att undersöka förändring över tid, utan syftet med användandet av sexårsperioden är att 

få ett så tillförlitligt resultat som möjligt då vi minskar risken att tillfälligheter speglas i resultatet. I 

statistiskt hänseende är longitudinell design också bra då den kan hantera variablernas individuella 

heterogenitet eftersom datan innehåller två dimensioner, en tvärsnittsdimension och en tidsserie-

dimension (Anazonwu, Egbunike & Gunard, 2018). Det innebär att studien blir fri från bias på 

grund av icke observerade variabler (Hsiao, 2003).  

 

Vi ser även tidsperspektivet som positivt på så sätt att företags CSP förändras, vilket vi då kan 

uppmärksamma. Vi har valt denna typ av forskningsdesign för att kunna dra en kausal slutsats kring 



 

22 
 

sambandet vi undersöker i vår studie (Anazonw et al., 2018). Detta möjliggörs genom att designen 

medför kunskap om det tidsmässiga förhållandet mellan de variabler vi undersöker vid sex olika 

tillfällen (Bryman & Bell, 2017). Detta speglar även den positivistiska traditionen där vetenskapens 

uppgift är att förklara och söka lagbundenheter (Sohlberg & Sohlberg, 2009). Enligt den 

positivistiska traditionen ska vetenskapen vara objektiv (Bryman & Bell, 2013), vilket denna 

forskningsdesign stödjer.  

 

 

3.2 Empirisk metod 

3.2.1 Datainsamlingsmetod 

Denna studie kommer uteslutande baseras på sekundärdata som vi hämtar i databasen Thomson 

Reuters Datastream. Datainsamlingsmetoden gör det möjligt att bedriva longitudinell forskning 

inom affärsetik på en rimlig tid eftersom det annars tar väldigt lång tid att samla in data inom ämnet 

(Cowton, 1998). Tidsbesparing är en stor fördel med användningen av sekundärdata, vilket för en 

tidsbegränsad studie som denna lämnar mer tid till test av teorier och analys av data som samlats in 

(Bryman & Bell, 2017). Vår studie syftar till att analysera om nationella kulturella särdrag har 

någon modererande effekt på sambandet mellan kvinnliga styrelseledamöter och CSP. Att använda 

sekundärdata skapar möjlighet för oss att genomföra tvärkulturella analyser, vilket är väsentligt i 

högsta grad utifrån studiens syfte (Bryman & Bell, 2013).  

 

Enligt Bryman och Bell (2013) håller sekundärdata ofta mycket god kvalité då de forskare eller 

institutioner som samlat in datan haft en omfattande urvalsprocess för att säkerställa kvaliteten. Vi 

använder som vi tidigare nämnt Thomson Reuters Datastream, vilket är världens största databas för 

ESG-information (Thomson Reuters, 2018). Där jobbar över 150 personer som manuellt samlar in 

och standardiserar ESG-information utifrån 400 indikatorer från företag världen över. 

Standardiseringen gör att informationen är jämförbar mellan de över 7000 företag som idag finns i 

databasen (Thomson Reuters, 2018). Datan i Thomson Reuters Datastream är alltså insamlad på ett 

mycket säkert och objektivt sätt vilket gör att den passar vår studie.  

 

Olsson och Sörensen (2011) lyfter risken för bortfall vid användande av sekundärdata i och med att 

samtliga företag inte finns representerade i databasens register. Bortfall förekommer inom alla 

datainsamlingsmetoder, vilket betyder att vi inte har möjlighet att välja en annan 

datainsamlingsmetod för att undvika den risken. I och med att vi i studien ämnar bidra med 
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generaliserbara resultat, har vi valt att använda sekundärdata som ger oss ett tillräckligt stort urval 

för att minska risken för att bortfall speglas i resultatet.  

 

Vi har även samlat in information från vetenskapliga artiklar, framförallt peer review-artiklar, 

tryckta böcker och elektroniska källor i syfte att bland annat skapa en bättre förståelse för den 

insamlade datan. De vetenskapliga artiklar som använts har hämtats från de ämnesspecifika 

databaser som Högskolan i Gävle tillhandahåller, exempelvis Academic Search Elite, Business 

Source Premier, Emerald, Scopus och Science Direct. Vi har även använt oss av verktygen 

Discovery och Google Scholar som gör samlade sökningar av vetenskapliga artiklar i flera 

databaser. Vid sökandet av relevanta vetenskapliga artiklar för vår studie har vi utgått från specifika 

begrepp inom ämnesområdet samt våra nyckelbegrepp; “CSR”, “CSP”, “Women on boards”, 

“Culture” och “Hofstede”.  

   

3.2.2 Studiens population och urval  

I linje med den kvantitativa strategin vill vi att resultaten från vår studie ska kunna generaliseras för 

en hel population i Europa (Bryman & Bell, 2017). I Thomson Reuters Datastream finns endast data 

för börsnoterade företag, vilket gör att vår population består av samtliga börsnoterade europeiska 

företag (Eliasson, 2010). Till följd av studiens tidsbegränsning och den data som fanns i databasen 

har vi gjort ett urval från studiens population. Urvalet i vår studie består av 673 europeiska företag, 

vilka har observerats varje år under sexårsperioden 2012-2017 (4038 observationer). Urvalet är 

hämtat från Asset4 Europe i Thomson Reuters Datastream, som är en lista på alla europeiska 

företag som finns med i databasen. Från början bestod urvalet av 1123 företag men vi har manuellt 

uteslutit företag där data saknas för någon variabel under sexårsperioden. Vi har även säkerställt att 

alla länder vi har med i studien finns med i Hofstedes kulturindex, men detta har inte lett till 

ytterligare uteslutning.  

  

Land är av stor vikt i studien då vi undersöker om kulturella särdrag mellan länderna har någon 

effekt på kvinnors påverkan i styrelserummet. De länder som finns representerade i databasen, och 

som vår studie grundas på är Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, 

Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, 

Tyskland, Turkiet, Ungern och Österrike. Eftersom inte alla länder och företag i hela Europa finns 

med i databasen Thomson Reuters Datastream, har inte alla samma chans att komma med i studien 

vilket resulterar i att vårt urval är icke-slumpmässigt. Enligt Bryman och Bell (2013) är denna typ 

av bekvämlighetsurval mycket vanlig inom ämnesområdet företagsekonomi. Det hänger även ihop 
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med användandet av sekundärdata, eftersom vi alltid måste förhålla oss till den data som redan finns 

insamlad. Vi har använt världens största databas för CSR-information, och urvalet är alla företag i 

den databasen (med data för alla variabler, alla år) vilket vi bedömer är en styrkemarkör för vår 

studie. Även om ett slumpmässigt urval hade höjt studiens generaliserbarhet, menar Bryman och 

Bell (2013) att alla resultat (även slumpmässiga urval) alltid bara kan generaliseras till den 

population där man hämtat sitt urval. Vi bedömer att vi inte på något annat sätt kunnat genomföra 

studien, och det icke-slumpmässiga urvalet är en mindre begränsning som gör att vårt resultat ska 

tolkas försiktigt.  

 

 
Tabell 1. Antal företag per land, samt andel. 

 

3.2.3 Bortfall 

För att säkerställa att vårt urval är korrekt i förhållande till populationen har vi gjort en 

bortfallsanalys. Djurfeldt och Barmark (2009) menar att urvalets fördelning ska vara densamma 

som hela populationens fördelning för att undvika snedvridning, bias. Vi använder 

industriklassificering enligt Industry Classification Benchmark (ICB) för att se så vårt urval ligger i 
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linje med hela populationens. Denna variabel är även en av våra dummyvariabler där eventuella 

skillnader mellan olika sektorer blir tydliga när vi analyserar kvinnans påverkan i styrelserummet. 

Sektorerna är kategoriserade som: Råvaror, Industri, Dagligvaror, Hälsovård, Konsumenttjänster, 

Telekommunikation, Kraftförsörjning, Finans, Teknologi samt Olja och Gas. Figuren nedan visar 

hela studiens population i förhållande till urvalet. Där kan vi se att vårt urval i stort sett stämmer 

överens med populationens, bortsett från sektorn Finans där det skiljer fem procentenheter. Vi har 

dock valt att behålla den sektorn i studien, med anledning av att vi inte ska generalisera resultaten 

för sektorer.  

 

 
Figur 4. Bortfallsanalys framställt som stapeldiagram. 

 

 

3.3 Operationalisering 
Eftersom vi i vår studie tillämpar en kvantitativ forskningsstrategi är det viktigt att göra en tydlig 

operationalisering. Det gör vi genom att översätta våra generella begrepp till mätbara värden 

(Bryman & Bell, 2013; Sohlberg & Sohlberg, 2013). Eftersom studien syftar till att undersöka om 

kvinnliga styrelseledamöter har ett positivt samband med företags sociala prestation (CSP) och om 

nationella kulturella särdrag har en modererande effekt på detta samband måste vi förklara och 

kvantifiera begreppen “CSP”, “kvinnliga styrelseledamöter” samt “nationell kultur”. Vi använder 

även en del kontrollvariabler för att inte riskera att dra felaktiga slutsatser.  
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3.3.1 ESGSCORE (CSP) (Beroende variabel) 

För att mäta om kvinnliga styrelseledamöter är korrelerade med CSR-aktiviteter kommer vi utgå 

från ett företags sociala prestation (CSP). I vår studie definierar vi CSP i enlighet med Thomson 

Reuters Datastream, som det totala antalet CSR-aktiviteter ett företag engagerar sig i under ett år. 

Datastream är världens största databas över finansmarknaden och har flera års ekonomiska data om 

finansiella instrument och ekonomier (Thomson Reuters, 2018). Vi använder det totala värdet som 

rapporterats av Thomson Reuters Datastream i vår studie. Det baseras på en ranking av företagets 

CSR-prestanda i flera dimensioner, vilket bygger på över 400 indikatorer (Thomson Reuters, 2018). 

Dimensionerna omfattar miljö, social och företagsstyrning och det totala värdet kallas ESG-värde 

(environmental, social & governance). I figur 5 ser vi att miljödimensionen baseras på tre 

underkategorier - resursanvändning, utsläpp och innovation. Företagsstyrningsdimensionen är även 

den baserad på tre underkategorier - ledning, aktieägarnas rättigheter och CSR-strategi. Den sociala 

dimensionen baseras på fyra underkategorier - arbetskraft, mänskliga rättigheter, samhälls- och 

produktansvar. Varje kategori består av en uppsättning nyckelindikatorer, exempelvis 

träningstimmar och balans mellan arbete och liv vilka sedan summeras till ett sammanlagt värde i 

den dimensionen.  

 

Att bara titta på det totala antalet CSR-aktiviteter kan ge skeva resultat då företag medvetet kan 

överprestera i ”lättare” dimensioner för att väga upp dåligt betyg i en annan. Det är därför viktigt att 

flera dimensioner undersöks och att de därefter viktas för att få ett så riktigt resultat som möjligt 

(Capelle-Blancard & Petit, 2017). I Thomson Reuters Datastream beräknas det totala ESG-värdet 

som en lika viktning av aktiviteter i alla CSR-dimensioner. Värdet jämförs sedan med poängen för 

alla andra företag för att få ett relativt mått på ESG-värdet som ett procenttal från 0 till 100. I likhet 

med flertalet tidigare studier (ex. Arayssi et al., 2016; Velte, 2016) är det detta värde vi kommer 

använda som mått för CSP.  

 

ESGSCORE: ESG-score är ett samlat och viktat värde av företagets samtliga CSR-aktiviteter inom 

de tre dimensionerna, Environment (miljö), Government (företagsstyrning) och Social (socialt). 
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Figur 5. Sammanställning ESG-Score, Thomson Reuters (2018). 

