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SAMMANFATTNING 
 
Titel: Kvinnliga styrelseledamöter och hållbarhetsprestationer -en kvantitativ studie om 
förhållandet mellan kvinnliga styrelseledamöter och hållbarhetsprestationer hos europeiska bolag 
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 
 
Författare: Anna Andersson och Caroline Nilsson 
 
Handledare: Jan Svanberg 
 
Datum: 2017 - januari 
 
Syfte: En intern drivkraft för företags hållbarhetsengagemang är kvinnliga styrelseledamöter. Risk 
att bli stämd och typ av bolagssystem kan påverka kvinnliga ledamöters genomslag på företags 
hållbarhetsprestationer. Tidigare forskning har inte tagit hänsyn till risk och bolagssystem, vilket vi 
däremot avser att göra. Studiens syfte är att undersöka sambandet mellan andelen kvinnliga 
styrelseledamöter och hållbarhetsprestationer hos företag i en europeisk kontext. 
 
Metod: Studien utgår från en positivistisk forskningsfilosofi med deduktiv ansats. En kvantitativ 
forskningsstrategi med tvärsnittsdesign har utformats, varför dataunderlaget utgörs av sekundärdata 
från Asset4 för året 2015. Urvalet består av 2123 europeiska bolag vars data analyserats i SPSS och 
presenterats i tabeller och figurer. 
 
Resultat & slutsats: Studien finner ett signifikant positivt samband mellan andelen kvinnliga 
styrelseledamöter och företags hållbarhetsprestationer. Dualistiskt bolagssystem och låg risk för 
stämning bidrar till den effekt kvinnors styrelsearbete har på hållbarhetsprestationer. 
 
Förslag till fortsatt forskning: Styrelsens kultur är viktig för den studerade relationen. Liknande 
studier som tar hänsyn till styrelsens arena vore därför värdefulla. Longitudinell forskning föreslås 
för fastställandet av det kausala sambandet mellan kvinnliga styrelseledamöter och 
hållbarhetsprestationer. Ytterligare studier i utvalda europeiska länder föreslås för att klargöra 
könskvoteringens betydelse för hållbarhetsprestationer. 
 
Uppsatsens bidrag: Studien utökar den företagsekonomiska litteraturen om sambandet mellan 
kvinnliga ledamöter och hållbarhetsprestationer i företag med dualistiskt bolagssystem samt låg risk 
för att stämmas. Studien har betydelse för företagsintressenter samt debatten om könskvotering. 
 
Nyckelord: Hållbarhet, hållbarhetsprestation, ESG, styrelsesammansättning, jämställdhet, 
kvinnliga styrelseledamöter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

ABSTRACT 
 
Title: Female directors and sustainability performance -a quantitative study about the relationship 
between female directors and sustainability performance in European companies 
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Authors: Anna Andersson and Caroline Nilsson 
 
Supervisor: Jan Svanberg 
 
Date: 2017 - January 
 
Aim: Female directors are one internal driver of sustainability commitment. Board system and 
litigation risk may influence the relationship between female directors and sustainability 
performance. Previous research hasn’t taken risk and board system into account, which we intend to 
do. The aim of this study is to examine the relationship between the proportion of female directors 
and sustainability performance in European companies. 
 
Method: The study adopts a positivist research philosophy with deductive approach. A quantitative 
research strategy with cross-sectional design are used, therefore we draw on secondary data from 
Asset4 for the year 2015. The sample amounts to 2123 European companies whose data have been 
analyzed in SPSS and presented in charts and figures. 
 
Result & conclusions: The study finds a significant positive relationship between the proportion of 
female directors and sustainability performance. Two-tier system and low litigation risk contribute 
to the impact female directors have on sustainability performance. 
 
Suggestions for future research: The board culture is important for the studied relationship. 
Therefore, similar studies that take the arena of the board into account would be valuable. To 
determine causality between female directors and sustainability performance, we suggest 
longitudinal research. Further studies in selected European countries are proposed to clarify the 
importance of gender quotas to sustainability performance. 
 
Contribution of the thesis: Our study expands the literature of business administration about the 
relationship between female directors and sustainability performance in companies with two-tier 
system and low litigation risk. The study has implications for stakeholders and the discussion about 
gender quotas. 
 
Key words: Sustainability, sustainability performance, ESG, board diversity, gender diversity, 
female directors 
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1. Inledning 

 
I det inledande kapitlet presenteras studiens bakgrund följt av en problematisering. Kapitlet avslutas 

med arbetets frågeställning, syfte och disposition. 

 
1.1 Bakgrund 

Nästintill alla verksamhetsbeslut inkluderar frågor av social och miljömässig karaktär. Ledningens 

lön, vilken teknologi som ska installeras samt hur uttjänade fabriker ska avvecklas är några exempel 

som inverkar på företags intressenter men även på den miljö de verkar i (Montiel, 2008). 

Intressenter, däribland allmänheten, kräver å sin sida idag allt mer information om de sociala och 

miljömässiga aktiviteter som företag engagerar sig i (Arayssi, Dah & Jizi, 2016). Hållbarhet är 

således något som berör många, såväl människor, djur, natur som inrättningar av olika slag och som 

därför står i centrum för mycket uppmärksamhet. 

 

Hållbarhetens stora påverkansområde gör att ämnet riktas stort fokus. Världsnaturfonden World 

Wildlife Fund (WWF) (2016) ger exempelvis en lägesrapportering om den ekologiska utvecklingen 

och rapporterar den 8 augusti 2016 att årets Overshoot day har nåtts. 2016 års ekologiska resurser är 

förbrukade och resterande del av året kommer därför innebära att mänskligheten lånar resurser från 

framtiden. Samtidigt har olika ramar utvecklats för hur företags hållbarhetsprestationer ska 

förmedlas. Vissa länder har enligt Camilleri (2015) tagit fram frivilliga riktlinjer för bolag som har 

sin verksamhet inom landets gränser. På internationell nivå finns istället etablerade riktlinjer 

utformade av Global Reporting Initiative, som med hänvisning till Deegan och Unerman (2011) 

betraktas som de för närvarande bästa. Enligt Simnett, Vanstraelen och Fong Chua (2009) finns en 

medvetenhet hos företag att finansiell information inte ger en heltäckande bild av verksamhetens 

värde. Det kombinerat med det ökade intresset för information kring företags miljömässiga- och 

sociala styrning har lett till att många företag väljer att redovisa om hållbarhet, trots att det enligt 

Deegan och Unerman (2011) idag är helt frivilligt. Detta är något som KPMGs (2015) kartläggning 

av hållbarhetsrapportering visar, där 92 procent av världens 250 största företag, sett till 

omsättningen, under åren 2013 till 2015 redovisat för de ansvarstaganden de gjort.  

 

Matten och Moon (2004) menar att Corporate Social Responsibility (CSR) är ett paraply för olika 

begrepp som behandlar relationen mellan företag och samhälle. Som Montiel (2008) påpekar är 

CSR och hållbarhet två begrepp som ofta sammanlöper. Begreppen uttrycker gemensamt att företag 

måste skapa jämvikt mellan det ekonomiska, sociala samt miljömässiga området för att det ska vara 
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fråga om en hållbar eller socialt ansvarstagande verksamhet. Enligt Montiel (2008) hade CSR sitt 

första genombrott på 1970- och 1980-talet då det ofta behandlades i högt rankade management 

journaler. På senare år har dock begreppet i större grad använts inom journaler som är mer 

specialiserade i ämnesinriktningen. Hållbar utveckling fick sin definition i samband med rapporten 

Our Common Future från World Commission on Environment and Development (WCED) som 

förklarar det som (WCED, 1987, s. 27, vår översättning) ”Utveckling som möter behoven hos 

nuvarande värld utan att påverka framtida generationers möjlighet att möta sina behov.” Arayssi et 

al. (2016) påpekar att numera är även Environmental, Social och Governance (ESG)-information 

knuten till hållbarhetsområdet. ESG inkluderar förutom miljömässig och social information även 

uppgifter om verksamhetens styrning (ibid). 

 

För att fler företag ska engagera sig i miljöarbete och socialt ansvar har Europeiska Unionen (EU) 

tagit ett ytterligare steg för att säkerställa att europeiska företag är konkurrenskraftiga och 

transparenta inom hållbarhetsområdet. År 2014 antogs ett EU-direktiv som ställer krav på att större 

företag av allmänt intresse ska lämna mer specifik icke-finansiell information och dessutom 

redogöra för företagets mångfaldspolicy i samband med publicering av årsredovisningen (Ds 

2014:45). Definitionen av större företag går att läsa i regeringens promemoria (ibid.), vilka är 

företag som uppfyller minst två av de tre kriterierna; en balansomslutning om 20 miljoner euro, en 

nettoomsättning om 40 miljoner euro, ett genomsnittligt antal anställda under räkenskapsåret på 250 

personer. Företagen ska även vara av allmänt intresse, vilka är börsnoterade bolag, banker, 

värdepappersbolag, försäkringsbolag, ekonomiska föreningar och koncerner (PwC, 2016). De 

berörda företagen ska, från och med det räkenskapsår som börjar den första januari 2017, presentera 

information som avser frågor om miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga 

rättigheter och motverkande av korruption. I dessa frågor ska företagen lämna upplysningar om 

affärsmodell, policy, resultatet av policyn och risker förknippade med verksamheten (Ds 2014:45). 

 

Många bolag ser behov att strategiskt utvärdera sitt arbete med hållbarhetsfrågor och huruvida dessa 

är integrerade i företagets affärsmodell, strategier, policys, initiativ samt verksamhetsuppföljning 

(Ernst & Young, 2015). Företagens sociala ansvar blir därför en alltmer strategisk fråga som måste 

behandlas och diskuteras på högsta ledningsnivå (Setó-Pamies, 2015). Det ökar naturligtvis 

styrelsens ansvar, då styrelsen är det huvudsakliga beslutsorganet som fastställer strategier, 

affärsplaner och de övergripande målen för bolagets verksamhet (AAK, u.å.). Framgångarna och 

misslyckandena kring de här frågorna beror därför till stor del på de beslut som styrelsen fattar 
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(Setó-Pamies, 2015). Därför är det av yttersta vikt att se till att styrelsens medlemmar är de mest 

lämpade för arbetet och att de besitter den kunskap och det engagemang som krävs (ibid).  

 

Frågan om styrelsens sammansättning har bidragit till att jämställdhet och kvinnors representation i 

styrelser fått ökat fokus. Kvinnor har länge varit icke-befintliga eller gravt underrepresenterade i 

bolagsstyrelser och det är endast på senare år som en tillväxt av kvinnlig representation har skett 

(Statistiska Centralbyrån [SCB], 2013). En bidragande faktor är att flertalet länder i Europa infört 

lagar om lika könsfördelning i bolagsstyrelser (ibid.). Liknande lagförslag har även diskuterats i EU 

där EU-parlamentet år 2013 antog ett lagförslag om att åtminstone 40 procent av styrelseposterna i 

europeiska börsbolag skulle besittas av kvinnor (Karlsson, 2016, 19 september). Förslaget röstades 

dock ner av medlemsländernas regeringar i ministerrådet och än idag saknar unionen gemensam 

lagstiftning om kvotering (ibid.). Forskning visar att olika egenskaper och kön i en styrelse påverkar 

dess beslut och hållbarhetsprestationer (Arayssi et al., 2016; Barako & Brown, 2008; Bear, Rahman 

& Post, 2010; Ibrahim & Hanefah, 2016; Setó-Pamies, 2015). Det gör att styrelsens 

sammansättning, samt hur den påverkas av mångfald, idag är en av de viktigaste frågorna som 

företag måste ta itu med (Singh, Terjesen & Vinnicombe, 2008). 
 

1.2 Problematisering 

Sedan finanskrisen åren 2008-2009 har kapitalmarknadens förtroende för kvaliteten på styrningen 

inom bolag minskat (Dienes & Velte, 2016). Flera initiativ har tagits för att komma till rätta med 

problemet. Den europeiska kommissionen har exempelvis infört olika reformer, där direktivet om 

krav på icke-finansiell information är ett att nämna (Ds 2014:45). Bolag som är beroende av 

finansiering från kapitalmarknaden har insett att kraven från alla intressenter, inte enbart aktieägare, 

måste tillmötesgås (Ibrahim & Hanefah, 2016). Det beror till stor del på att bolag på senare tid 

bedöms utifrån fler aspekter än enbart finansiella, där sociala och miljömässiga förhållanden också 

uppmärksammas (Setó-Pamies, 2015). En nyckelaspekt för att förbättra kvaliteten på 

bolagsstyrelsen bedöms vara hållbarhetsstyrning (Velte, 2016). Det beror på att det fungerar som en 

indikator på att företag arbetar med såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala dimensioner i 

sin verksamhet och att ansvar därigenom tas på flera plan.  

 

Som antytts har flera möjliga externa orsaker identifierats till varför företag väljer att arbeta med 

hållbarhetsfrågor. Däremot är studierna över interna motivatorer till hållbarhetsengagemang 

förhållandevis mer begränsade (Sharma & Henriques, 2005). En intern aspekt som kommit i fokus 

är bolagsstyrelsers sammansättning, mer specifikt fördelningen mellan män och kvinnor. Intresset 
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för det här kan komma av att studier påvisat att kvinnor, i jämförelse med män, i mindre grad tar 

risker (Byrnes, Miller & Schafer, 1999) samt är mer demokratiska (Eagly & Johnson, 1990) och 

socialt hänsynstagande (Nilsson, 2009). Kvinnor har i förhållande till män också större 

förväntningar på företagsledningen vilket leder till att de i större grad övervakar ledningen (Fondas 

& Sassalos, 2000). De här kvinnliga egenskaperna har visat sig bidra till en rad positiva effekter i 

samband med bolagsstyrning. Bolagsstyrelsens tillsynsroll över företagsledningen förbättras 

(Fondas & Sassalos, 2000; Watson, Kumar & Michaelsen, 1993) och det öppnas upp för en friare 

dialog inom styrelsen (Eagly & Johnson, 1990). Dessutom företas fler aktiviteter som värnar om 

företags sociala och miljömässiga kontext (Setó-Pamies, 2015). Kvinnor i bolagsstyrelser föreslås 

på så sätt vara en drivande kraft för företags hållbarhetsprestationer.  

 

Forskningen visar inga entydiga resultat kring sambandet mellan kvinnor i styrelser och företags 

hållbarhetsprestationer. Majoriteten av studierna visar att det finns en positiv länk (Bear et al., 2010; 

Bernardi & Threadgill, 2010; Krüger, 2010; Post, Rahman & Rubow, 2011; Setó-Pamies, 2015) 

medan en minoritet menar att inget samband (Hsu & Cheng, 2012) eller att endast ett svagt 

samband (Galbreath, 2011; Williams, 2003) finns. Det svaga sambandet hävdas för det första bero 

på att kvinnliga ledamöters synpunkter har svårt att nå fram på grund av manliga ledamöters 

fördomar om kvinnor (Galbreath, 2011). För det andra menar forskare att ett fåtal kvinnor och deras 

synpunkter inte kan få den uppmärksamhet som krävs för att de ska kunna påverka styrelsens 

beslutsprocesser (Williams, 2003). Det krävs därför en kritisk massa av kvinnor, vilket definieras 

som minst tre, för att kvinnors röst ska riktas uppmärksamhet (ibid.). Bland den forskning som 

studerat sambandet har olika metoder använts för att mäta prestationen. I en studie har en femgradig 

skalversion använts där grader erhållits efter företags vilja att engagera sig i hållbarhetsfrågor (Hsu 

& Cheng, 2012). I andra fall har olika typer av poängsystem använts. Mest förekommande är att en 

sammanvägd poäng räknas fram med hjälp av ett företags prestationer inom hållbarhetens olika 

delområden som exempelvis bolagsstyrning, mångfald, samhälle och miljö (Bear et al., 2010; 

Bernardi & Threadgill, 2010; Post et al., 2011; Setó-Pamies, 2015). Alternativt förekommande 

former är att poäng summeras per delområde inom hållbarhet (Bernardi & Threadgill, 2010) 

respektive efter hur många positiva och negativa händelser, ur hållbarhetssynpunkt, som företag 

företar (Krüger, 2010). Oberoende av vilken metod som använts, visar i stort sett samtliga studier 

ett maximalt antal på ett 150-tal studerade företag (Bear et al., 2010; Bernardi & Threadgill, 2010; 

Hsu & Cheng, 2012; Post et al., 2011; Setó-Pamies, 2015). Den mest omfattande studien skiljer sig 

från övriga studier genom att antalet företag som inkluderats är betydligt fler, 2417 stycken (Krüger, 
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2010). Studiernas utmärkande skillnader är fokuseringen på enstaka eller globalt spridda länder och 

olika industrier. 

 

Utmärkande för de studier som talar mot ett samband mellan kvinnliga styrelseledamöter och 

hållbarhetsprestationer, alternativt att sambandet är svagt, är att de genomförts utanför USA. Större 

delen av de studier som finner stöd för ett samband har däremot genomförts med enbart företag från 

USA, alternativt har amerikanska företag utgjort en delmängd av de studerade företagen. 

Litteraturen antyder därför att en geografisk skillnad skulle kunna föreligga mellan USA och övriga 

länder. Geografiska skillnader inom prestation presenteras även i von Arx och Zieglers (2014) 

studie som visar att företags hållbarhetsprestationer har olika effekter på aktieutvecklingen, 

beroende på om företag är lokaliserade i USA eller Europa. Europeiska företags 

hållbarhetsengagemang uppvisar i studien inget signifikant samband med företagens 

aktieutveckling, men i USA finns däremot ett statistiskt fastställt samband mellan företags 

hållbarhetsaktiviteter och aktiernas avkastning. Vi identifierar därför geografiska skillnader som en 

brist i nuvarande forskning. Det får ytterligare stöd av Velte (2016) som identifierar att ingen av de 

studier som undersökt kvinnliga styrelseledamöter och företags hållbarhetsprestationer har tagit 

hänsyn till bolagssystem. Veltes (2016) studie om kvinnliga styrelseledamöter och företags 

hållbarhetsprestationer i Tyskland och Österrike där styrelserna är uppdelade i två funktioner, vilket 

kallas dualistiskt system, beaktar däremot bolagssystem och är därmed en av få som tar hänsyn till 

att geografiska skillnader förekommer i samband med hållbarhetsprestationer. Skillnaden mellan 

det dualistiska systemet, som enligt Dienes och Velte (2016) förekommer i Europa, och det 

monistiska systemet som Velte (2016) påpekar att USA har är enligt Velte (2016) att det senare inte 

gör någon uppdelning av styrelserna. Den verkställande styrelsen och den kontrollerande styrelsen 

bildar en gemensam styrelse inom det monistiska systemet. Velte (2016) menar att de olika 

bolagssystemen kan ha olika effekt på sambandet mellan styrelsens sammansättning och företags 

hållbarhetsprestation då beslutsfattningen kan skilja sig åt mellan systemen. Det dualistiska 

systemets tydliga separation av styrelserna gör enligt Bezemer, Peij, de Kruijs och Maassen (2014) 

att de är oberoende av varandra, till skillnad från i det monistiska systemet, och det hävdar Dienes 

och Velte (2016) ger den kontrollerande styrelsen underlag för en bättre övervakning av den 

verkställande styrelsen. Post och Byron (2015) har i sin metaanalys funnit att övervakningen är en 

av de aktiviteter där kvinnliga styrelseledamöter kan inverka på företags prestationer. Med hänsyn 

till att övervakningen kan skilja sig mellan bolagssystemen, finns motiv till att även kvinnliga 

styrelseledamöters inverkan på företags hållbarhetsprestationer skulle kunna skilja sig åt i de två 

systemen. 
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Godfrey (2005) menar att företags hållbarhetsprestationer kan fungera som ett förebyggande 

verktyg som bygger upp positivt moraliskt kapital hos företags intressenter. Kapitalet kan enligt 

författaren i ett senare skede mildra intressenternas kritik av och bestraffningar mot företag när de 

handskas med händelser som ur hållbarhetssynpunkt är negativa. En studie genomförd av Koh, 