 

3.3.2 FDIRECTOR (Oberoende variabel) 

För att kunna mäta huruvida kvinnliga styrelseledamöter har någon effekt på den sociala 

prestationen måste vi kvantifiera variabeln. Detta har i tidigare studier genomförts genom att ta 

antalet kvinnor i styrelsen dividerat med hela styrelsens storlek för att på så sätt få fram andelen 

kvinnliga styrelseledamöter (Arayssi et al., 2016; Velte, 2016; Séto-Pamies, 2015). Vi kommer 

även i vår studie att använda detta sätt för att kvantifiera kvinnlig närvaro i styrelsen. Vi använder 

oss av variabeln “Board Structure/Board Gender Diversity” i Thomson Reuters Datastream, som vi 

förkortar FDIRECTOR. I databasen definieras en styrelseledamot som kvinna eller man och 

variabeln visar den procentuella andelen kvinnor i styrelsen från 0 till 100.  

 

FDIRECTOR = Procentuella andelen kvinnor i styrelsen.  

 

3.3.3 Nationella kulturella särdrag (Modererande variabel) 

I vår studie kommer vi utgå från Hofstedes kulturdimensionsteori när vi undersöker huruvida 

nationella kulturella aspekter har någon effekt på kvinnors påverkan i styrelserummet. Vi utgår från 

de fyra ursprungsdimensionerna som teorin identifierar, vilka beskriver nationella kulturella 

värderingar som påverkar värderingar på arbetsplatser och i organisationer. Dessa är Maskulinitet 

vs. Femininitet, Individualism vs. Kollektivism, Maktdistans samt Osäkerhetsundvikande. Data 

finns från över 100 länder där varje land befinner sig på skalan 0-100 inom varje dimension 

(hofstede insights, u.å 2). Vi kommer utgå från “Country Comparison Tool” på Hofstede Insights 
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hemsida där vi kan söka fram varje land och få betyg i alla dimensioner. Detta betyg (från 0-100), 

visar var på skalan ett land ligger i de olika dimensionerna, vilka vi sedan använder för att jämföra 

länderna.  

 

MAS: Maskulinitet vs. femininitet: 0 för de mest feminina och 100 för de mest maskulina länderna.  

IDV: Individualism vs. kollektivism: 0 för det mest kollektivistiska och 100 för det mest 

individualistiska länderna.  

PDI: Maktdistans: 0 för länder med liten och 100 för länder med stor maktdistans.  

UAI: Osäkerhetsundvikande: 0 för de med lägst och 100 för de länder med starkast 

osäkerhetsundvikande.  

 

3.3.4 Kontrollvariabler 

Sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSP kan påverkas av en mängd olika 

faktorer utöver nationella kulturella särdrag. För att få kontroll över dessa variabler och minska 

risken för snedvridna resultat använder vi i studien ett antal kontrollvariabler. Vi använder 

kontrollvariabler som ligger i linje med tidigare forskning inom området (Ex: Ayrassi et al., 2015; 

Velte, 2016). Som vi nämnt tidigare är land en viktig variabel för vår studie eftersom de kulturella 

särdragen utgår från länderna. I vår data finns landstillhörighet med men eftersom alla företag från 

samma land har samma betyg utifrån Hofstedes kulturindex, har vi dock inte med variabeln i 

regressionerna. Landstillhörigheten utgår enligt Thomson Reuters Datastream från det land där 

företaget är börsnoterat.  

 

SIZE (Företagets storlek) 

Tidigare forskning har visat att företagets storlek kan påverka CSP (Bear et al., 2010; Galbreath, 

2011; McWilliams & Siegel, 2001; Post et al., 2011). Större företag har visat sig vara mer aktiva 

inom flera CSR-områden än mindre företag (McWilliams & Siegel, 2001), vilket gör att denna 

variabel är viktig att ha med i analysen. Företagets storlek är en kontrollvariabel som beaktats av 

majoriteten tidigare studier inom ämnet och mäts oftast genom att beräkna den naturliga logaritmen 

av totala tillgångar (Chen et al., 2010; Liao et al., 2015; Velte, 2016; Setó-Pamies, 2015). Vi 

använder samma beräkning i vår studie, omräknat till Euro för respektive företag för att få 

jämförbara belopp. Syftet med att variabeln logaritmeras är för att vi ska erhålla data som är mer 

hanterbar. 
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SIZE = Storleken på företaget är logaritmen av totala tillgångar efter att valutan för samtliga 

företag omvandlats till euro. 

 

BOARDSIZE (Styrelsens storlek)  

Stora styrelser har i vissa fall visat sig ha dålig kommunikation och beslutssvårigheter vilket 

försämrar effektiviteten och kan påverka CSP (Arayssi et al., 2016; Bear et al., 2010; Galbreath, 

2011). Av denna anledning har vi med styrelsens storlek som en variabel för att kontrollera vilken 

effekt det har på sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSP. Måttet vi 

använder för denna variabel är antalet medlemmar i styrelsen, vilket är ett mått som använts av flera 

tidigare forskare inom ämnet (Arayssi et al., 2016; Liao et al., 2015; Galbreath, 2011).   

 

BOARDSIZE = Antalet styrelseledamöter i styrelsen 

 

LEV (Leverage, Risk)  

Skuldsättningsgrad är ett finansiellt nyckeltal som används för att beskriva ett företags finansiella 

risk (BAS nyckeltal, 2010). Studier har visat att företag med låg risk tenderar att investera mer i 

CSR än företag med hög risk (Makni, Froncoeur & Bellavance, 2009) och att företag med högre 

skuldsättningsgrad tenderar att uppvisa lägre nivåer av CSR (Nelling & Webb, 2009). Det har även 

visat sig att kvinnor är mer riskaversa än män (Arayssi et al., 2016; Crozon & Gneezy, 2009), vilket 

är intressant för vår studie. Eftersom tidigare studier indikerar att risk kan påverka sambandet 

mellan kvinnliga styrelseledamöter och CSP har vi inkluderat risk som en kontrollvariabel, precis 

som flertalet tidigare studier inom området har gjort (Boulouta, 2013; Makni et al., 2009). Vi mäter 

variabeln på samma sätt som en rad tidigare studier genom att beräkna skuldsättningsgraden, alltså 

totala skulder i förhållande till totala tillgångar (Liao et al., 2015; Velte, 2016; Arayssi et al., 2015).  

 

LEV = Totala skulder / Totala tillgångar 

 

ROE (Lönsamhet) 

Avkastning på eget kapital (ROE) är ett lönsamhetsmått som visar årets resultat i form av 

förräntning av det egna kapitalet (BAS nyckeltal, 2010). Detta redovisningsbaserade mått på 

företagens lönsamhet har använts av flertalet forskare inom ämnet (ex. Boulouta, 2013; Galbreath, 

2011; Makni et al., 2009). På grund av att tidigare studier har visat att företagens lönsamhet kan 

påverka CSP (Setó-Pamies, 2015) anser vi att variabeln bör integreras i vår studie. I denna studie 

mäts lönsamhet på samma sätt som i Séto-Pamies (2015) samt Galbreaths (2011) studier genom att 

dividera nettoinkomsten med det egna kapitalet.  
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ROE = Nettoinkomst / Eget kapital 

 

CSRcom (Dummyvariabel) 

Vi inkluderar även dummyvariabeln CSRcom som visar om styrelsen valt att implementera en 

kommitté för CSR eller inte, i linje med tidigare studier (Velte, 2016). Velte (2016) fann i sin studie 

att könsdiversifiering i bolagsstyrelser har positiv effekt på företagens CSP, vilket även 

implementering av en CSR kommitté visade sig ha. Vi anser utifrån detta att det är viktigt att beakta 

denna variabel i vår studie för att kontrollera en faktor som kan påverka sambandet mellan 

kvinnliga styrelseledamöter och CSP. Företag som har en CSR kommitté får värdet 1 och de som 

inte har en CSR kommitté får värdet 0.  

 

CSRcom = Variabel som möjliggör kontroll på om företaget har CSR kommitté eller inte.  

 

Sektor (Dummyvariabel) 

Företags CSP kan påverkas beroende på vilken sektor de är verksamma inom (Bear et al., 2010; 

Galbreath, 2011; Post et al., 2011). Vi beaktar skillnaderna mellan olika sektorer i vår studie på 

grund av att det kan påverka sambandet vi undersöker mellan kvinnliga styrelseledamöter och CSP, 

därför använder vi, i likhet med fler tidigare forskare (Velte, 2016; Galbreath, 2011) sektor som en 

dummyvariabel. Vi kan genom denna dummyvariabel kontrollera för olika effekter på sambandet 

som orsakas av skillnader mellan sektorer. Företagen får antingen 0 eller 1, där företag som verkar 

inom en viss sektor får siffran 1 och de som inte är verksamma inom den sektorn får värdet 0 

(Djurfeldt & Barmark, 2009). Vi har i denna studie utgått från Industry Classification Benchmark 

(ICB), vilken delar in företagen i 10 olika industrier (FTSE Russell, u.å).  

 

Sektor = Sektortillhörighet är en dummyvariabel som klassificerar företagen utefter följande 

grupper: Råvaror, Industri, Dagligvaror, Hälsovård, Konsumenttjänster, Telekommunikation, 

Kraftförsörjning, Finansiell sektor, Teknologi samt Olja & Gas. (FTSE Russell, u.å) 

 

ÅR  

Denna variabel utgörs av dummyvariabler för det år som vardera observation hänförs till och 

används för att kontrollera eventuella skillnader mellan åren.  
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ÅR = Dummyvariabler som möjliggör kontroll för vilket år av 2012-2017 som respektive 

observation avser.  

 

 
Tabell 2. Sammanställning av operationalisering. 

 

3.4 Analysmetoder 

För att analysera den data vi hämtat i Thomson Reuter Datastream använder vi statistikprogrammet 

SPSS. Nedan beskriver vi de analyser vi genomfört och resultaten tar vi sedan upp i resultatkapitlet. 

Vi utgår från en signifikansnivå på p< 0,05 eftersom det är den högsta risknivån som brukar 

accepteras inom den samhällsvetenskapliga forskningen enligt Bryman och Bell (2013). 

 

3.4.1 Deskriptiv statistik 

Vi börjar med univariat analys vilket innebär att varje variabel analyseras var för sig (Bryman & 

Bell, 2017). Vi studerar datamaterialet för att avgöra kvalitén genom att identifiera variablernas 

centraltendens och spridning. Centraltendensen studerar vi genom att se till medelvärde och 

medianvärde, vilka anger var tyngdpunkten i fördelningen ligger (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 

2018). Medelvärdet får vi genom att summera alla värden i fördelningen och dividera med totala 

antalet värden. Eftersom medelvärdet är känsligt för extremvärden ser vi även till medianvärdet, 

som är det mittersta värdet i fördelningen efter att den sorterats i storleksordning (Bryman & Bell, 

2013).  

 

Genom att studera datans spridning kan vi se hur väl samlade observationerna är kring 

fördelningens tyngdpunkt och identifiera extremvärden och skevhet. Det viktigaste måttet här är 
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standardavvikelsen, vilken mäter observationernas genomsnittliga avvikelse från medelvärdet 

(Djurfeldt et al., 2018). För att identifiera extremvärden och skevhet ser vi även till den första och 

tredje kvartilen och till det minsta respektive högsta värdet (Bryman & Bell, 2013). Figur 6 är en 

grafisk illustration av vad detta innebär, de mittersta 50% av fördelningen ligger mellan första och 

tredje kvartilen (centraltendensen), och det minsta och högsta värden sträcker sig ut från lådan.  

 

 
Figur 6. Grafisk illustration av ett lådagram, Mathleaks (u.å). 

 

3.4.2 Korrelationsanalys 

Andra steget i vår analys är bivariat analys vilket innebär att två variabler i taget analyseras för att 

se hur dem är relaterade till varandra. Eftersom våra variabler är kvotvariabler tillämpar vi det 

rekommenderade korrelationstestet Pearsons r (Bryman & Bell, 2013; Djurfeldt et al., 2018). Vi kan 

på så sätt både mäta styrkan och se riktningen på det eventuella sambandet mellan två variabler 

genom att korrelationskoefficienten (r) är ett tal mellan -1 och +1. Om r = 0 finns inget samband 

alls men annars gäller att ju närmare +/-1 koefficienten är, desto starkare samband är det. 

Riktningen på sambandet visas genom att koefficienten antingen är positiv (+1 för ett perfekt 

positivt samband) eller negativ (-1 för ett perfekt negativt samband) (Bryman & Bell, 2013; 

Djurfeldt et al., 2018).  