Qian och Wang (2014) visar att företag som verkar inom områden med hög risk att bli stämd inför 

domstol i större grad kan dra fördel av hållbarhetsprestationer som ett förebyggande verktyg jämfört 

med företag i områden som är mindre utsatta för sådan risk. USA identifieras enligt Seetharaman, 

Gul och Lynn (2002) som ett land med hög risk att bli stämd medan Garcia-Blandon och Argilés-

Bosch (under utgivning) anger att Europa är ett område präglat av låg sådan risk. Eftersom att vi 

tidigare såg att en stor del av den forskning som bekräftar sambandet mellan kvinnliga ledamöter 

och företags hållbarhetsprestationer genomförts i USA, finns ur denna synvinkel motiv att studera 

om förhållandet även förekommer inom Europa som har en annan risk för att stämmas. Ett annat 

motiv att studera sambandet mellan kvinnliga styrelseledamöter och hållbarhetsprestationer i olika 

länder är att jämställdhet enligt statistik från World Economic Forum (2015) ser olika ut länder 

emellan. Fernandez-Feijoo, Romero och Ruiz-Blanco (2014) har funnit att länder med högre grad 

av jämställdhet innehar fler företag där minst tre styrelseledamöter är kvinnliga, vilket kan påverka 

kvinnornas möjlighet till påverkan på hållbarhetsprestationer hos företag. 

 

Föreliggande studie bidrar till det företagsekonomiska området på tre sätt. För det första kommer 

studien att teoretiskt bidra med empirisk forskning som utökar redovisningslitteraturen om 

relationen mellan andelen kvinnor i styrelsen och hållbarhetsprestationer i företag med dualistiskt 

bolagssystem. Tidigare forskning inom området är starkt begränsad till länder med monistiskt 

system (Bernardi & Threadgill, 2010; Boulouta, 2013; Krüger, 2010; Post et al., 2011; Velte, 2016; 

Webb, 2004). I skrivande stund har enbart en studie utförts inom ramen för ett dualistiskt system 

(Velte, 2016). Det dualistiska systemets åtskiljande av verkställande och kontrollerande styrelse gör 

dem oberoende varandra (Bezemer et al., 2014), vilket möjliggör bättre övervakning för 

kontrollfunktionen (Dienes & Velte, 2016). Systemet är speciellt för kvinnliga styrelseledamöters 

påverkan genom att den bättre övervakningen ger utrymme för större påverkan från kvinnorna (Post 

& Byron, 2015). Studien är unik då vi är de första som undersöker effekten av kvinnliga 

styrelseledamöter på företags hållbarhetsprestationer genom att studera flertalet länder med 

dualistiskt bolagssystem. 

 

För det andra bidrar studien även teoretiskt med empirisk forskning som visar hur andelen kvinnliga 

styrelseledamöter påverkar hållbarhetsprestationer i områden med låg risk att bli stämd. Risken att 
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bli stämd har visat sig kunna vara en faktor som motiverar företag att arbeta med hållbarhetsfrågor 

(Koh et al., 2014). Tidigare studier dominerar inom områden med hög risk för att stämmas 

(Bernardi & Threadgill, 2010; Boulouta, 2013; Krüger, 2010; Post et al., 2011; Webb, 2004). 

Studiernas resultat kan ifrågasättas med avseende på om risken att bli stämd påverkar den effekt 

kvinnliga ledamöter har på hållbarhetsprestationer. På så sätt blir vår studie unik då det är den första 

inom området som tar hänsyn till risken. Genom att studera en kontext präglad av låg risk för att bli 

stämd kan vår studie på ett effektivt sätt urskilja de kvinnliga ledamöternas effekt på företags 

hållbarhetsprestationer.  

 

För det tredje kommer studien att praktiskt illustrera de effekter som kan komma att erhållas med 

hjälp av de kvoteringsregler i styrelsesammanhang som diskuteras i dagens jämställdhetsfråga 

mellan kvinnor och män. I och med att EU-direktivet, som verkställs i januari 2017, ställer krav på 

att företag ska redogöra för sin mångfaldspolicy (Ds 2014:45) verkar mångfald för att vara ett 

viktigt ämne. Ämnet är aktuellt både på nationell (SCB, 2013) och internationell nivå (Karlsson, 

2016, 19 september) då det debatteras huruvida kvoteringsregler bör införas i samband med 

tillsättningen av bolagsstyrelser. Föreliggande studie förväntas ha intresse i sammanhanget och föra 

diskussionen framåt då den illustrerar effekter som skulle kunna verkställas genom ett sådant 

regelverk.  
  

1.3 Frågeställning 

Studiens grundläggande frågeställning är: 

Ø Finns det något samband mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och  

hållbarhetsprestationen hos företag?  

 

1.4 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och 

hållbarhetsprestationen hos företag i en europeisk kontext. 

 

1.5 Disposition  

I studiens inledande kapitel har vi presenterat en introduktion till arbetet i form av bakgrund, 

problematisering, frågeställning och syfte. Övriga kapitel är disponerade enligt följande: 
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Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen definierar studiens begrepp och presenterar tidigare studier som 

genomförts inom forskningsområdet. Teorier som kan förklara den studerade relationen redogörs 

för varefter referensramen utmynnar i en hypotes. 

 

Metod 

Studiens metodkapitel kan grovt delas in i tre delar. Den första delen är av filosofisk karaktär och 

redogör för hur den vetenskapsteoretiska utgångspunkten varit vägledande för övergripande 

metodval. Del två innefattar detaljerat metodval medan den tredje och avslutande delen behandlar 

studiens kvalitet. 

 

Resultat 

I resultatkapitlet presenteras det empiriska resultatet. Kapitlet inleds med en beskrivning av de 

enskilda variabler som studerats. Därefter ställs variablerna en mot en i syfte att studera deras 

inbördes relationer innan den multipla regressionen, innehållandes studiens alla variabler, slutligen 

framförs. 

 

Diskussion och slutsats 

I studiens femte kapitel förs en vidare diskussion kring studiens resultat, och hur det förhåller sig till 

de teorier och tidigare forskning som presenterats i den teoretiska referensramen. Kapitlet fortsätter 

sedan med en diskussion om studiens bidrag, slutsats, begränsning och förslag till vidare forskning. 
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2. Teoretisk referensram 

 
I det här kapitlet redogör vi för de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studiens 

hypotes. Kapitlet inleds med en introduktion av begreppen ansvarstagande och hållbarhet följt av 

tidigare studier kring kvinnliga styrelseledamöter och dess relation till hållbarhet. Kapitlets 

referensram knyts vidare an till relevanta teorier och inverkande faktorer på relationen. 

 
 

2.1 Ansvarstagande och hållbarhet 

Inom området för företags ansvarstagande används ett flertal olika begrepp för att relatera till 

sammanhängande koncept; CSR, ansvarstagande, hållbarhet med flera (Setó-Pamies, 2015). CSR 

introducerades på 1970-talet och var först ut att lanseras bland begreppen (Montiel, 2008). En tidig 

definition var att företag skulle ta hänsyn till frågor utöver de ekonomiska, formella och rättsliga 

krav som ställdes på enheten (Davis, 1973). En definition som uppkom några år senare tog istället 

sikte på vilka ansvarstagandet avser. CSR kom där att definieras som resultatet av relationen mellan 

företag och deras intressenter (Crawford & Gram, 1978). En växelverkan sker mellan företags 

vinstmaximering och intressenters olika intressen och det utmynnar sedan i CSR. En studie som 

granskat de olika förekommande CSR-definitionerna har identifierat att en aspekt som skiljer dem 

åt i två läger är huruvida en ekonomisk del inbegrips i företags ansvarstagande eller inte (Montiel, 

2008). Anledningen till att flertalet definitioner existerar är att tidseran och kontexten har inverkan 

på begreppets betydelse (Forte, 2013; Garriga & Melé, 2004; Mio & Venturelli, 2013). Samhällets 

värderingar skiftar med tiden och vilka handlingar som krävs av företag för att betraktas som 

ansvarstagande hävdas därför också variera (Garriga & Melé, 2004). Likaså dominerar olika 

kulturer i olika länder vilket påverkar förhållningssättet till CSR (Forte, 2013). Eftersom att det 

ännu inte finns någon globalt accepterad definition av CSR föreligger än idag ett flertal olika 

definitioner av begreppet (Silberhorn & Warren, 2007; Weber, 2008). Den flitigast förekommande 

definitionen konstateras vara den som Europakommissionen formulerat (Deegan & Unerman, 2011) 

och den lyder enligt följande (Commission of the European Communities, 2001, s. 8, vår 

översättning) “ett koncept där företag utifrån egen vilja integrerar social och miljömässig hänsyn i 

sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna”.  

 

På 1990-talet fick hållbarhet ökad status (Montiel, 2008). Begreppet innehar flera olika definitioner 

även om den som formulerats av WCED (1987, s. 27, vår översättning) “Utveckling som möter 

behoven hos nuvarande värld utan att påverka framtida generationers möjlighet att möta sina 
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behov.” är den mest använda (Montiel, 2008). De olika definitionerna av hållbarhet kan delas in i 

två kategorier (ibid.). En kategori ser att hållbarhet ska fokuseras på den ekologiska överlevnaden 

(Shrivastava, 1995). Företag som delar den ekologiska uppfattningen av hållbarhet bör sträva efter 

att minimera sina negativa effekter på miljön. Den andra kategorin av definitioner fokuserar på de 

tre aspekterna ekonomisk, social samt miljömässig hållbarhet (Bansal, 2005). Vad som betonas 

inom den tredelade hållbarheten är att företag aktivt måste arbeta med samtliga tre aspekter för att 

nå hållbarhet, då de samverkar (Montiel, 2008). Ekonomisk hållbarhet innebär att företag bör skapa 

ekonomiskt välstånd genom att på ett effektivt sätt producera varor och tjänster som marknaden 

efterfrågar (Bansal, 2005). Den sociala hållbarheten går ut på att företag tar hänsyn till allas lika 

möjlighet att ta del av resurser, vilket sker genom att alla intressenters behov och förväntningar vägs 

in i företags verksamhetsplan. Miljömässig hållbarhet innebär slutligen att företags miljömässiga 

effekter bör minimeras så att jordens resurser inte utarmas (ibid.). 

 

Trots begreppens olika definitioner är de flesta eniga om att CSR och hållbarhet är nära 

sammankopplade där båda syftar till att integrera ekonomiskt, miljömässigt och socialt 

hänsynstagande i verksamheten (Lin-Hi & Muller, 2013; Montiel, 2008; Weber, 2008). Det finns 

även författare som argumenterar för att det inte existerar någon skillnad mellan begreppen 

(Szczuka, 2015; Weber, 2008). Det utmärker sig också i studier då många forskare använder 

liknande variabler för att mäta CSR respektive hållbarhet (Venturelli, Caputo, Leopizzi, Mastroleo 

& Mio, under utgivning). Även ESG är ett begrepp som förekommer i studier som studerar företags 

ansvarstagande (Arayssi et al., 2016; Auer & Schuhmacher, 2016; Camilleri, 2015; Velte, 2016). 

ESG är närbesläktat med CSR och hållbarhet och behandlar företags prestation inom områdena 

miljö, samhälle och bolagsstyrning (Arayssi et al., 2016). Sett till begreppens definition är 

aspekterna miljö och samhälle gemensamma för ESG, CSR samt hållbarhet. Bolagsstyrning är 

däremot en skiljepelare mellan ESG respektive CSR och hållbarhet, eftersom att CSR och 

hållbarhet som sina tredje grundpelare inbegriper en ekonomisk aspekt (Lin-Hi & Muller, 2013; 

Montiel, 2008; Weber, 2008). Företags ansvarstagande har således definierats olika i tidigare 

studier. Motiven till att ESG tillämpas för bedömning av företags ansvarstagande grundas på att 

CSR anses vara alltför brett och diffust för att kunna tillämpas i den dagliga företagsverksamheten 

(van Marrewijk, 2003) men att ESG däremot kan användas för att kvantifiera begreppet (Auer & 

Schuhmacher, 2016). Dessutom visar författare med inriktning mot företags ansvarstagande ökat 

intresse för bolagsstyrning (Matten & Moon, 2004). Finanskrisen år 2008 gav upphov till att 

förtroendet för finansiella mått minskade och att företags prestationer i större grad kom att mätas 
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med ESG (Velte, 2016). Av dessa nyss nämnda orsaker kommer vi i fortsättningen tillämpa ESG 

som ett mått på hållbarhetsprestationen. 

2.1.1 Intressentteorin 

En teori som återkommande används för att förklara företags hållbarhetsengagemang är 

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

betraktas som en central modell över företag och dess nätverk (Donaldson & Preston, 1995) i och 

med att den tydliggör vilka ansvarsskyldigheter företag har samt mot vem eller vilka, det vill säga 

intressenter, de gäller (Shankman, 1999). Intressenter kan definieras på olika sätt. Den snäva 

definitionen inkluderar enbart personer med en ekonomisk relation till företag (Freeman & Reed, 

1983) medan den vidare definitionen betraktar intressenter som ”individer eller grupper som har 

intresse i eller påverkas av företaget i fråga” (Freeman & Reed, 1983, s. 91, vår översättning). Just 

för att hållbarhet tar hänsyn till företags prestationer inom flera olika dimensioner, och de 

intressenter som har intressen inom dessa dimensioner, anses hållbarhet ha sin grund i 

intressentteorin (Foote, Gaffney & Evans, 2010). 

 

Enligt intressentteorin är relationen mellan företag och intressenter dubbelriktat, företag inverkar på 

sina intressenter men kan i sin tur även påverkas av intressenterna (Deegan & Unerman, 2011; 

Shankman, 1999). Intressenter bistår företag med viktiga resurser och i gengäld behöver företag 

skapa avkastning, i ekonomisk eller icke-ekonomisk form, för att hålla den dubbelriktade relationen 

levande (Shankman, 1999). Intressenter förväntar sig numera inte enbart finansiella resultat utan 

ställer också krav på sociala och miljömässiga prestationer (Setó-Pamies, 2015). Utformas 

hållbarhet med intressentteorin som grund har företag möjlighet att anta en flersidig vision som 

integrerar de tre dimensionerna (ibid.). Det är av stor betydelse i och med att företags överlevnad är 

beroende av att samtliga intressenters intressen tillgodoses (Shankman, 1999). 
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Figur 1. Intressenter och företagsaktiviteter för att tillmötesgå dem (Malik, 2015, s. 427) 

 

I figur 1 av Malik (2015, s. 427) visas företags intressenter samt några av de företagsaktiviteter som 

krävs för att tillmötesgå intressenternas behov. Som vi kan se inbegriper det många skilda uppgifter. 

Företag behöver exempelvis kunna erbjuda sina anställda träning och utbildning, vårda sina 

kundrelationer samt minska vatten- och energiåtgången för att minimera miljöeffekten. För att 

hantera uppgifter inom flera skilda områden och överleva på sikt är hållbarhet ett effektivt verktyg 

(Foote et al., 2010; Velte, 2016). 

2.1.2 Tidigare forskning om relationen mellan kvinnliga styrelseledamöter och hållbarhet 

Många av de studier som undersökt könsfördelning och företags prestationer har intresserat sig för 

könsfördelningen inom bolagsstyrelser (Arayssi et al., 2016). Forskningsområdet har hittills främst 

inriktat sig på hur styrelsens sammansättning påverkar företags finansiella resultat (Rao & Tilt, 

2016a) där majoriteten av studierna visar att företag med högre andel kvinnor i styrelsen presterar 

bättre finansiella resultat (Adams, Gupta & Leeth, 2009; Campbell & Mínguez-Vera, 2008; Erhardt, 

Werbel, & Shrader, 2003; Farrell & Hersch, 2005; Lückerath-Rovers, 2013). Författare menar att 

det skulle kunna bero på att ökad könsfördelning ger ett bredare spektrum av perspektiv och 

synvinklar som skulle kunna förbättra styrelsens beslutsfattande (Daily & Dalton, 2003; Milliken & 

Martins, 1996). Andra teorier är att kvinnor i större utsträckning skulle förhindra alltför riskabla 
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projekt, då de generellt sett är mer riskmedvetna och mindre självsäkra än män (Barber & Odean, 

2001; Byrnes et al., 1999).  

 

Hur bolagsstyrelsens sammansättning påverkar de icke-finansiella prestationerna är ett område som 

riktats mindre uppmärksamhet inom forskningen (Boulouta, 2013; Rao & Tilt, 2016a; Setó-Pamies, 

2015; Zhang, Zhu & Ding, 2013). Den senaste tidens företagsskandaler som exempelvis Enron, 

Lehman Brothers och Kaupthing har gjort att ytterligare fokus riktas mot bolagsstyrning och vad 

som kännetecknar god sådan (Boulouta, 2013; Jamali, Safieddine & Rabbath, 2008; Terjesen, Sealy 

& Singh, 2009). Då styrelsen numera betraktas vara ansvarig för hållbarhetsfrågor (Jamali et al., 

2008; Mackenzie, 2007) har styrelsens komposition blivit en viktig komponent att studera i relation 

till icke-finansiella prestationer (Rao & Tilt, 2016a). Könsfördelningen är den typ av 

sammansättning som hittills studerats i störst omfattning (Ibrahim & Hanefah, 2016). 

 

De studier som genomförts om sambandet mellan kvinnliga styrelseledamöter och företags 

hållbarhetsprestationer uppvisar olika resultat. Trots att majoriteten av studierna visar ett positivt 

samband (Arayssi et al., 2016; Bear et al., 2010; Bernardi & Threadgill, 2010; Boulouta, 2013; 

Ibrahim & Hanefah, 2016; Krüger, 2010; Post et al., 2011; Setó-Pamies, 2015; Velte, 2016; Webb, 

2004) förekommer även ett mindre antal studier som antyder ett icke existerande (Hsu & Cheng, 

2012; Khan, 2010) alternativt ett svagt samband (Galbreath, 2011; Williams, 2003). 