 

Vi gör bivariat analys för samtliga variabler i studien exklusive dummyvariablerna och presenterar 

dem i en korrelationsmatris i kapitel 4.2.  

 

3.4.3 Multipel regressionsanalys 

För att testa våra hypoteser är sista steget multivariat analys vilket innebär att tre eller fler variabler 

i taget analyseras (Djurfeldt et al., 2018). Med hjälp av multipel regressionsanalys testar vi effekten 

av de oberoende variablerna på den beroende variabeln med hänsyn till kontrollvariablerna. Det gör 
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vi för att säkerställa att de eventuella samband som visas i den bivariata analysen inte är falska samt 

för att undersöka mellanliggande och ytterligare variablers påverkan (Bryman & Bell, 2013).  

 

I vår första hypotes, H1 vill vi testa om kvinnliga styrelseledamöter har ett positivt samband med 

företagets social prestation (CSP). I våra andra hypoteser H2a-d vill vi testa om nationella kulturella 

särdrag påverkar sambandet. Eftersom det, som vi beskrivit i operationaliseringen finns en del andra 

variabler som kan påverka sambandet är det viktigt att säkerställa att sambandet vi får fram är äkta 

vilket vi kan göra med en multipel regressionsanalys. För att testa den beroende variabeln 

ESGSCORE kommer vi använda nedan regressionsmodell: 

 

𝐸𝑆𝐺𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸'( = 𝛽+ + 𝛽-𝐹𝐷𝐼𝑅𝐸𝐶𝑇𝑂𝑅'( ∗ 𝛽-𝐾𝑈𝐿𝑇𝑈𝑅𝐷𝐼𝑀𝐸𝑁𝑆𝐼𝑂𝑁'( + 𝐹𝐷𝐼𝑅𝐸𝐶𝑇𝑂𝑅'(
+ 𝐾𝑈𝐿𝑇𝑈𝑅𝐷𝐼𝑀𝐸𝑁𝑆𝐼𝑂𝑁'( + ∑𝛽9….<𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠'( + 𝜀'( 

 

ESGSCOREit är den beroende variabeln för fall i och för tidsperiod t. 

𝛽+ är regressionens koefficient. 

β1-n är förklaringskoefficienten för effekten av den oberoende variabeln på den beroende variabeln. 

FDIRECTORit är den oberoende variabeln för fall i och för tidsperiod t. 

KULTURDIMENSIONit är den modererande variabeln för fall i och för tidsperiod t. 

FDIRECTORit* KULTURDIMENSIONit är en interagerande variabel för att kontrollera för effekter 

av FDIRECTOR under olika betyg i de fyra olika kulturdimensionerna för fall i och tidsperiod t.  

CONTROLSit är alla kontrollvariabler för fall i och för tidsperiod t. 

𝜀it är regressionens residual för fall i och tidsperiod t.  
 

Utifrån denna modell erhålls följande regression för att testa H1: 

 

𝐸𝑆𝐺𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸'( = 𝛽+ + 𝛽-𝐹𝐷𝐼𝑅𝐸𝐶𝑇𝑂𝑅'( + 𝛽9𝑆𝐼𝑍𝐸 + 𝛽E𝐵𝑂𝐴𝑅𝐷𝑆𝐼𝑍𝐸 + 𝛽H𝐿𝐸𝑉 + 𝛽J𝑅𝑂𝐸

+ 𝛽K𝑆𝐸𝐾𝑇𝑂𝑅 + 𝛽LÅ𝑅 + 𝜀'( 

 

För att testa hypotes H2a-d använder vi följande regressionsmodell: 

 

𝐸𝑆𝐺𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸'( = 𝛽+ + 𝛽-𝐹𝐷𝐼𝑅𝐸𝐶𝑇𝑂𝑅'( ∗ 𝛽-𝐾𝑈𝐿𝑇𝑈𝑅𝐷𝐼𝑀𝐸𝑁𝑆𝐼𝑂𝑁'( + 𝛽9𝐹𝐷𝐼𝑅𝐸𝐶𝑇𝑂𝑅'(
+ 𝛽E𝐾𝑈𝐿𝑇𝑈𝑅𝐷𝐼𝑀𝐸𝑁𝑆𝐼𝑂𝑁'( + 𝛽H𝑆𝐼𝑍𝐸 + 𝛽J𝐵𝑂𝐴𝑅𝐷𝑆𝐼𝑍𝐸 + 𝛽N𝐿𝐸𝑉 + 𝛽O𝑅𝑂𝐸

+ 𝛽-+𝑆𝐸𝐾𝑇𝑂𝑅 + 𝛽--Å𝑅 + 𝛽-9𝐶𝑆𝑅𝑐𝑜𝑚 + 𝜀'( 
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3.4.4 Felkällor 

Enligt Djurfeldt och Barmark (2009) kan det förekomma en del felkällor i regressionsanalyser 

vilket kan påverka och ge förvrängda resultat. Vi beskriver nedan de felkällor som kontrolleras i 

denna studie; multikollinearitet och heteroskedasticitet. Dessa presenteras sedan i kapitel 4.3.  

 

3.4.4.1 Multikollinaritet 

Vid multipla regressioner finns det risk att de oberoende variablerna är inbördes korrelerade, vilket 

benämns multikollinearitet (Djurfeldt et al., 2018). För att få ett riktigt resultat ska alla de 

oberoende variablerna bidra med olika information för att förklara variansen i den beroende 

variabeln, vilket de endast kan göra om de inte är korrelerade med varandra (De Veaux et al., 2012). 

Djurfeldt och Barmark (2009) menar att samvariation mellan oberoende variabler 

(multikollinearitet) försvagar regressionsmodellens förklaringskraft, vilket gör det svårare att 

konstatera de oberoende variablernas effekt på den beroende variabeln. Detta påverkar i sin tur 

precisionen på ett negativt sätt i en multipel regressionsanalys. Vi kan se om två oberoende 

variabler korrelerar i korrelationsmatrisen, där en tumregel är att korrelationen som överstiger 0,8 

tyder på att multikollinearitet kan föreligga (Djurfeldt & Barmark, 2009).  

 

Vi använder också en kollinearitetsdiagnos som finns i SPSS för att upptäcka multikollinearitet 

vilken undersöker VIF-faktorerna (Variance Inflation Factors). Där kan vi se att VIF-värdet ökar för 

en oberoende variabel om den är multikollineär med andra oberoende variabler (Djuerfeldt & 

Barmark, 2009). VIF-värdet 1 visar att ingen multikollinearitet föreligger och enligt Djurfeldt et al. 

(2018) brukar man sätta det kritiska värdet till 2,5. Om någon variabel har ett VIF-värde över 2,5 är 

det en tydlig signal att multikollinearitet föreligger vilket då kan ge felaktiga resultat.  

 

3.4.4.2 Heteroskedasticitet 

Heteroskedasticitet kan översättas till ojämn spridning (bland residualerna) och föranleds ofta av att 

variablerna i regressionsanalysen har sned fördelning (Djurfeldt et al., 2018; Djurfeldt & Barmark, 

2009). Det är enligt Djurfeldt et al. (2018) ett vanligt men allvarligt problem i regressionsanalyser 

då de kan göra det svårt att hitta de samband vi söker. Den ojämna spridningen påverkar 

precisionen i analysen och ger ett sämre resultat. För att upptäcka heteroskedasticitet gör vi flera 

spridningsdiagram i SPSS där vi ställer våra variabler mot varandra. Vi säkerställer att diagrammen 

inte visar den typiska solfjäderformen som uppkommer när en sned fördelning ställs mot en annan 

(Djurfeldt & Barmark, 2009).   
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4. Empiriska resultat 

 

I studiens fjärde kapitel presenterar vi resultaten av de analyser som genomförts av datamaterialet. 

Inledningsvis redovisas och beskrivs studiens univariata analys i form av deskriptiv statistik, följt 

av den bivariata analysen som presenteras i en korrelationsanalys samt en redogörelse för kontroll 

av felkällor. Avslutningsvis presenterar vi resultatet från studiens multivariata analyser, de multipla 

regressionsanalyserna. 

 

4.1 Deskriptiv statistik 

I tabellerna 3-5 nedan presenterar vi studiens deskriptiva statistik som analyseras för att kontrollera 

datamaterialets kvalitet. Studiens deskriptiva statistik är framtagen med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS. För att kontrollera datamaterialets fördelning har vi för respektive 

variabel jämfört medelvärde och median. I data som är symmetriskt fördelad ligger medelvärdet och 

medianen nära varandra, samtidigt som en skillnad mellan dessa centralmått indikerar skevheter i 

fördelningen (De Veaux, Velleman & Bock, 2008). Standardavvikelsen är ett spridningsmått över 

den genomsnittliga variationen kring ett medelvärde som ger uttryck för hur mycket respektive 

observation skiljer sig från medelvärdet i genomsnitt (De Veaux et al., 2008). Har 

standardavvikelsen ett lågt värde tyder det på låg spridning samt att datamaterialet befinner sig nära 

medelvärdet, samtidigt som ett högt värde tyder på stor spridning från medelvärdet. I tabellen kan vi 

utläsa minimumvärde och maximumvärde, vilka visar på datamaterialets extremvärden och 

räckvidd för respektive variabel (De Veaux et al., 2008). Om det förekommer höga värden är det en 

indikation på att det finns extremvärden i datamaterialet vilket försämrar kvaliteten och kan komma 

att påverka studiens resultat. Dessa extremvärden behöver undersökas för att undvika risken för 

missvisande resultat. För att analysera eventuella extremvärden använder vi SPSS där vi framställer 

lådagram över observationerna. I SPSS anses värden som ligger 3IQR bort från boxen vara extrema 

outliers, och värden som ligger 1,5IQR bort från boxen vara outliers.  

 

𝐼𝑄𝑅 = 𝑄3 − 𝑄1 

Formel 1. (De Veaux et al., 2008).  

 

I följande tabell presenteras den beskrivande statistiken för samtliga variabler i studien exklusive 

dummyvariblerna sektor, år och CSR-kommitté. Land och sektor presenteras istället i tabellerna 4 

och 5. Dummyvariabeln år kommer inte att presenteras då studiens avsikt inte är att beskriva 

skillnader mellan åren. Kontrollvariabeln CSRcom är en dummyvariabel och kan endast anta värdet 
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0 (CSR-kommitté finns ej) eller 1 (CSR-kommitté finns), vilket gör att vi inte tar med den i vår 

beskrivande statistik. I tabell 3, framgår datamaterialets medelvärde, standardavvikelse, minimum- 

och maximumvärde för de 673 företag som observerats under sexårsperioden 2012-2017 som 

studiens 4038 observationer innefattar. Värden för 2012-2017 har sammanslagits och i tabellen 

visas ett genomsnitt av de värdena för respektive variabel. 

 

  
Tabell 3. Beskrivande statistik. 

Medelvärde = Genomsnittligt medelvärde per variabel. Minimumvärde = Det lägsta värdet som 

registrerats för varje variabel. Q1 och Q3 = Visar inom vilket område som 50% av värdena 

förhåller sig. Median = Mittpunkten i datamaterialet. Maximumvärde = Det högsta värdet som 

registrerats för varje variabel. SD = Variabelns genomsnittliga standardavvikelse. N = Antalet 

observationer.  

 

4.1.1 Beroende variabel  

Den beroende variabeln ESGSCORE har ett medelvärde på 60,20 och en median på 61,54 vilket 

indikerar att datamaterialet är relativt symmetriskt då måtten på centraltendensen ligger relativt nära 

varandra. Variabelns standardavvikelse är 15,95 vilket i förhållande till medelvärdet är relativt lågt, 

vilket tyder på en liten spridning i datamaterialet. Vi ser med hjälp av Q1 och Q3 att 50% av de 

observerade värdena befinner sig nära medianen där Q1 har ett värde på 49,12 och Q3 har värdet 

72,17. Variabelns minimumvärde, 11,56 och maximumvärde, 96,23 i förhållande till Q1 och Q3 

visar att det inte finns några extrema outliers i datamaterialet. 
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4.1.2 Oberoende variabel 

Den oberoende variabeln FDIRECTOR har ett medelvärde på 21,54 och en median på 21,43 vilket 

tyder på en symmetrisk fördelning då skillnaden mellan måtten på centraltendensen är mycket liten 

i förhållande till värdet på Q1 (12,50) och Q3 (30,00) som också visar att en stor del av 

observationerna ligger nära medianen. Det innebär alltså att det i snitt är ca 21,50% kvinnor i 

styrelsen på de företag som är med i studien. Variabeln har ett minimumvärde på 0 (inga kvinnor 

alls) och maximumvärde på 71,43, vilket visar på att det kan finnas en del outliers i variabelns 

observationer. Vi kontrollerade detta i ett lådagram från SPSS, vilket är ett effektivt sätt att 

synliggöra outliers (De Veaux et al., 2008). Diagrammet visade att det finns fem värden som klassas 

som outliers men inga extrema outliers. För ytterligare kontroll, valde vi även att analysera 

variabeln med hjälp av ett histogram. Det visade sig att höga värdena ligger i anslutning till övriga 

värden, därför behåller vi samtliga observationer. Variabelns standardavvikelse är 12,79 vilket i 

förhållande till medelvärdet är relativt lågt, vilket tyder på en liten spridning i datamaterialet.  

 

4.1.3 Modererande variabler 

Den modererande variabeln kultur har vi delat upp i de fyra olika dimensionerna maskulinitet 

(MAS), individualism (IDV), maktdistans (PDI) och osäkerhetsundvikande (UAI), vilka kan anta 

ett värde mellan 0-100. Tabell 4 kan ses som ett komplement till tabell 3, där varje lands betyg i 

Hofstedes kulturdimensioner presenteras. När det kommer till variabeln kultur tar vi inte hänsyn till 

datamaterialets spridning eftersom alla värden ska ingå i studien. Värdena är hämtade från 

Hofstedes kulturindex vilket betyder att alla värden är verkliga.  
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Tabell 4. Kulturdimensionsbetyg per dimension och land. 

 

MAS: Har ett medelvärde på 53,11 och en median på 66,00. Q1 har ett värde på 43,00 och Q3 på 

66,00 vilket visar att 50% av länderna ligger relativt samlade kring medianen. Minimum- och 

maximumvärdet visar däremot på en stor spridning mellan yttersta länderna. Sverige är det minst 

maskulina (mest feminina) landet med ett betyg på 5,00, tätt följt av Norge med betyget 8,00. 

Ungern är det mest maskulina landet med ett betyg på 88,00, följt av Österrike med betyget 79,00.  

 

IDV: Har ett medelvärde på 74,11 och en median på 71,00 vilket innebär att fördelningen är relativt 

symmetrisk. Q1 har ett värde på 68,00 och Q3 på 89,00 vilket visar att en stor del av länderna ligger 

samlat kring medianen. Det visar också att majoriteten av länder i studien har höga betyg och alltså 

är individualistiska. Det minst individualistiska (mest kollektivistiska) landet är Portugal med 

betyget 27,00, följt av Grekland med betyget 35,00 och Turkiet med betyget 37,00. Resterande 

länder ligger alla över 50,00, och det mest individualistiska landet är Storbritannien med betyget 

89,00, följt av Nederländerna och Ungern med betyget 80,00. 

 

PDI: Har ett medelvärde på 41,85 och en median på 35,00. Q1 har även den ett värde på 35,00 och 

Q3 på 50,00 vilket visar att 50% av länderna ligger relativt samlade kring medianen. Minimum- och 

maximumvärdet visar dock på en viss spridning mellan de yttersta länderna. Österrike är de land 
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med svagast maktdistans med ett betyg på 11,00, följt av Danmark med betyget 18. Polen och 

Frankrike är de länderna med starkast maktdistans med ett betyg på 68,00, tätt följt av Turkiet med 

betyget 66,00. 

 

UAI: Har ett medelvärde på 56,33 och en median på 58,00. Q1 har ett värde på 35,99 och Q3 på 

75,00 vilket visar att det är en relativt stor spridning mellan länderna. Även minimum- och 

maximumvärdet visar på en stor spridning mellan de yttersta länderna där Grekland toppar listan 

och har maximalt osäkerhetsundvikande med betyget 100. Portugal med betyget 99,00, Belgien 

med 94,00 och Polen med betyget 93,00 ligger också väldigt högt i listan. Danmark är det land med 

svagast osäkerhetsundvikande med betyget 23,00, tätt följt av Sverige med betyget 29,00.  

 

4.1.4 Kontrollvariabler 

LEV: har ett medelvärde om 23,48 och en median med värdet 22,59 vilket tyder på att 

datamaterialet är relativt symmetriskt fördelat då skillnaden mellan måtten på centraltendensen är 

liten. Standardavvikelsen har värdet 16,11 och är stor i förhållande till medelvärdet och signalerar 

därmed en stor spridning i datamaterialet. Q1 har värdet 10,73 och Q3 har värdet 33,77 vilket tyder 

på att datamaterialet är relativt symmetriskt och att 50% av observationerna är placerade nära 

medianen. Minimum- och maximumvärdena indikerar att det finns höga värden som utmärker sig i 

observationerna där minimumvärdet är 0,00 och det högsta observerade värdet är 91,55. Efter att ha 

analyserat dessa värden med hjälp av ett lådagram följt av ett histogram har vi sett att det finns 

outliers, men inga extrema outliers. Vi behålla därför samtliga observationer på grund av att de 

befinner sig i anslutning till övriga värden och därför inte innebär någon störning eller felaktig 

påverkan på studiens resultat.  

 

SIZE: De två måtten på centraltendens medelvärde 15,71 och median 15,50 ligger relativt nära 

varandra för variabeln vilket signalerar en symmetrisk fördelning av datamaterialet. Spridningen av 

datamaterialet är liten, vilket vi kan utläsa från standardavvikelsen som har värdet 1,78 vilket är litet 

i förhållande till medelvärdet. Även kvartilernas värde som uppgår till 14,48 respektive 16,77 tyder 

på ett symmetriskt datamaterial och att större delen av observationerna ligger i närheten av 

medianen. Vi kan även från variabelns minimum- och maximumvärden (10,55 respektive 21,45) se 

att samtliga värden ligger samlade i närheten av medianen. 

 

BOARDSIZE: har ett medelvärde om 10,90 och medianen ett värde på 10,00 vilket innebär att det 

sitter ca 10 personer i snitt i varje styrelse. Den relativt lilla skillnaden mellan måtten signalerar en 
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symmetrisk fördelning av datamaterialet. Standardavvikelsen har ett värde som uppgår till 4,08 

vilket i förhållande till medelvärdet tyder på en liten spridning av datamaterialet. Värdet på Q1 är 

8,00 och på Q3 13,00, vilket bekräftar att spridningen är relativt symmetrisk och att en stor mängd 

av observationerna befinner sig i närheten av medianen. Det minsta observerade värdet för denna 

variabel är 2,00 och det högsta är 38,00 vilket visar att det finns värden som är högt i förhållande till 

de andra. Eftersom de är verkliga värden och de inte ligger extrem långt ifrån övriga värden har vi 

valt att behålla dem i vår analys. Vi bedömer att de inte kommer påverka studiens resultat i någon 

större utsträckning.  

 

ROE: har ett medelvärde på 13,74 och en median på 11,95 vilket tyder på att fördelningen är något 

skev till höger då medelvärdet är högre än medianen. Standardavvikelsen är 70,65 som i proportion 

till medelvärdet är högt, vilket innebär att spridningen i datamaterialet är stor. Q1 har ett värde på 

5,42 och Q3 har ett värde som uppgår till 19,35 vilket indikerar att 50% av värdena ligger relativt 

nära medianen. Standardavvikelsen tillsammans med minimum- och maximumvärdena ger dock en 

indikation på att det finns outliers i datamaterialet. Minimumvärdet för variabeln är -1444,47 

samtidigt som maximumvärdet uppgår till 2409,86, dessa värden ligger extremt långt från 

medelvärdet och medianen. För att analysera om det finns några outliers har vi som tidigare använt 

SPSS och framställt ett lådagram. Efter att vi studerat lådagrammet ser vi att de flesta värden är 

samlade nära medianen, vilket gör att IQR blir litet och det därför är många outliers samt extrema 

outliers. Det är dock inget värde som ligger avskiljt från övriga värden så vi behåller därför samtliga 

värden i vår studie.  

 

4.1.5 Fördelning mellan sektorer  

Tabell 5 visar deskriptiv statistik fördelat per sektor för att se eventuella skillnader mellan sektorer 

för den beroende variabeln, ESGSCORE och den oberoende variabeln, FDIRECTOR. Av tabellen 

kan vi utläsa hur många företag som tillhör respektive sektor, samt medelvärde och 

standardavvikelse för variablerna i vardera sektor. Vi ser att fördelningen mellan sektorerna inte är 

helt jämn. Den sektor som störst antal företag representerar är industri, där 22,3% av företagen är 

verksamma. Även inom den finansiella sektorn finns en stor mängd företag representerade, 20,7%. 

Samtidigt som hälften av sektorerna endast representeras av mellan 3,6 - 6,2% av samtliga företag, 

vilka är hälsovård, telekommunikation, kraftförsörjning, teknologi samt olja & gas. Medelvärdet per 

sektor för ESGSCORE visar medelvärdet på ESGSCORE för företagen som är verksamma inom 

respektive sektor. Medelvärdet för FDIRECTOR visar medelvärdet för andelen kvinnor i styrelsen 
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för respektive sektor. Även standardavvikelserna mäts för företagen som är verksamma inom de 

olika sektorerna.  

 

Det högsta medelvärdet för studiens beroende variabel ESGSCORE återfinns i sektor olja & gas där 

medelvärdet är 63,92. Det lägsta medelvärdet för variabeln är 58,05, vilket återfinns i sektorn 

industri. Det är inget medelvärde för ESGSCORE som sticker ut i större bemärkelse då samtliga 

medelvärden ligger mellan 58,05 och 63,92. Standardavvikelserna för variabeln ligger mellan 13,82 

och 19,16 där inget värde sticker ut avsevärt. Vid en jämförelse av standardavvikelse i förhållande 

till medelvärde ser vi att det spridningen är relativt liten för samtliga sektorer.  

 

Vad gäller den oberoende variabeln FDIRECTOR finner vi det högsta medelvärdet på 23,34 i 

sektorn kraftförsörjning. Det finns inget medelvärde för variabeln som skiljer sig speciellt från 

övriga sektorer utan de ligger relativt nära varandra. Även standardavvikelserna är ungefär lika 

stora för respektive sektor. Det vi ser vid en jämförelse mellan medelvärde och standardavvikelse är 

att sektorn olja & gas har det näst lägsta medelvärdet (20,55) och den största standardavvikelsen 

(14,33) vilket tyder på en större spridning kring medelvärdet än övriga sektorer.  
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Tabell 5. Fördelning per sektor 

N = Antal företag per sektor. Medelvärde = Genomsnittligt medelvärde per variabel. 

Standardavvikelse (Std. avvikelse) = Variabelns genomsnittliga standardavvikelse. Se avsnitt 3.3 

för variabelförteckning.  

 

4.2 Korrelationsanalys 
Vi har som tidigare nämnt valt att använda Pearson’s r för att undersöka korrelationen och dess 

styrka mellan variablerna. I korrelationsmatrisen nedan presenterar vi resultaten från analysen där 

samtliga variabler exklusive dummyvariablerna sektor och år ingår. Utifrån korrelationsmatrisen 

diskuteras korrelationerna mellan den beroende, oberoende och de modererande variablerna.  

 

Av tabell 6 går det att utläsa att den beroende variabeln ESGSCORE har en positiv korrelation med 

FDIRECTOR (0,342), korrelationen är signifikant på 0,01 nivå vilket innebär att det med 99% 

säkerhet finns en korrelation mellan variablerna och att resultatet av analysen inte beror på slumpen. 