 

I samlingen studier som funnit ett positivt samband råder skillnad i vilket geografiskt område som 

täcks in. Arayssi et al. (2016) som studerade andelen kvinnliga styrelseledamöter och företags 

hållbarhetsrapportering använde sig av Financial Times Stock Exchange 350, vilka enligt 

Investorwords (u.å.) är de 350 största bolagen på Londonbörsen. Ibrahim och Hanefah (2016) 

inriktade sig på jordanska bolag medan Velte (2016) riktade sig mot tyska och österrikiska bolag i 

sin studie över andelen kvinnor i styrelsen och företags hållbarhetsprestationer. Majoriteten av 

genomgångna studier, där vi finner Bernardi och Threadgill (2010), Boulouta (2013), Krüger 

(2010), Post et al. (2011) samt Webb (2004), utgick däremot från amerikanska bolag eller bolag 

listade på den amerikanska börsen. Bear et al. (2010) och Setó-Pamies (2015) utmärker sig istället 

genom att de använde sig av bolag från upp till 22 länder spridda världen över.  

 

Studierna som funnit en positiv relation skiljer sig också på vad de inkluderar i den beroende 

variabeln företagsprestation. Majoriteten av studierna inkluderar CSR eller ESG (Arayssi et al., 

2016; Bear et al., 2010; Bernardi & Threadgill, 2010; Ibrahim & Hanefah, 2016; Krüger, 2010; 
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Setó-Pamies, 2015; Velte, 2016), det vill säga en variabel där olika områden bedöms. Det finns 

även studier som inriktar sig på särskilda områden inom CSR eller ESG där några fokuserar på den 

sociala (Boulouta, 2013; Webb, 2004) eller den miljömässiga dimensionen (Post et al., 2011). 

Studierna som funnit ett positivt samband skiljer sig slutligen även med avseende på tidsperioden 

som inbegrips. Övervägande del tillämpar ett tidsspann på mellan tre och nio år (Arayssi et al., 

2016; Bernardi & Threadgill, 2010; Boulouta, 2013; Ibrahim & Hanefah, 2016; Krüger, 2010; 

Velte, 2016), medan resterande del studerat ett eller två år (Bear et al., 2010; Post et al., 2011; Setó-

Pamies, 2015; Webb, 2004).  

 

Även om studierna som funnit ett positivt samband är fler till antalet existerar studier som i 

motsättning indikerar att ett samband inte råder. Hsu och Cheng (2012) studerade olika industrier i 

Taiwan under en fem månaders period år 2009 för att identifiera vad som motiverar små och 

medelstora företag till CSR-aktiviteter. Kön utgjorde kontrollvariabel i studien, dock uppvisade det 

inget signifikant samband med viljan att engagera sig i CSR. Khan (2010) fokuserade på privata 

affärsbanker i Bangladesh under två år och vad som påverkar graden av utdelad CSR-information. 

Andelen kvinnor var förklarande variabel men trots att andelen kvinnor i de Bangladeshiska 

affärsbankerna jämfört med andra utvecklingsländer var högre återfanns inget stöd för relationen. 

Varken Hsu och Cheng (2012) eller Khan (2010) diskuterar eventuella orsaker till det icke 

existerande sambandet. Däremot skulle tänkbara förklaringar kunna vara de som Galbreath (2011) 

och Williams (2003) diskuterar i sina studier, vilka identifierade ett svagt samband mellan kvinnliga 

styrelseledamöter och företags hållbarhetsprestationer. Galbreath (2011) menar att kvinnor ofta 

möter könsbundna stereotyper från sina manliga kollegor och därför hämmas att göra sin röst hörd, 

vilket han menar är fallet för miljömässiga frågor i de studerade australiensiska bolagsstyrelserna. 

För att kvinnorna ska kunna göra ett märkbart intryck i den här typen av frågor menar Galbreath 

(2011) att en kritisk massa av kvinnor krävs. Williams (2003) nämner detsamma i sin studie om 

amerikanska bolag. Han menar att det kan vara den kritiska massan av kvinnor, vilken han finner är 

tre till antalet, som behövs för att kvinnor ska uppvisa en signifikant påverkan på företags antagande 

av sociala aktiviteter. 

2.1.3 Monistiskt och dualistiskt bolagssystem 

Styrelsen spelar en viktig roll inom bolagsstyrning då det är styrelsen som har befogenhet att ta 

viktiga strategiska beslut för verksamheten (Bezemer et al., 2014). En styrelse kan vara uppbyggd 

på olika sätt, där det främst talas om två typer av bolagssystem; monistiskt och dualistiskt system 

(Jungmann, 2006). Skillnaden mellan systemen är företags interna kontroll, om den utförs av en 
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separat kontrollfunktion eller av samma funktion som verkställer besluten (ibid.). Utförandet av den 

interna kontrollen påverkar övervakningens kvalitet (Dienes & Velte, 2016) och därmed den effekt 

kvinnliga styrelseledamöter kan ha på företagsprestationen (Post & Byron, 2015). 

 

Det dualistiska systemet dominerar på den europeiska kontinenten (Dienes & Velte, 2016) medan 

det monistiska systemet är betydligt vanligare internationellt sett (Lückerath-Rovers, 2013), främst i 

USA (Velte, 2016). Utmärkande för det dualistiska systemet är att bolagsledningen är tydligt 

uppdelad i två skilda inrättningar, en verkställande ledning respektive en styrelse (Lückerath-

Rovers, 2013). Styrelsens funktion är att utnämna, rådgiva och övervaka den verkställande 

ledningen (Velte, 2016). Funktionen hos den verkställande ledningen är att fatta strategiska beslut 

och att driva verksamheten framåt, i enlighet med styrelsens ställda förpliktelser (Dienes & Velte, 

2016). Det monistiska systemet har däremot bara en organisatorisk inrättning, där verkställande 

ledare och externa styrelseledamöter agerar i samverkan för bolagets drift (Lückerath-Rovers, 

2013). Fördelen med det monistiska systemet är, till följd av dess struktur, det oförhindrade 

informationsflödet ledare och styrelseledamöter emellan (Dienes & Velte, 2016). Det finns dock en 

risk för konflikter då rollerna inom funktionen inte är tydligt åtskilda utan flyter samman (ibid.). 

Inom det dualistiska systemet är styrelsens övervakande roll däremot klart definierad. Det har 

däremot visat sig att styrelsens rådgivning mot den verkställande ledningen är sämre jämfört med 

det monistiska systemet på grund av styrelsens sämre informationstillgång (Bezemer et al., 2014). 

 

Det dualistiska systemets främsta styrka är den tydliga separationen av ledning och styrelse 

(Jungmann, 2006). Separationen minskar den informella kontakten mellan funktionerna och gör 

dem oberoende av varandra (Bezemer et al., 2014), vilket är betydelsefullt då det minskar risken för 

intressekonflikter (Dienes & Velte, 2016). Exempelvis konflikter som kan uppstå i monistiskt 

system där kollegorna i den gemensamma styrelsen tvingas kontrollera varandra (Jungmann, 2006), 

men också konflikter som kan uppstå då en monistisk ledamot tvingas granska beslut som den själv 

varit delaktig i att fatta (Dienes & Velte, 2016; Jungmann, 2006). Det kan vara känsligt att kritisera 

kollegor då vänskap kan förstöras, samtidigt som det kan vara känsligt att uppmärksamma brister 

som individen själv varit bidragande till. Oberoendet, med den minskade risken för 

intressekonflikter, medför att övervakningen är bättre inom det dualistiska systemet än i det 

monistiska då ledamöter slipper granska sig själva och sina kollegor (Bezemer et al., 2014; Dienes 

& Velte, 2016). Styrelsens uppgift att övervaka har visat sig vara en av de aktiviteter där kvinnliga 

styrelseledamöter kan påverka företagsprestationer (Post & Byron, 2015). Med hänsyn till vad som 
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nu nämnts kan kvinnliga styrelseledamöter förväntas komma mer till sin rätt och ha större effekt på 

hållbarhetsprestationer i dualistiska system där övervakningsfunktionen är separat och tydlig.  

 

En brist hos tidigare forskning om kvinnliga styrelseledamöter och företags hållbarhetsprestationer 

är att den till stor del genomförts i en kontext präglad av monistiskt system (Bernardi & Threadgill, 

2010; Boulouta, 2013; Krüger, 2010; Post et al., 2011; Webb, 2004), medan enbart en studie 

genomförts inom dualistiskt system (Velte, 2016). På grund av att beslutsprocessen kan se olika ut 

inom de olika systemen kan funktionernas sammansättning påverka hållbarhetsprestationerna på 

olika sätt (Dienes & Velte, 2016). Av den anledningen hävdas det att forskningsresultat som finns 

på området inte kan överföras från det ena systemet till det andra (ibid.). Då studierna kring 

kvinnliga styrelseledamöter och företags hållbarhetsprestationer är starkt begränsade inom 

dualistiskt system anses behov finnas av vidare studier inom ramen för dualistiskt system (Velte, 

2016). 