Det positiva sambandet mellan variablerna innebär att när ESGSCORE ökar, så ökar även 

FDIRECTOR, alltså andelen kvinnor i styrelsen.  
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Tabellen visar ett relativt svagt negativt samband mellan ESGSCORE och MAS (-0,136) med en 

signifikansnivå på p<0,01. Det negativa sambandet visar att maskuliniteten minskar när 

ESGSCORE ökar. ESGSCORE har en svag korrelation med IDV (-0,037) på en signifikansnivå på 

p<0,05, vilket innebär att det går att fastställa ett samband mellan variablerna till 95%. Även i detta 

fall innebär ett negativt samband att IDV minskar när ESGSCORE ökar. Variablerna PDI och UAI 

visar på en svag positiv korrelation med ESGSCORE om 0,049 respektive 0,036, där sambandet 

mellan PDI och ESGSCORE är signifikant på 0,01-nivå och sambandet mellan 

osäkerhetsundvikande och ESGSCORE på 0,05 nivå.  

 

FDIRECTOR har en negativ korrelation med MAS (-0,327) som är signifikant på 0,01 nivå. 

Korrelationens riktning kan tolkas som att när andelen kvinnor i styrelsen ökar, så minskar 

maskuliniteten. Individualism har ett ej signifikant positivt samband (0,020) med FDIRECTOR. Att 

sambandet är ej signifikant innebär att det inte går att fastställa om det finns ett samband mellan 

variablerna med en säkerhetsnivå på minst 95%. Variablerna maktdistans och 

osäkerhetsundvikande har ett svagt positivt samband med FDIRECTOR (0,097 respektive 0,055). 

Det positiva sambandet innebär att maktdistans samt osäkerhetsundvikande ökar när FDIRECTOR 

ökar. Korrelationen är signifikant på 0,01 nivå och det går därför att fastställa ett samband mellan 

variablerna med 99% säkerhet.  
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Tabell 6. Korrelationsmatris som visar sambandet mellan variablerna uttryckt som 

korrelationskoefficient. 

 

4.3 Kontroll av felkällor 
Av tabell 6 (korrelationsmatrisen) går det att utläsa att korrelationen mellan UAI och PDI är 0,820. 

Djurfeldt och Barmark (2009) menar att det finns anledning att bekymra sig för multikollinearitet 

om korrelationen överstiger 0,8. För att göra ytterligare kontroll har vi i SPSS genomfört en 

kollinearitetsdiagnos vilken presenteras nedan i tabell 7. I tabellen visas VIF-värdet för de 

oberoende variablerna, där det går att utläsa att samtliga variabler befinner sig relativt långt under 

2,5, vilket enligt Djurfeldt och Barmark (2018) visar att det inte finns någon risk för 

multikollinearitet. Då VIF-testet för samtliga regressioner inte visar på några risker för 

multikollinearitet och korrelationsvärdet (0,820) överstiger gränsvärdet i en relativt liten 

utsträckning bedömer vi att risken för multikollinearitet är liten. Det innebär att vi inte kommer 

vidta några åtgärder och heller inte beakta detta i vårt resultat.  

 
Tabell 7. VIF-test 
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I SPSS har vi även gjort kontroll för heteroskedasticitet genom att ställa våra variabler mot varandra 

i spridningsdiagram och på så sätt studerat fördelningen av residualerna. Spridningsdiagrammen 

visar på normalfördelning och vi får alltså ingen indikation på att vi har att göra med någon ojämn 

fördelning.  

  

   

4.4 Regressionsanalyser 
För att svara upp på studiens syfte och ställda hypoteser har vi genomfört regressionsanalyser där vi 

testar sambandet mellan studiens beroende variabel ESGSCORE och den oberoende variabeln 

FDIRECTOR, samt om de modererande variablerna, MAS, IDV, PDI och UAI har någon påverkan 

på detta samband. Syftet med studien är att undersöka om kvinnliga styrelseledamöter har ett 

positivt samband med företags sociala prestation (CSP) och om nationella kulturella särdrag har 

någon påverkan på det eventuella sambandet. Vi kommer nedan att presentera resultaten i de 

regressionsanalyser som genomförts. Tabell 8, som presenteras under 4.4.1 visar den första 

regressionen som avser sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSP och testar 

därmed följande hypotes:  

H1: CSR-aktiviteter är positivt relaterat till andelen kvinnliga styrelseledamöter. 

 

Studiens andra hypoteser H2a-d kommer att testas genom fyra regressioner som visas i tabell 9 - 12 

och presenteras under 4.4.2- 4.4.5. Dessa regressioner avser testa om de modererande variablerna 

har någon effekt på sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSP och testar 

därmed följande hypoteser:  

H2a: Maskulinitet (MAS) i nationer försvagar det positiva sambandet mellan kvinnor i styrelsen 

och CSP. 

  

H2b: Individualism (IDV) i nationer försvagar det positiva sambandet mellan kvinnor i styrelsen 

och CSP. 

  

H2c: Maktdistans (PDI) i nationer försvagar det positiva sambandet mellan kvinnor i styrelsen och 

CSP. 

  

H2d: Osäkerhetsundvikande (UAI) i nationer förstärker det positiva sambandet mellan kvinnor i 

styrelsen och CSP. 
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I regressionerna som testar hypotes H2a-d finns de två modeller, modell 1 inkluderar variabeln 

FDIRECTOR och den kulturdimensionen som testas. Modell 2 inkluderar båda dessa variabler samt 

en interaktionsvariabel, vilken är produkten av de två variablerna.  

 

I tabellerna nedan redogörs ett antal värden för regressionen. Koefficienten visar vilken effekt de 

oberoende variablerna har på den beroende variabeln. Standard Error, visar tillförlitligheten av 

värdet på koefficienten. Det redogörs även för två stycken R2 - värden, av dessa värden kan vi utläsa 

hur mycket av variationen i den beroende variabeln som förklaras av den oberoende variabeln. Det 

justerade värdet (Adj. R2 ) är ett säkrare värde att använda då det justerar för det faktum att R2 

endast kan uppgå till ett högre värde då en variabel adderas i en multipel regressionsanalys, vilket 

försvårar jämförelser mellan alternativa regressionsmodeller som innehåller olika antal variabler 

(De Veaux et al., 2008). Med tanke på att vi lägger till en interaktionsvariabel i samtliga 

regressionsanalyser som testar hypotes 2, där vi jämför modell 1 och 2 så kommer vi att utgå från 

det justerade värdet (Adj. R2). I den första regressionsanalysen kommer vi däremot att använda det 

icke justerade värdet (R2) på grund av att denna risk inte existerar då vi inte gör någon jämförelse 

mellan olika modeller. Signifikansnivån (Sig.) beskriver vilken säkerhetsnivå resultaten av 

regressionen ligger på och N visar hur många observationer som ingick i analysen. 

 

4.4.1 Regressionsanalys avseende sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och 

CSP  

I den första regressionsanalysen kontrollerar vi sambandet mellan andelen kvinnliga 

styrelseledamöter och CSP genom den beroende variabeln ESGSCORE och den oberoende 

variabeln FDIRECTOR. Regressionsmodellen har en signifikansnivå på p<0,01 och 

determinationskoefficienten R2  (0,446)  visar att 44,6% av variationen i den beroende variabeln kan 

förklaras av den oberoende variabeln. Den oberoende variabeln FDIRECTOR har en koefficient på 

2,418 och har en signifikansnivå p<0,01 vilket är signifikant till en säkerhetsnivå på 99%. 

FDIRECTOR positiva koefficienten visar att det finns ett positivt samband mellan ESGSCORE och 

FDIRECTOR då en ökning av FDIRECTOR skulle innebära en ökning av ESGSCORE med 2,418 

om alla andra variabler hålls konstanta. Detta innebär att en ökning av andelen kvinnor i styrelsen 

även ökar företagets CSP. Resultaten av regressionsanalys 1 tyder på att det finns ett positivt 

samband mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSP, detta då signifikansnivån p<0,01 

innebär att det endast är 1% risk att det samband som visat sig beror på slumpen. Vi utgår därför 
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vidare i analysen från att det existerar ett samband mellan ESGSCORE och FDIRECTOR, vi kan 

alltså bekräfta vår första hypotes. 

 

Av kontrollvariablerna är SIZE och ROE signifikanta på p<0,01-nivå vilket innebär att dessa 

variabler har ett samband med ESGSCORE. Kontrollvariablerna LEV och BOARDSIZE har en 

signifikansnivå p>0,05 vilket gör att vi inte med tillräckligt stor säkerhet kan dra några slutsatser 

utifrån dessa. SIZE och ROE som är signifikanta har positiva koefficienter vilket innebär att en 

ökning i de variablerna var för sig innebär en ökning för den beroende variabeln ESGSCORE. Det 

är sju av tio sektorer som är signifikanta på p<0,01-nivå och övriga tre har en signifikansnivå 

p>0,05. Av de sektorer som är signifikanta har fem stycken positiva koefficienter samtidigt som 

kraftförsörjning och den finansiella sektorn har negativa koefficienter. Den positiva koefficienten 

för CSRcom visar på ett positivt samband med ESGSCORE som är signifikant på p<0,01-nivån, vi 

kan av den utläsa att företag som har en CSR-kommitté ökar sin sociala prestation (ESGSCORE) 

med ca 13% förutsatt att övriga variabler är konstanta.  
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Tabell 8. Regression avseende sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSP 

 

4.4.2 Regressionsanalys avseende maskulinitets modererande effekt på sambandet mellan 

andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSP 

I denna regression kontrollerar vi den modererande effekt som maskulinitet har på sambandet 

mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSP genom den beroende variabeln ESGSCORE, 
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den oberoende variabeln FDIRECTOR och den modererande variabeln MAS. För att kontrollera 

detta har vi gjort en modell som innefattar de oberoende variablerna FDIRECTOR och MAS där vi 

kan se deras påverkan på den beroende variabeln. I modell 2 har vi inkluderat interaktionsvariabeln 

FDIRECTOR x MAS tillsammans med FDIRECTOR och MAS som kontrollvariabler. Vi jämför 

sedan modell 2 med modell 1 för att se hur värdet på determinationskoefficienten Adj. R2  förändras 

när interaktionsvariabeln inkluderas i regressionen. Vi kommer framförallt att presentera resultaten i 

modell 2 då det är där vi testar för den modererande effekten. Modell 1 finns med för att visa på 

jämförelserna vi kommer att göra.  

 

Signifikansnivån för regressionsmodellen är p<0,01 och den justerade determinationskoefficienten 

Adj. R2  i modell 2 har ett värde på 0,444 vilket säger oss att 44,4% av variationen i den beroende 

variabeln ESGSCORE kan förklaras av de oberoende variablerna. Ökningen i 

determinationskoefficienten Adj. R2  tyder på att det finns en interaktionseffekt som är intressant för 

vår undersökning då modell 2 kan beskriva variationen i den beroende variabeln bättre än modell 1. 

Interaktionsvariabeln FDIRECTOR x MAS är signifikant på p<0,01 vilket stärker våra antaganden 

att det existerar en interaktionseffekt. Koefficienten för interaktionsvariabeln visar hur effekten av 

kvinnliga styrelseledamöter förändras när maskuliniteten ökar. I det här fallet är koefficienten 

positiv, vilket innebär att en ökning av MAS innebär en större effekt av FDIRECTOR på 

ESGSCORE. Detta betyder att effekten av kvinnliga styrelseledamöter på CSP är större i länder 

med högre maskulinitet. I figur 7 nedan kan vi se hur effekten av FDIRECTOR på CSP förändras 

när maskulinitetsbetyget går från 0 till 100.  