2.1.4 Risk att stämmas 

Ett flertal studier har studerat drivkrafterna bakom hållbarhetsengagemang, då det idag sker på 

frivillig basis (Deegan & Unerman, 2011). En av drivkrafterna har visat sig vara minskad risk för 

företag att bli stämd (Xia, Wang & Zhao, 2014). Tillgången till information om verksamheten 

skiljer sig mellan företag och dess investerare och det kan skapa konflikter parterna emellan, som i 

värsta fall kan övergå i en stämningsansökan (ibid.). Drivkraften i sig är intressant ur den aspekten 

att risken att bli åtalad inför domstol skiljer sig geografiskt. Det brukar talas om att det finns två 

olika riskmiljöer; områden med hög respektive låg risk att stämmas (Hope & Langli, 2010). USA 

klassificeras som ett land med hög sådan risk (Seetharaman et al., 2002) och Europa betraktas som 

ett område med låg risk (Garcia-Blandon & Argilés-Bosch, under utgivning; Hope & Langli, 2010). 

Trots att forskningsområdet är relativt outforskat finns det studier som visar att det föreligger ett 

positivt samband mellan risken att bli stämd och hållbarhetsprestationer (Xia et al., 2014). Företag 

som verkar i länder med högre risk att hamna i rättsliga tvister, presterar bättre hållbarhetsmässigt 

och rapporterar även om det. Motiven bakom detta ska vara att visa styrelsens insatser i att främja 

långsiktig utveckling av företaget, förbättra företagets varumärke samt att stärka relationen med 

aktieägarna vilket även minskar informationsasymmetrin och därmed risken att bli stämd (ibid.).  

 

Det finns också studier som menar att företag med hög risk att stämmas i större grad kan dra fördel 

av hållbarhetsprestationer som ett förebyggande verktyg jämfört med företag med låg risk (Koh et 

al., 2014). Utifrån en bedömning av företag uppfattar intressenter ett visst rykte kring dem 
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(Godfrey, 2005). Företag har möjlighet att bygga upp positivt moraliskt kapital som stärker ryktet 

genom att företa aktiviteter, exempelvis välgörenhet, som intressenter uppskattar positivt men som 

inte är lagligt förankrade. Skulle händelser inträffa som ur intressenternas synvinkel är negativa för 

företags rykte kan det positiva moraliska kapitalet mildra intressenternas kritik och bestraffningar 

mot företag (ibid.).  

 

Xia et al. (2014) identifierar att antalet studier som fokuserar på hållbarhetsprestationer som en följd 

av företags aktieägare och risken att bli stämd är få. Efter vår litteraturgenomgång kan vi konstatera 

att ingen studie har tagit hänsyn till risken att bli stämd när förhållandet mellan kvinnliga 

styrelseledamöter och företags hållbarhetsprestationer studerats, utan majoriteten av studierna har 

fokuserat på högriskområden (Bernardi & Threadgill, 2010; Boulouta, 2013; Krüger, 2010; Post et 

al., 2011; Webb, 2004) såsom USA anges vara enligt Seetharaman et al. (2002). Vår studie är den 

enda för tillfället som tar hänsyn till risken att bli stämd vid studerandet av kvinnliga ledamöters 

effekt på hållbarhetsprestationer. Risken att bli stämd är viktig att beakta då den enligt Post och 

Byron (2015) utgör styrelsens incitament att tillvarata ledamöternas värderingar, kunskaper och 

egenskaper inom ramen för övervakning och strategiutveckling, vilka är de aktiviteter där kvinnliga 

styrelseledamöter visat sig kunna påverka företagsprestationer. Företag med hög risk att stämmas 

måste i större utsträckning än företag med låg risk representera aktieägarnas intressen väl, eftersom 

de annars riskerar stämning. Post och Byron (2015) hävdar att styrelser som lyssnar på samtliga 

ledamöter representerar aktieägarnas intressen bättre, eftersom att samtliga intressen då vägs in i 

besluten. Författarna menar därför att företag med hög risk att stämmas i större grad än företag med 

låg risk kommer att lyssna på alla ledamöters perspektiv, då det minskar risken för åtal. Det är 

därför mer sannolikt att kvinnliga styrelseledamöter har större genomslag på företags 

hållbarhetsprestation hos företag med hög risk att bli stämd, jämfört med lågt riskutsatta företag. 

 

2.2 Kvinnliga styrelseledamöter 

För att uppnå en acceptabel nivå på hållbarhetsprestationer är bolagsstyrning av stor betydelse 

(Velte, 2016). Bolagsstyrning inkluderar att fatta strategiska beslut och att utöva tillsyn över den 

egna verksamheten och dess framgång (Dienes & Velte, 2016; Lückerath-Rovers, 2013). Vilka 

beslut som fattas och graden av kontroll påverkas av hur styrelsen är komponerad (Fondas & 

Sassalos, 2000; Zhang et al., 2013). En viktig fråga företag behöver ta itu med är därför 

sammansättningen av den egna styrelsen (Singh et al., 2008). Inom ramen för bolagsstyrning 

relaterar mångfald till styrelsens komposition och hur individuella egenskaper och kunskaper bidrar 

i styrelsens arbetsuppgifter (van der Walt & Ingley, 2003). Kompositionen kan ta uttryck i många 
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olika former; ålder, könstillhörighet, etnicitet och kultur men även oberoende i förhållande till 

företaget och storleken på styrelsen (Dienes & Velte, 2016; Fauzi & Locke, 2012; Singh et al., 

2008; van der Walt & Ingley, 2003). Könstillhörighet är en av de styrelseegenskaper som är mest 

studerade (Boulouta, 2013; Broadbent, 2016; Fauzi & Locke, 2012; Ibrahim & Hanefah, 2016; van 

der Walt & Ingley, 2003) och det är den vi kommer att fokusera på i denna studie. Könstillhörighet 

kan klassificeras på olika sätt, människor kan delas in efter biologisk könstillhörighet men även 

efter deras egen könsuppfattning vilken är oberoende den biologiska tillhörigheten (Broadbent, 

2016). Vi kommer i det följande att avse biologisk könstillhörighet när vi refererar till de olika 

könsuppfattningarna. 

2.2.1 Tidigare studier om kvinnliga styrelseledamöter 

Givet att styrelsens beslut är ett gemensamt resultat av ledamöternas individuella utgångspunkter, så 

menar Lückerath-Rovers (2013) att styrelsens sammansättning påverkar företags prestation. Bear et 

al. (2010) uttrycker att styrelsens humana kapital är summan av ledamöternas individuella 

kunskaper och erfarenheter. Vad kvinnor kan tillföra i sin roll till styrelsen är därför beroende av de 

egenskaper, kunskaper och mål kvinnor bär på. Hillman, Cannella och Harris (2002) anger att 

kvinnor, i större grad än män, har högre utbildning i form av universitetsexamen. Enligt Huse och 

Solberg (2006) förbereder kvinnliga ledamöter sig i större utsträckning inför styrelsesammanträden, 

jämfört med manliga ledamöter. Vidare menar Zhang et al. (2013) att kvinnor bär på inneboende 

psykologiska egenskaper som främjar deras hänsynstagande till andras intressen. Egenskaperna 

tydliggörs i Bem (1974) som i sin studie gav kvinnor och män i uppgift att ange önskvärda 

egenskaper för kvinnor. De egenskaper som framkom var medkänsla, vänlighet, godtrohet, lojalitet, 

lyhördhet för andras behov, sympati samt ömsinthet. Studiens resultat bekräftas av Eagly, 

Johannesen-Schmidt och van Engen (2003), Nilsson (2009) samt Park, Choi och Kim (2012) vara 

gällande även i modern tid. 

 

De kvinnliga egenskaper som ovan nämnts har visat sig kunna ha betydelse för bolags 

hållbarhetsprestationer när de sätts i sammanhang med verksamheter. Nilsson (2009) fann i sin 

studie över socialt ansvarstagande investerare att kvinnor i större utsträckning än män tar hänsyn till 

företags sociala ansvarstagande vid val av bolag att investera i. Schueth (2003) identifierade i sin 

översikt över socialt och miljömässigt ansvarstagande i samband med investeringar i USA, att 

majoriteten av de ansvarstagande investerarna utgjordes av kvinnor. Dessa eftersträvanden 

återkommer även i den organisatoriska miljön där Williams (2003) undersökning över amerikanska 

bolags välgörenhetsaktiviteter identifierade att styrelser med högre andel kvinnor spenderar mer 
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resurser på välgörenhet. Som Arayssi et al. (2016) påpekar kan alltså högre kvinnligt deltagande i 

styrelser bidra till att verksamheter investerar mer resurser i sociala och miljörelaterade aktiviteter. 

Byrnes et al. (1999) har på liknande sätt funnit att kvinnor, i större grad än män, undviker att ta 

risker vilket Setó-Pamies (2015) menar har betydelse för företag i och med att alltför riskfyllda 

planer på så vis undviks.  

 

I sin metaanalys över 140 studier identifierar Post och Byron (2015) att kvinnor inte bara medför 

särskilda egenskaper och kunskaper, utan att deras utgångspunkter även påverkar hur beslut fattas 

inom styrelsen. Författarna menar att kvinnor och män utgår från olika kunskapsförråd och för att 

enas om gemensamma beslut är diskussion och samarbete därför avgörande. Post och Byron (2015) 

betonar att information från flera olika håll måste beaktas och det leder enligt Rao och Tilt (2016a) 

till att mer genomtänkta och högkvalitativa beslut fattas. Nielsen och Huse (2010) ger stöd för 

samma spår. De påpekar att kvinnor till följd av andra tankar och värderingar än män, bidrar med 

avvikande synpunkter till de manliga perspektiven inom styrelsen. Motsättningen mellan könens 

olika perspektiv skapar underlag för diskussion som beslutsprocess. I och med kvinnornas betoning 

av sociala och miljörelaterade frågor får det kvinnliga bidraget i styrelsens beslutsdiskussion just 

social- och miljömässig karaktär enligt Arayssi et al. (2016). Slutligen har Adams och Ferreira 

(2009) funnit att majoriteten av kvinnliga styrelseledamöter är externa, vilket enligt Post och Byron 

(2015) bidrar till att kvinnliga ledamöter i större grad övervakar och rapporterar eventuella 

felaktigheter till följd av att de i mindre utsträckning än interna ledamöter påverkas av 

intressekonflikter. 