 

När det gäller kontrollvariablerna har FDIRECTOR signifikansnivån p<0,01 och en koefficient på 

2,490 vilket visar den effekt FDIRECTOR har på ESGSCORE när MAS är 0. I och med att 

koefficienten är positiv betyder det att FDIRECTOR har ett positivt samband med ESGSCORE när 

MAS är 0. Kontrollvariabeln MAS är icke signifikant, då signifikansnivån är p>0,05 och vi kan 

därmed inte dra några slutsatser utifrån variabeln. För övriga kontrollvariabler ser det i stort sett 

likadant ut som i den första regressionen som analyserades i 4.4.1, samma variabler är signifikanta 

med samma koefficienttecken som tidigare. Inga större förändringar har heller skett vad gäller 

dummyvariablerna sektor och CSRcom vilket tyder på att det råder liknande samband mellan dessa 

oberoende variabler och den beroende variabeln som i regressionsanalysen för hypotes 1. 
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Tabell 9. Regression avseende den modererande effekt som maskulinitet har på sambandet mellan 

andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSP 
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Figur 7. Interaktionseffekten FDIRECTOR x MAS 

 

4.4.3 Regressionsanalys avseende individualismens modererande effekt på sambandet mellan 

andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSP 

I den tredje regressionen kontrollerar vi för individualismens modererande effekt på sambandet 

mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSP. Vi använder samma tillvägagångssätt som i 

föregående regression men byter ut MAS mot IDV i interaktionsvariabeln samt som 

kontrollvariabel.  

 

Signifikansnivån för regressionsmodellen är p<0,01 och den justerade determinationskoefficienten 

Adj. R2  värde 0,446 vilket betyder att 44,6% av variationen i den beroende variabeln ESGSCORE 

kan förklaras av de oberoende variablerna. Ökningen i determinationskoefficienten Adj. R2 mellan 

modell 1 (0,443) och modell 2 (0,446) tyder på att interaktionsvariabeln har en viss effekt. 

Interaktionsvariabeln FDIRECTOR x IDV är signifikant på p<0,01 vilket även det är ett tecken på 

att det finns en interaktionseffekt. Koefficienten för interaktionsvariabeln är 0,986. Att koefficienten 

är positiv innebär att en ökning av IDV leder till en större effekt av FDIRECTOR på ESGSCORE. 

För att förtydliga, visar detta att effekten av kvinnliga styrelseledamöter på CSP är större i länder 

med högre individualism. Vi kan av figur 8 nedan utläsa hur interaktionseffekten förändras när 

betyget för individualism går från 0 till 100.  

 

Kontrollvariabeln FDIRECTOR är signifikant på p<0,01-nivån vilket tillsammans med den positiva 

koefficienten 2,614 visar att FDIRECTOR har en positiv effekt på ESGSCORE när IDV är 0. IDV 
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har en signifikansnivå p>0,05 vilket betyder att vi inte kan dra några slutsatser utifrån det positiva 

sambandet som den koefficienten antyder då risken finns att sambandet beror på slumpen i fler än 

fem procent av fallen. Vi kan även se vid en jämförelse mellan modell 1 och 2 att koefficienten för 

individualism ändrat riktning, från att antyda ett negativt samband med ESGSCORE till att antyda 

ett positivt samband när interaktionsvariabeln inkluderats. Vad gäller övriga variabler som 

inkluderats i regressionen har det inte skett några stora förändringar från de två tidigare 

regressionerna som genomförts.  

 

 
Tabell 10. Regression avseende den modererande effekt som individualism har på sambandet 

mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSP 
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Figur 8. Interaktionseffekten FDIRECTOR x IDV 

 

4.4.4 Regressionsanalys avseende maktdistans modererande effekt på sambandet mellan 

andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSP 

Den fjärde regressionen avser kontrollera för maktdistans och dess modererande effekt på 

sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSP. Detta gör vi på samma sätt som vi 

gjort när vi kontrollerat maskulinitet och individualism. Det som skiljer sig från föregående 

regression är att vi bytt ut IDV mot PDI, i interaktionsvariabeln och som kontrollvariabel.  

 

Regressionsmodellen har en signifikansnivå på p<0,01 och en determinationskoefficienten Adj. R2 

med värdet 0,444 vilket betyder att 44,4% av variationen i den beroende variabeln ESGSCORE kan 

förklaras av de oberoende variablerna. Ökningen i determinationskoefficienten Adj. R2  mellan 

modell 1 (0,443) och modell 2 (0,444) tyder på att det finns en liten interaktionseffekt då 

regressionsmodell 2 kan förklara variationen i den beroende variabeln i större utsträckning än i 

modell 1. Interaktionsvariabeln FDIRECTOR x PDI är signifikant på p<0,01, detta ger ytterligare 

anledning att anta en interaktionseffekt. Den negativa koefficienten (-0,502) som 

interaktionsvariabeln har visar att en ökning av maktdistans påverkar effekten av FDIRECTOR på 

ESGSCORE negativt, effekten minskar. Regressionen visar därmed att kvinnliga styrelseledamöter 

har lägre effekt på CSP i länder där maktdistansen är stor. Med hjälp av figur 9 nedan kan vi se hur 

betyget på maktdistans påverkar FDIRECTORS effekt på CSP.  
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Variabeln FDIRECTOR har en koefficient på 2,497 som är signifikant på p<0,01-nivå vilket visar 

vilken effekt FDIRECTOR har på ESGSCORE när PDI är 0. Av koefficienten kan vi utläsa att 

FDIRECTOR har en positiv effekt på ESGSCORE när PDI är 0. Kontrollvariabeln PDI har en icke 

signifikant koefficient på -0,230, vilket säger oss att regressionen visar på ett negativt samband med 

ESGSCORE, men vi kan av signifikansnivån konstatera att det är stor risk att det sambandet beror 

på slumpen. Gällande övriga kontrollvariabler skiljer det sig inte i någon större utsträckning från 

tidigare regressioner. Vi väljer därför att inte kommentera detta då det enbart blir en upprepning 

från tidigare. Vi vill dock påpeka att vissa av koefficienternas värden har förändrats en aning, men 

dess riktning och signifikansnivå är samma som tidigare.  
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Tabell 11. Regression avseende den modererande effekt som maktdistans har på sambandet mellan 

andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSP 

. 
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Figur 9. Interaktionseffekten FDIRECTOR x PDI 

 

4.4.5 Regressionsanalys avseende osäkerhetsundvikande modererande effekt på sambandet 

mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSP 

I denna sista regression testar vi om osäkerhetsundvikande har en modererande effekt på sambandet 

mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSP. Tillvägagångssättet är detsamma som i 

regression 2-4 men med variabeln UAI istället för tidigare använda kulturdimensionsvariabler.  

 

Denna regression har en signifikansnivå p<0,01 vilket gör att vi kan dra slutsatser utifrån 

determinationskoefficienten Adj. R2  som i modell 2 är 0,447. R2 beskriver hur stor del av 

variationen i den beroende variabeln som kan förklaras av de oberoende variablerna. Vid en 

jämförelse kan vi se att Adj. R2 har ökat från 0,444 i modell 1 till 0,447 i modell 2, vilket indikerar 

en interaktionseffekt i modell 2 i och med att förklaringskraften har vuxit. Interaktionsvariabeln 

FDIRECTOR x UAI har en signifikansnivå p<0,01 vilket är en ytterligare indikation på att 

interaktionsvariabeln har en effekt på sambandet. Koefficienten för interaktionsvariabeln är -0,859, 

av det kan vi utläsa att en ökning av osäkerhetsundvikande innebär en minskning av FDIRECTOR 

effekt på ESGSCORE. Denna regression visar att kvinnliga styrelseledamöter har lägre effekt på 

CSP i länder där osäkerhetsundivkande antar högre värden. Figur 10 nedan visar hur effekten av 

FDIRECTOR på CSP förändras i takt med att betyget på osäkerhetsundvikande förändras.  

 

Vi kan av modell 2 utläsa att kontrollvariabeln FDIRECTOR har en koefficient på 2,528 och har en 

signifikansnivå p<0,01. Koefficienten visar vilken effekt FDIRECTOR har på ESGSCORE då 
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osäkerhetsundvikandet är 0. Kontrollvariabeln UAI har en negativ koefficient (-0,634) och är 

signifikant på p<0,01-nivå. Detta visar att en ökning i osäkerhetsundvikande har en negativ effekt 

på ESGSCORE när FDIRECTOR är 0. Vad gäller övriga kontrollvariabler är signifikansnivån för 

BOARDSIZE nu p<0,05 vilket betyder att risken för att sambandet som visas beror på slumpen är 

5/100 istället för 1/100. I övrigt har variablerna samma signifikansnivå samt riktning på 

koefficienten varför vi väljer att inte kommentera detta mer.  

 

 

 
Tabell 12. Regression avseende den modererande effekt som osäkerhetsundvikande har på 

sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSP 
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Figur 10. Interaktionseffekten FDIRECTOR x UAI 
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5. Diskussion  

 

I detta kapitel diskuterar vi studiens resultat mot studiens ställda hypoteser. Resultaten kopplas till 

de teorier som tidigare redogjorts samt diskuteras med egna reflektioner. 

 

5.1 Sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSP 

Denna studie har genomförts med det huvudsakliga syftet att undersöka om nationella kulturella 

särdrag har någon modererande effekt på sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter 

och CSP. Sambandet har studerats tidigare med varierande resultat, men majoriteten av studierna 

har funnit ett positivt samband. Med anledning av de motstridiga resultaten inledde vi med att 

undersöka sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSP utan den modererande 

variabeln kultur, för att sedan addera de olika kulturdimensionerna och se hur effekten förändras.  

 

Sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSP undersöktes med multipel 

regressionsanalys (se kapitel 4.4.1). Resultatet av regressionen (tabell 8) visar ett positivt samband 

som stödjer hypotes 1, att CSR-aktiviteter är positivt relaterat till andelen kvinnliga 

styrelseledamöter. Ju större andel kvinnor i styrelsen, desto högre social prestation. Det beror 

troligtvis på att kvinnor är mer ansvarstagande (Phipps & Burton, 1998) och intresserade av 

filantropi (Groysberg & Bell, 2013) än män. Könsdiversifiering i styrelsen medför ökad kompetens, 

styreffektivitet och bättre problemlösningsförmåga (Rao & Tilt, 2016; Robinson & Dechant, 1997) 

vilket kan vara viktigt i frågor om CSR-satsningar. Torchia, Calabrò & Huse (2011) hävdar att 

kvinnliga styrelseledamöter endast har en symbolisk roll i styrelsen om de är för få, färre än tre ger 

ingen effekt enligt Post et al. (2011). Trots att dessa studier funnit en tröskelnivå för effektivt 

kvinnligt inflytande, finner vi i vårt urval av företag att även en låg genomsnittlig nivå av kvinnliga 

styrelseledamöter (2) påverkar företagens sociala prestation positivt. 

 

Det positiva samband vi funnit stämmer överens med vad majoriteten av tidigare studier kommit 

fram till, vilket gjort att vi för analysen av de modererande effekterna utgått från att det finns ett 

positivt samband mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSP. Vi är dock försiktiga att 

tolka detta som ett kausalt samband, eftersom det även är möjligt att företag med högt socialt ansvar 

är mer benägna att ha kvinnor i styrelsen än företag med lågt socialt ansvar. Då styrelsen bestämmer 

vad företaget gör, är det dock rimligt att det finns en stark länk mellan könsdiversifiering och 

mängden CSR-aktiviteter.  
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5.2 Kulturdimensionernas modererande effekt på sambandet  

För att undersöka om nationella kulturella särdrag har någon modererande effekt på sambandet 

mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSP har vi delat upp variabeln kultur i de fyra olika 

dimensionerna vi testat; maskulinitet, individualism, maktdistans och osäkerhetsundvikande. För 

dessa dimensioner har vi sedan genomfört fyra multipla regressionsanalyser för att kontrollera om 

respektive dimension har någon modererande effekt på sambandet. Vi kommer i delkapitel 5.2.1-

5.2.4 kommentera resultaten vi erhållit från analyserna. 

 

5.2.1 Maskulinitets modererande effekt på sambandet 

Regressionsanalysen avseende kulturdimensionen maskulinitets modererande effekt på sambandet 

mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSP presenterades i kapitel 4.4.2, tabell 9. 

Resultatet, som är signifikant på p<0,01-nivå, visar att maskulinitet har en modererande effekt på 

sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSP, då effekten av kvinnliga 

styrelseledamöter på CSP ökar när maskulinitet ökar. Detta framgår av figur 7, som illustrerar 

interaktionseffekten för olika värden på maskulinitet, som kan anta ett värde mellan 0 och 100. 

Detta resultat innebär att vi kan förkasta hypotes H2a: Maskulinitet (MAS) i nationer försvagar det 

positiva sambandet mellan kvinnor i styrelsen och CSP.  

 

Att vi förkastar hypotesen är intressant att analysera då tidigare studier (Ringov och Zollo, 2007; 

Peng et al., 2012) framförallt visat att maskulina värden har ett negativt förhållande till CSP. 

Däremot visar Ho et al. (2011) studie att maskulinitet har ett positivt samband med CSPs 

miljödimension, vilket de menar kan bero på att länder med mer maskulina värden tenderar att ha 

striktare miljörestriktioner. Striktare miljöregler i maskulina länder, förstärker sannolikt effekten av 

kvinnliga styrelseledamöter på total CSP i och med att de kvinnliga styrelseledamöterna istället kan 

ägna sin tid till att förbättra företagens arbete med övriga dimensioner av CSP. Att det krävs mindre 

tid åt miljödimensionen i mer maskulina länder beror på att miljörestriktionerna redan bidrar till 

höga betyg i den delen av CSP. I dessa länder är det också sannolikt att företagen avsätter mer 

resurser åt miljöfrämjande aktiviteter till följd av de striktare restriktionerna. I mer feminina länder 

där miljörestriktionerna inte är lika strikta ägnar kvinnliga styrelseledamöter troligtvis mer tid att 

förbättra företagets arbete för miljön, vilket gör att resurserna för övriga dimensioner av CSP blir 

mindre, både tidsmässigt och ekonomiskt.  
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Som tidigare nämnt är de emotionella könsrollerna tydligt åtskilda i maskulina länder. Maskulinitet 

handlar om att hävda sig, vara tuff och fokusera på materiell framgång medan femininitet handlar 

om att vara blygsam, ömsint och bry sig om livskvalité (Hofstede et al., 2011). Studier har visat att 

kvinnliga styrelseledamöter är mer benägna än manliga styrelseledamöter att stödja CSR-aktiviteter 

på grund av ett mindre egenintresse (Barako & Brown, 2008; Arayssi et al., 2016; Fukukawa et al., 

2007). Det har även visat sig att kvinnliga styrelseledamöter bidrar med ökad diskussion, samt att 

frambringa beslut i frågor om CSR-aktiviteter (Galbreath, 2011). Dessa i kombination skulle kunna 

vara en bidragande orsak till kvinnliga styrelseledamöters positiva effekt på CSP. Att maskulinitet 

förstärker denna effekt kan bero på att männen i styrelserna i maskulina länder har sådana 

egenskaper som främjar snabba beslutstaganden i dessa frågor. Detta resonemang för vi utifrån att 

tidigare studier visat att kvinnor är mindre beslutsamma än män, vilket kan dra ut på 

beslutsfattandeprocessen (Rassin & Muris, 2005). Det maskulina draget beslutsamhet, effektiviserar 

arbetet med de CSR-frågor som kvinnor bidrar med till styrelsen, vilket förstärker effekten av 

kvinnliga styrelseledamöter på CSP.  

 

Maskulina länder lägger även stort värde i materiell framgång och män i dessa länder fokuserar ofta 

på sin egen karriärutveckling (Ringov & Zollo, 2007), vilket talar mot CSR-aktiviteter då deras 

främsta syfte inte är av ekonomisk eller materiell karaktär. Anledningen till att kvinnliga 

styrelseledamöters effekt på CSP förstärks i maskulina länder skulle kunna ligga i det faktum att 

företag har ett behov av att tillgodose sina intressenters önskemål. Det är viktigt för att företaget ska 

anses legitimt av dess intressenter, som annars kan välja att ta avstånd från företaget (Dowling & 

Pfeffer, 1975). Redovisning av CSR-aktiviteter är ett exempel på en åtgärd som företag vidtar för 

att uppfattas legitimt av sina intressenter (Guthrie & Parker, 1989). I figur 3 kan vi se att ett företag 

har en mängd olika intressenter där samtliga har olika förväntningar på företaget. En heterogen 

styrelse har större mångfald, vilket innebär att de sannolikt har förståelse för ett större antal 

intressenters önskemål än en homogen styrelse (Harjoto et al., 2015). Tidigare forskning har visat 

att kvinnor är mer benägna att delta i CSR-aktiviteter än män (Fukukawa et al., 2007) vilket tyder 

på att de förstår intressenternas krav gällande CSR-engagemang. Det är sannolikt att manliga 

styrelseledamöter i maskulina länder vill tillgodose så många intressenters önskemål som möjligt 

för att företaget ska framstå som legitimt. På så sätt ökar företagets värde (Cornell & Shapiro, 1987) 

vilket i sin tur påverkar styrelseledamöternas karriärer positivt. De manliga styrelseledamöternas 

vilja att leva upp till intressenternas förväntningar med syfte att utveckla den egna karriären 

förstärker alltså kvinnors effekt på CSP.  
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5.2.2 Individualismens modererande effekt på sambandet 

Regressionsanalysen avseende kulturdimensionen individualism modererande effekt på sambandet 

mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSP presenterades i kapitel 4.4.3, tabell 10. 

Resultatet, som är signifikant på p<0,01-nivå, visar att individualism har en modererande effekt på 

sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSP, då effekten av kvinnliga 

styrelseledamöter på CSP ökar när individualism ökar. Detta framgår av figur 8, som illustrerar 

interaktionseffekten för olika värden på individualism, som kan anta ett värde mellan 0 och 100. 

Detta resultat innebär att vi kan förkasta hypotes H2b: Individualism (IDV) i nationer försvagar det 

positiva sambandet mellan kvinnor i styrelsen och CSP.  

 

Att vi förkastar hypotesen om att individualism försvagar sambandet mellan kvinnor i styrelsen och 

CSP är oväntat eftersom CSR är vanligt att associera till osjälviskt beteende för att ta ansvar över 

hela samhället. Individualistiska länder kännetecknas av att individer framförallt ser till det bästa för 

sig själv och den närmaste familjen (Hofstede et al., 2011). Men just egenintresset kan vara en orsak 

till att vi kan förkasta vår hypotes då individer sannolikt värdesätter sin egen prestation och sitt 

rykte framför gruppens. CSR-aktiviteter har visat sig vara en viktig faktor för att företaget ska vara 

framgångsrikt (Rath, 2016), vilket kan innebära att kvinnor som arbetar med CSR-frågor i 

individualistiska länder har starkt intresse i att företaget ska prestera högt i dessa frågor, vilket då 

blir synonymt med att de gör ett bra jobb. Av den anledningen försvagas inte kvinnors effekt på 

CSP i individualistiska länder då de fortfarande arbetar med CSR-aktiviteter, med drivkraften att 

företaget ska prestera högt.  

 

Individualistiska länder kännetecknas av svaga band mellan individer, och till följd av det 

förekommer det inte starka grupper på samma sätt som i kollektivistiska länder (Hofstede et al., 

2011). I grupper tas ofta gemensamma beslut utifrån liknande värderingar, vilket gör att det kan 

vara små skillnader mellan män och kvinnor. I individualistiska länder har varje individ istället egna 

värderingar vilket gör att kvinnornas röst och idéer sannolikt kan sticka ut på ett annat sätt. Ett 

exempel på det kan vara att kvinnor visat sig vara mer hjälpsamma än män (Betz, Connell & 

Shepard, 1989), vilket utmärker sig i individualistiska länder där de flesta tänker på sitt eget bästa. 

Det har även visat sig att kvinnliga styrelseledamöter generellt anser att miljöfrågor är viktigare än 

vad deras manliga motsvarigheter anser (Diamantopoulos et al., 2003). Det kan således gynna CSP 

att kvinnor (som är positivt korrelerade med CSP) engagerar sig i CSR eftersom de sannolikt vill få 

igenom sina individuella värderingar.  
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Enligt individualistiska värderingar ska individuella meriter fastställas för att sedan främjas eller 

avfärdas (Bochner & Hesketh, 1994). Tidigare studier har visat att kvinnliga styrelseledamöter ofta 

har fler och mer avancerade akademiska utbildningar än deras manliga motsvarigheter (Carter et al., 

2010). Detta kan också vara en anledning till att kvinnors effekt på CSP inte försvagas i 

individualistiska samhällen, då deras tidigare meriter fastställs och främjas vilket inger respekt hos 

övriga ledamöter och således ger dem mer påverkan i styrelserummet. 

 

5.2.3 Maktdistans modererande effekt på sambandet 

Regressionsanalysen avseende kulturdimensionen maktdistans modererande effekt på sambandet 

mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSP presenterades i kapitel 4.4.4, tabell 11. 

Resultatet som är signifikant på p<0,01-nivå, visar att maktdistans har en modererande effekt på 

sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSP, då effekten av kvinnliga 

styrelseledamöter på CSP minskar när maktdistans ökar. Detta framgår av figur 9, som illustrerar 

interaktionseffekten för olika värden på maktdistans, som kan anta ett värde mellan 0 och 100. 

Detta resultat innebär att vi inte kan förkasta hypotes H2c: Maktdistans (PDI) i nationer försvagar 

det positiva sambandet mellan kvinnor i styrelsen och CSP.  

 

Resultatet visar att vår hypotes stämmer, maktdistans försvagar kvinnors effekt på CSP. Hypotesen 

deducerades utifrån tidigare forskning där studier bland annat visat att stor maktdistans minskar 

trycket från konsumenter på företaget gällande CSR-frågor vilket innebär negativa konsekvenser för 

företagens CSP (Peng et al., 2012). Det har även visat sig att en mindre maktdistans medför en mer 

öppen diskussion gällande CSR-initiativ (Peng et al., 2012; Thanetsunthorns, 2015). Att den öppna 

diskussionen reduceras i och med stor maktdistans är sannolikt en orsak till den försvagade effekten 

av kvinnliga styrelseledamöter på CSP i länder med stor maktdistans. Kvinnliga styrelseledamöter 

bidrar enligt tidigare studier till ett klimat som är mer öppet för diskussion (Huse & Solberg, 2006; 

Galbreath, 2011) vilket antas vara en anledning till deras positiva effekt på CSP. Stor maktdistans 

reducerar denna öppenhet vilket innebär att den positiva effekten kvinnor har på CSP försvagas. 

 

Tidigare studier visar också att individer i kulturer med stor maktdistans är mer benägna att anse 

tvivelaktig affärspraxis som etisk än individer i kulturer med liten maktdistans (Ringov & Zollo, 

2007; Ho et al., 2011). Detta kan sannolikt bidra till den försvagade effekten av kvinnliga 

styrelseledamöter på CSP. Kvinnliga styrelseledamöter har visat sig ha en positiv effekt på CSP, 

vilket betyder att de bidrar till högre sociala prestationer. Denna effekt försvagas i länder med stor 

maktdistans, vilket kan bero på att kvinnliga styrelseledamöter arbetar för att driva igenom CSR-
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initiativ, vilka ur i detta fall ett europeiskt perspektiv är tvivelaktiga och därför inte leder till någon 

stor ökning i CSP. Den låga etiska nivån på CSR-initiativ i länder med stor maktdistans kan därför 

bidra till en försvagad effekt av kvinnliga styrelseledamöter på CSP.  

 

5.2.4 Osäkerhetsundivkandets modererande effekt på sambandet 

Regressionsanalysen avseende kulturdimensionen osäkerhetsundvikande modererande effekt på 

sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSP presenterades i kapitel 4.4.5, tabell 

12. Resultatet som är signifikant på p<0,01-nivå, visar att osäkerhetsundvikande har en 

modererande effekt på sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSP, då effekten 

av kvinnliga styrelseledamöter på CSP minskar när osäkerhetsundvikande ökar. Detta framgår av 

figur 10, som illustrerar interaktionseffekten för olika värden på osäkerhetsundvikande, som kan 

anta ett värde mellan 0 och 100. Detta resultat innebär att vi kan förkasta hypotes H2d: 

Osäkerhetsundvikande (UAI) i nationer förstärker det positiva sambandet mellan kvinnor i 

styrelsen och CSP.  