2.2.2 Övervakning och strategiutveckling som medlare  

Post och Byrons (2015) metaanalys om kvinnliga styrelseledamöter och företags prestationer har 

vidare funnit en positiv relation mellan kvinnliga styrelseledamöter och den omfattning styrelsen 

övervakar verksamheten samt ägnar sig åt strategiutveckling. Styrelsens uppgifter som att övervaka 

och utveckla strategier föreslås därför vara de aktiviteter där kvinnliga egenskaper och värderingar 

kan komma till uttryck. 

 

Styrelsens övervakande roll inbegriper handlingar som ger översikt över verksamheten och som 

förhindrar att företagsledningen agerar i självintresse (Post & Byron, 2015). Med strategiutveckling 

menas i vilken utsträckning styrelsen engagerar sig i aktiviteter som är relaterade till dess 

strategiska rådgivningsroll samt dess engagemang i beslutsprocessen kring hur företaget ska 

konkurrera på marknaden. De kvinnliga ledamöternas bidrag inom ramen för övervakningen och 
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strategiutvecklingen är beroende deras egenskaper och värderingar (ibid.). Styrelseledamöterna har i 

uppgift att verka för ägarnas intressen (Deegan & Unerman, 2011). För att undkomma bestraffning 

från ägarna hävdas kvinnliga ledamöter lägga stor kraft dels på att strategier utvecklas med ett 

sådant fokus som ägarna önskar, dels på kontroll av att verksamheten i praktiken drivs i sådan 

riktning (Post & Byron, 2015). Inom strategiutvecklingen är en mångfaldig styrelse fördelaktig då 

det bidrar till flera olika perspektiv, vilket i sin tur utgör en god utgångspunkt till strategier som kan 

hantera den komplicerade miljö företag verkar i (ibid.). När det gäller styrelsens övervakningsroll i 

att strategierna verkställs korrekt bidrar de kvinnliga ledamöterna på två sätt. De är i högre grad än 

män väl förberedda inför styrelsemöten (Huse & Solberg, 2006) och övervakningen hävdas därför 

bli högre för att kvinnorna i mycket stor utsträckning är insatta i hur verksamheten fortgår (Post & 

Byron, 2015). Därtill upplever de till följd av sin externa bakgrund (Adams & Ferreira, 2009) 

mindre intressekonflikter, jämfört med interna ledamöter, och det gör att de ohämmat kan 

kontrollera och rapportera brister i verksamhetsdriften (Post & Byron, 2015). 

2.2.3 Svårigheter för kvinnliga ledamöter att påverka  

Huruvida de kvinnliga ledamöterna kan påverka övervakningen och strategiutvecklingen, och i 

sådana fall hur mycket, beror på den kultur som råder inom styrelsen (Post & Byron, 2015). För att 

de kvinnliga bidragen ska komma fram krävs att styrelsen lyssnar till varje ledamot och att dennes 

egenskaper och värderingar värderas och tas tillvara. Styrelsens motivation till att uppmärksamma 

och dra nytta av varje ledamots egenskaper, kunskaper och värderingar påverkas av 

investerarskyddet och därmed företagets risk för att bli stämd. Ju starkare investerarskydd, desto 

högre incitament har styrelsen att företräda ägarnas intressen på ett korrekt sätt eftersom den annars 

riskerar att åtalas av ägarna. Den betydelse styrelsen tillskriver övervakning och strategiutveckling 

är således beroende av risken att stämmas och det gör också att styrelsens motivation till att se varje 

ledamot och dennes kunskaper, erfarenheter och värderingar påverkas av risken. Det hävdas därför 

att företag som drivs i länder med hög risk för att stämmas, jämfört med företag som verkar i 

områden med låg risk, har högre incitament att tillvarata de kvinnliga ledamöternas bidrag och att 

kvinnornas påverkan därför kan bli större (ibid.). Då föreliggande studie tar sikte på Europa, präglat 

av låg risk att stämmas (Garcia-Blandon & Argilés-Bosch, under utgivning; Hope & Langli, 2010), 

kan kvinnliga ledamöters effekt på företags hållbarhetsprestation visa sig vara svagt.  

 

Det är inte givet att kvinnor i styrelser ger effekt på företags hållbarhetsprestationer då studier 

hävdar att en kritisk massa av kvinnliga ledamöter krävs för att kvinnor ska kunna ha en påverkan 

inom styrelsen (Galbreath, 2011; Konrad, Kramer & Erkut, 2008; Williams, 2003). Det behövs tre 
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eller fler kvinnliga ledamöter för att de ska få gehör (Konrad et al., 2008). En orsak är att flera män 

i en grupp ger upphov till tävlan om ställning och makt där männen enbart fokuserar på varandra. 

Tävlan blir ett hinder för den ledamot som är ensam kvinna i styrelsen då kampen gör att kvinnan 

avbryts i diskussionerna och ignoreras (ibid.). En annan anledning till att den kvinnliga effekten inte 

märks av i grupper där kvinnorna är få i antal och utgör minoritet är att majoriteten, i det här fallet 

män, till följd av sitt större antal kan utöva större inflytande (Nemeth, 1986). Minoriteten har inte 

kraft att sätta sig emot det större inflytandet och redogöra för sina perspektiv varför den pressas att 

anpassa sig till majoritetens förslag (ibid.). Kvinnliga ledamöters möjlighet att påverka i 

styrelserummet, och i vidare längd företags hållbarhetsprestationer, är således beroende av att de är 

minst tre till antalet. Först då finner kvinnorna en känsla av allians gentemot de manliga 

ledamöterna och först då finner de kraft att stå emot majoriteten och ge uttryck för sina åsikter och 

värderingar (Konrad et al., 2008). När varje gruppmedlem har möjlighet att uttala sin ståndpunkt 

skapas diskussion inom gruppen och det är grunden för mer kvalitativa beslut i och med att gruppen 

som helhet tvingas granska sina beslut närmare (ibid.).  

 

Ur ett tredje perspektiv bär kvinnor och män jämförelsevis på olika kunskaper, tankar och 

värderingar (Nielsen & Huse, 2010; Post & Byron, 2015). Eftersom att styrelsens humana kapital 

utgörs av ledamöternas olika tankebasar (Bear et al., 2010) är diskussion en nödvändighet för att 

gemensamma beslut ska kunna fattas (Post & Byron, 2015). När olika människors åtskiljande 

perspektiv möts uppstår konflikter (Amason, 1996). Kognitiva konflikter uppstår när olika 

perspektiv föreligger kring en arbetsuppgift och är positiva då de medverkar till mer genomtänkta 

och kvalitativa beslut (ibid.). En styrelse som ur könsmässig synpunkt är mångfaldig har därför 

potential att fatta beslut som är bättre med avseende på hållbarhetsprestationer. Det finns dock en 

risk för kognitiva konflikter att övergå i emotionella konflikter där fokus istället är på de inblandade 

personerna och hur de är som individer (ibid.). Emotionella konflikter förhindrar 

beslutsförhandlingen och underminerar kvaliteten i beslut då resurser inte läggs på att förbättra 

besluten och verksamheten i sig (ibid.). Det finns därför en risk att kvinnliga styrelseledamöter inte 

kan få genomslag på företags hållbarhetsprestationer, då deras synpunkter kan leda till personliga 

konflikter snarare än verksamhetsrelaterade diskussioner som är grunden för beslut och framtida 

prestationer. 
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2.2.4 Rollteorin  

Rollteorin är en teori som använts i tidigare forskning för att förklara kvinnors bidrag till 

styrelserummet (Boulouta, 2013; Terjesen et al., 2009). Teorin definierar olika sociala roller utifrån 

gemensamma uppfattningar (Prentice & Carranza, 2002). De olika rollkategorierna är förknippade 

med stereotyper som förmedlar särskilt utmärkande drag för rollerna. Kön är en rollkategori vars 

stereotyper anger vad som är typiskt manligt respektive kvinnligt. I många fall utvecklas 

karaktärsdragen till krav som samhället ställer på en viss typ av roll (ibid.). Rollernas identitet, i det 

här fallet de respektive könens identitet, utgörs således av de förväntningar som samhället ställer på 

dem (Stryker & Burke, 2000). 

 

De karaktärsdrag som är utmärkande för den kvinnliga könsrollen är enligt Bem (1974) medkänsla, 

vänlighet, godtrohet, lojalitet, lyhördhet för andras behov, sympati samt ömsinthet. Även om det är 

några årtionden sedan Bem (1974) identifierade de här förväntningarna på den kvinnliga rollen 

tyder nyligen genomförda studier på att de fortfarande är aktuella. Eagly et al. (2003) bekräftar med 

sin studie att den kvinnliga rollen utmärks av att vara ömsint, vänlig, sympatisk samt värnande om 

andras behov. Park et al. (2012) finner att kvinnor har högre medvetenhet om ekologin. Detsamma 

gäller Nilsson (2009), men med skillnaden att medvetenheten kretsar kring samhället, den sociala 

aspekten. På så sätt kan vi se att kvinnor bär på egenskaper som i samband med företags 

beslutsfattning kan främja prestationer inom social och miljömässig dimension. 