 

Att vi kan förkasta hypotesen är lite förvånande med tanke på att tidigare studier (Peng et al., 2012; 

Ho et al., 2011) funnit att högt osäkerhetsundvikande är positivt relaterat till hög CSP. Eftersom vi 

testar osäkerhetsundvikandets effekt på sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och 

CSP har vi dock förståelse för att det kan skilja sig. Länder som är högt osäkerhetsundvikande 

kännetecknas av att individerna känner sig hotade av tvetydiga och okända situationer (Hofstede et 

al., 2011). Begreppet CSR har funnits en längre tid men uppmärksamheten kring hur engagemang 

skiljer sig mellan företag har på senare år vuxit stort (Ho et al., 2012). En anledning till att vi kan 

förkasta hypotesen kan vara att länder som präglas av osäkerhetsundvikande inte ännu anammat det 

relativt nya engagemang som CSR kräver. Företag känner oro och stress inför att lägga stora 

resurser, både tid och pengar på aktiviteter som är osäkra ur ett lönsamhetsperspektiv. Individer i 

länder som är högt osäkerhetsundvikande är också rutinorienterade och har generellt svårt att 

anpassa sig till nya sociala och miljömässiga krav och praxis (Ringov & Zollo, 2007). Det innebär 

att företag håller fast vid gamla rutiner istället för att implementera nya arbetssätt. Den ökade 

uppmärksamheten från intressenter angående CSR-frågor kräver att företag fördelar om resurser 

och aktivt väljer att engagera sig i aktiviteter, vilket för många företag är en stor omställning. 

Företag från osäkerhetsundvikande länder känner sig sannolikt osäkra kring det nya arbetssätt som 

CSR-engagemang innebär vilket gör att kvinnors effekt på CSP inte förstärks.  

 



 

65 
 

Individer i länder med högt osäkerhetsundvikande är generellt mindre benägna att ta risker än i 

länder med lågt osäkerhetsundvikande (Hofstede et al., 2011). I och med att CSR-aktiviteter kräver 

en del resurser och att det är ovisst vad företaget egentligen får ut av det kan det ses som en osäker 

investering för företaget. Det finns en risk att stora resurser läggs på aktiviteter som inte genererar 

de förväntningar som finns på CSR. Det innebär att företag i länder med högt osäkerhetsundvikande 

sannolikt inte vågar satsa på CSR-aktiviteter i den utsträckning som intressenter kräver. I länder 

med högt osäkerhetsundvikande finns då risk att kvinnor (som är positivt korrelerade med CSP) inte 

får möjlighet att avsätta resurser till alla de CSR-aktiviteter som efterfrågas vilket gör att effekten 

av kvinnorna på CSP inte förstärks. 
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6. Slutsats, bidrag, begränsningar och framtida forskning 

 

I detta avslutande kapitel redogörs studiens slutsats och bidrag med återkoppling till studiens syfte. 

Kapitlet innehåller även redogörelse för studiens begränsningar samt våra förslag till framtida 

forskning inom ämnet. 

________________________________________________________________________________ 
 
6.1 Slutsats 

Studien har syftat till att undersöka om kvinnliga styrelseledamöter har ett positivt samband med 

företagens sociala prestation (CSP) och om nationella kulturella särdrag modererar det eventuella 

sambandet. Utifrån syftet formulerade vi två forskningsfrågor som styrt studien. Med anledning av 

att tidigare studier som undersökt sambandet mellan kvinnliga styrelseledamöter och CSP visat på 

varierande resultat valde vi att undersöka sambandet med vår insamlade data innan vi testade den 

modererande variabelns effekt. Den första forskningsfrågan ”Finns det ett positivt samband mellan 

andelen kvinnliga styrelseledamöter och företagens CSR-aktiviteter?” kopplas till företagens 

sociala prestation, vilken vi i studien definierar som totala antalet CSR-aktiviteter under ett år 

(utifrån Thomson Reuters Datastream). Resultatet visar att CSP ökar när andelen kvinnor i styrelsen 

ökar vilket innebär att studien funnit ett positivt samband. Resultatet överensstämmer med 

majoriteten av tidigare studiers resultat och vi kan därmed dra slutsatsen att det existerar ett positivt 

samband mellan kvinnliga styrelseledamöter och CSP. Som vi nämnde tidigare är vi dock försiktiga 

att tolka detta som ett kausalt samband, eftersom det även är möjligt att företag med hög CSP är 

mer benägna att ha kvinnor i styrelsen än företag med låg CSP. 

  

Vårt största fokus har framförallt riktats mot den andra forskningsfrågan: “Har nationella kulturella 

särdrag en modererande effekt på sambandet mellan kvinnliga styrelseledamöter och företagens 

sociala prestation?”. De kulturella särdragen har testats genom att dela in variabeln i fyra olika 

dimensioner utifrån Hofstedes kulturdimensionsteori: maskulinitet, individualism, maktdistans och 

osäkerhetsundvikande. Resultatet visar att nationella kulturella särdrag har en modererande effekt 

på sambandet. Eftersom effekten på sambandet inte tidigare testats utgick vi främst från tidigare 

forskning som testat om kulturella särdrag och CSP haft något samband, vilken visat på motstridiga 

resultat. Vi förväntade oss att maskulinitet, individualism och maktdistans skulle försvaga kvinnliga 

styrelseledamöters effekt på CSP och att osäkerhetsundvikande skulle förstärka effekten. Våra 

analyser visar dock att maskulinitet och individualism förstärker effekten, samtidigt som 

maktdistans och osäkerhetsundvikande försvagar effekten. Vi kan konstatera att dimensionerna av 

kulturella särdrag påverkar sambandet mellan kvinnliga styrelseledamöter och CSP i olika 



 

67 
 

riktningar och även att de olika dimensionerna har olika starka effekter på sambandet. För samtliga 

kulturdimensioner som undersökts har vi funnit en signifikant effekt på sambandet med en 

säkerhetsnivå på 99%. 

 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån studien dra slutsatsen att andelen kvinnliga styrelseledamöter har 

ett positivt samband med CSP och att nationella kulturella särdrag har en modererande effekt på 

sambandet. Kvinnors påverkan när det kommer till beslut om CSR-aktiviteter varierar alltså med 

kulturella särdrag. Eftersom vi testat de kulturella särdragen var för sig i olika modeller kan vi inte 

säga något om hur effekten av de olika dimensionerna påverkar varandra. Vi vet inte vilken effekt 

på sambandet mellan kvinnliga styrelseledamöter och CSP vi får om ett land exempelvis har både 

stor maktdistans och högt osäkerhetsundvikande.  

 

 

6.2 Bidrag 
Vår studie bidrar till den företagsekonomiska forskningen genom ökad kunskap om hur kvinnor i 

styrelsen påverkar totala antalet CSR-aktiviteter. Majoriteten av tidigare studier har visat att ett 

företags sociala prestation ökar ju större andel kvinnor som sitter i styrelsen (Ex. Arayssi et al., 

2016; Bear et al., 2010; Boulouta, 2013), men det finns även studier som visar på andra resultat (Ex. 

Galbreath, 2011). I studien har vi testat sambandet utifrån vår data och kan konstatera ett positivt 

samband med en säkerhet på 99%. Eftersom vår data utgår från 20 länder och 673 företag i Europa 

är det en relativt stor studie som genererar ett starkt bidrag till teorin. Att studien utgår från 

europeiska företag är även det ett bidrag till forskningen, då tidigare studier främst fokuserat på 

enskilda länder (Ex. Boulouta, 2013; Velte, 2016; McGuinness et al., 2016).  

 

Utöver ytterligare ett bidrag till teorin angående kvinnors positiva effekt på CSP bidrar vi med en 

unik studie om hur sambandet påverkas av nationella kulturella särdrag. Tidigare studier har 

undersökt kulturens effekt på CSP med varierande resultat (Thanetsunthorn, 2015) men aldrig 

tidigare har kvinnans påverkan i styrelserummet när det kommer till CSR-engagemang undersökts 

med hänsyn till nationella kulturella särdrag. Våra resultat, som visar att kulturella särdrag har en 

modererande effekt på sambandet, innebär ökad kunskap om den påverkan nationell kultur har på 

kvinnors påverkan i styrelserummet. Vi har genom vår studie bidragit med värdefull vetskap om att 

kvinnor i en del europeiska länder kan ha svårare att driva igenom CSR-aktiviteter till följd av 

kulturella särdrag.  
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Resultatet att kvinnliga styrelseledamöter har en positiv effekt på företagets sociala prestation är 

också ett praktiskt bidrag till företag då det visar att könsdiversifiering i styrelsen medför fördelar. 

Studien visar också att CSR-kommittéer har en positiv effekt på CSP, vilket kan vara värdefullt för 

företag som vill öka sin sociala prestation. I och med att CSR blir allt viktigare är det en 

betydelsefull kunskap att både kvinnor och CSR-kommittéer bidrar till ökad prestation. Vår studie 

ger också ett praktiskt bidrag till multinationella företag genom att exemplifiera vilken påverkan 

nationell kultur kan ha på beslutsfattande. Det kan vara viktigt för företag att känna till hur och 

varför individer från olika länder värderar och agerar på olika sätt. Det kulturella särdraget 

maktdistans visar exempelvis att kvinnor i länder med hög maktdistans har mindre påverkan i 

styrelserummet, då de positiva effekterna kvinnor har på CSP försvagas. Hade samma kvinnor suttit 

i en styrelse i ett land med låg maktdistans hade de positiva sambandet inte påverkats.  

 

 

6.3 Begränsningar 
Eftersom datan till denna studie är hämtad från den finansiella databasen Thomson Reuters 

Datastream har vi endast haft möjlighet att få ett urval av de företag som funnits representerade i 

databasen, vilket resulterat i ett icke slumpmässigt urval. Det icke slumpmässiga urvalet innebär en 

risk att resultatet inte speglar den totala populationen vilket i sin tur påverkar studiens 

generaliserbarhet negativt (Bryman & Bell, 2017). För att kontrollera effekten av urvalet 

genomförde vi en bortfallsanalys för sektorer (figur 4) vilket visar att vårt urval i stort sett stämmer 

överens med populationens. Det icke slumpmässiga urvalet bör alltså inte påverka studiens resultat i 

någon större utsträckning, men generalisering av studiens resultat ska ändå göras med viss 

försiktighet. 

En begränsning är att studiens population, börsnoterade företag i Europa, i urvalet endast 

representeras av företag från 20 länder. Det hade även varit önskvärt, för att få en så rättvisande bild 

som möjligt av studien att samtliga länder representeras av ett stort antal företag. Att inte samtliga 

länder i Europa finns representerade, samt att samtliga företag inte är representerade av ett stort 

antal företag innebär att studiens generalisering bör göras med viss försiktighet 

Till följd av tidsbegränsningen har vi i vår studie endast tagit hänsyn till begränsat antal 

kontrollvariabler. Vi har utgått från de variabler som använts i flera tidigare studier i ämnet men det 

finns sannolikt fler faktorer som påverkar sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter 

och CSP än de vi testat. Det hade ökat studiens tillförlitlighet om vi hade haft möjlighet att 

inkludera och analysera fler kontrollvariabler då våra resultat hade uppnått ännu högre precision. 
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6.4 Förslag till framtida forskning 
Vi har som första studie undersökt om nationella kulturella särdrag påverkar kvinnors påverkan i 

styrelserummet när det kommer till frågor om CSR. Vårt urval är taget från börsnoterade företag i 

Europa där vi har företag från alla sektorer. Eftersom det kan vara stora skillnader på Europa och 

andra delar av världen är ett förslag till framtida forskning att undersöka detta i ett bredare 

perspektiv och innefatta länder från fler världsdelar. Vi tror att det då skulle vara möjligt att finna 

större skillnader i resultatet. Det skulle även vara intressant att se till de olika dimensioner som CSR 

innefattar. Det är sannolikt att sambandet mellan kvinnliga styrelseledamöter och CSP är olika 

starkt i de olika dimensionerna, och även att de kulturella särdragen påverkar dimensionerna på 

olika sätt då tidigare forskning visat att kvinnor framförallt engagerar sig mer i miljöfrågor än män.  
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