 

I styrelserummet har kvinnliga ledamöter inte bara en kvinnlig roll, utan också en ledarskapsroll till 

följd av styrelseposten. Ledarskapsrollen definieras av normer som tydliggör vilka uppgifter som 

ska utföras och hur de ska ske (Eagly et al., 2003). De indirekta reglerna för ledarskapsrollen gör att 

utförandet i många avseenden är lika mellan manliga och kvinnliga styrelseledamöter. Inom alla 

sociala roller förekommer däremot individuella skillnader i och med att samhällets förväntningar 

inte är specificerade på individnivå utan gäller den sociala gruppen som helhet (Cross & Madson, 

1997). Det är det gemensamma innehavandet av ledarskapsrollen som gör att kvinnliga och manliga 

ledamöter kan ha olika påverkan i styrelserummet och därmed på hållbarhetsprestationer. 

Ledarskapsrollen innebär i viss mån egen utformning av rollen och hur de obligatoriska uppgifterna 

ska genomföras (Podsakoff, MacKenzie, Paine & Bachrach, 2000). Könsrollen finns alltid med på 

arbetsplatsen i form av en grundläggande identitet som påverkar ledarskapsrollen (Ridgeway, 

2001). Det gör att den individuella utformningen av ledarskapsrollen kommer att styras av 

könsrollen, och att rollen som styrelseledamot kommer att genomföras på olika sätt av män och 

kvinnor (Eagly et al., 2003). Den kvinnliga rollen bygger i grund och botten på värnande om andras 
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behov, riktade både från människor och natur (Bem, 1974; Eagly et al., 2003; Nilsson, 2009; Park et 

al., 2012). Den kvinnliga ledamoten utmärks därför av social och miljörelaterad hänsyn i sitt arbete 

(Arayssi et al., 2016). 

2.2.5 Signaleringsteorin  

Signaleringsteorin diskuterar vilka värden företag vill förmedla och hur de kan signaleras (Bear et 

al., 2010; Galbreath, 2010). Teorin har använts i tidigare studier för att förklara varför styrelser är 

sammansatta så som de är (ibid.), och är därför av relevans i föreliggande studie. En styrelse med 

delvis kvinnliga ledamöter kan fungera som en signal till utomstående parter att företaget är hållbart 

(Bear et al., 2010). Dels för att det satsar resurser för att anställa kvinnor till högre poster inom 

bolaget, dels för att kvinnors kognitiva bas, som exempelvis hänsynstagande mot omgivningen 

(Bem, 1974; Eagly et al., 2003), gör att hållbarhetsfrågor uppmärksammas i företaget (Bear et al., 

2010). Enligt signaleringsteorin sänder företag synliga signaler för att stärka sitt rykte (Galbreath, 

2010; Miller & Del Carmen Triana, 2009). Rykte definieras som den ställning företag har i relation 

till sina konkurrenter, vid en jämförelse av dem alla (Miller & Del Carmen Triana, 2009). Ett 

grundläggande antagande i teorin är att informationsasymmetri föreligger mellan företag och dess 

intressenter (Bear et al., 2010; Miller & Del Carmen Triana, 2009). Företag söker därför sprida 

information med olika signaler medan intressenterna med hjälp av företags handlingar och symboler 

söker bedöma företags rykte (Mahon, 2002; Miller & Del Carmen Triana, 2009). 

 

Signalerna från företag kan vara av såväl symbolisk som substantiell karaktär (Galbreath, 2010). 

Symboliska signaler är svårare för mottagaren att uppfatta då avsändaren inte avsätter några 

resurser i egentlig mening utan använder verbalt stöd för signalen (Mahon, 2002). Substantiella 

signaler är konkreta där handgripliga resurser avsätts, varför signalerna även går att mäta (ibid.). 

Kvinnliga styrelseledamöter är till följd av människans fysiska form en substantiell signal till 

utomstående parter (Miller & Del Carmen Triana, 2009). I och med att kvinnor traditionellt sett 

betraktas som ömsinta och beaktande av omgivningens behov (Bem 1974; Eagly et al., 2003) 

signalerar bolag med kvinnliga ledamöter att verksamheten har ett hållbart perspektiv mot sin 

omgivning. Kvinnor i bolagsstyrelsen reflekterar att verksamheten efterlever lagar, sociala 

värderingar och normer, men också att den är välutrustad för den mångfaldiga marknad som följer 

av företags globala verkan (Miller & Del Carmen Triana, 2009; van der Walt & Ingley, 2003). 

Företag med kvinnliga ledamöter signalerar därför även att verksamheten är hållbar i ett längre 

perspektiv. Med stöd hämtat från signaleringsteorin hävdas att kvinnor rekryteras till bolagsstyrelser 

för att signalera särskilda värden, såsom hållbarhet i det här fallet, till utomstående parter (Bear et  
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al., 2010; Miller & Del Carmen Triana, 2009). 

 

2.3 Förklaring av relationen mellan kvinnliga styrelseledamöter och hållbarhet 

Studier som tidigare genomförts kring relationen mellan kvinnliga styrelseledamöter och 

hållbarhetsprestationer har presenterats i avsnitt 2.1.2. I det följande presenteras teorier som kan 

användas som utgångspunkt för att förklara sambandet. 

 

2.3.1 Upper Echelons teori 

Hambrick och Mason (1984) introducerar Upper Echelons teorin som den teori som förklarar hur 

styrelsens demografiska egenskaper kan påverka dess prestationer och därmed också företags 

resultat. Strategiska beslut består av en beteendemässig komponent som reflekterar beslutsfattarens 

egenskaper och utgörs av eventuella uppfattningar och personliga värderingar. Författarna menar att 

företags prestation på så sätt delvis kan vara förutsagt av ledningens egenskaper. 

 

Figur 2. Grundläggande fundament i Upper Echelons teori (Hambrick & Mason, 1984, s. 198) 

 

Upper Echelons teorin består av tre viktiga fundament (Hambrick & Mason, 1984). Den första, som 

går att utläsa i figur 2, handlar om vilka demografiska egenskaper styrelsen besitter, såsom kön, 

ålder, erfarenhet och utbildning. Den andra handlar om själva processen. Vilka handlingsmönster 

som går att urskilja, hur kommunikationen ser ut i styrelsen och vilka psykologiska mönster som är 

dominerande. Tredje och sista delen handlar om vilket resultat styrelsen i slutändan åstadkommer. 

Teorin innebär följaktligen att styrelsens agerande i olika situationer beror på beteenden, 

personligheter och psykologiska faktorer. Styrelsens medlemmar har specifika handlingsmönster, 

värderingar och perspektiv som påverkar beslutsprocessen kring strategiska och finansiella beslut. 

Det kommer därmed också påverka bolagets prestationer, framgångar och resultat (ibid.).  
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På grund av den begränsade tillgängligheten till och svårigheterna med att mäta psykologiska 

egenskaper som intellektuellt kapital, värderingar samt perspektiv hos ledare fokuserar Upper 

Echelons teori istället på grundläggande manifesta egenskaper (Hambrick & Mason, 1984). De 

utgörs av exempelvis kön, ålder, utbildning samt position inom företaget (ibid.).   

 

Enligt Upper Echelons teorin kan med andra ord olika kön, som är den variabel som studeras i 

denna studie, ha olika påverkan på hur samspelet mellan människor gestaltar sig och hur företags 

hållbarhetsinitiativ ser ut (Mahenthiran, Terpstra-Tong, Terpstra & Rachagan, 2015). När det avser 

kopplingen till hållbarhetsprestationer har styrelsen en stor handlingsfrihet och därmed också stor 

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

hållbarhetsfrågor påverkas därför av styrelsens inställning och prioriteringar, vilket som tidigare 

nämnts beror på värderingar och personligheter inom styrelsen (Hambrick & Mason, 1984; 

Petrenko, Aime, Ridge & Hill, 2016). 

2.3.2 Resursberoendeteorin  

Resursberoendeteorin är en teori som berör företags och styrelsers förhållande gentemot externa 

kontakter (Pfeffer & Salancik, 1978) och är den teori som brukar användas vid diskussioner om 

styrelsens roll i företag (Bear et al., 2010; Ibrahim & Hanefah, 2016). Utgångspunkten i teorin 

handlar om att företags mål är överlevnad, och för att överleva är företag beroende av resurser 

(Pfeffer & Salancik, 1978). Företag måste därför kartlägga vilka resurser som är viktigast och 

försäkra sig om att dessa finns tillgängliga (ibid.). Således är företags resurser centrala då dessa till 

stor del bestämmer hur väl och på vilket sätt relationerna till de externa kontakterna bedrivs. 

 

Resurserna i företag kan vara finansiella, teknologiska, organisatoriska men även mänskliga 

(Pfeffer & Salancik, 1978). En styrelses sammansättning kan därför spela en viktig roll i frågan om 

hur företags omgivning är utformad och hur pass väl styrelsen kan interagera med den (ibid.). 

 

Det ömsesidiga beroendet mellan företag och dess omgivning gör att företagen blir osjälvständiga 

och därmed också får en osäker framtid (Hillman & Dalziel, 2003).  Resursberoendeteorin menar då 

att om styrelsen hanterar denna osäkerhet på ett effektivt sätt, så ökar företags chanser att överleva 

(ibid.). I detta sammanhang ger en mångfaldig styrelse en större möjlighet till ökat nätverk, fler 

kontakter samt kopplingar till andra företag (Hillman, Cannella & Paetzold, 2000).  
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Enligt Bear et al. (2010) ger resursberoendeteorin också en teoretisk förklaring till hur styrelsens 

egenskaper och sammansättning påverkar arbetet med hållbarhet. Individerna i styrelsen för med sig 

humankapital, erfarenhet och expertis, vilket bidrar till företagens totala tillhandahållanden av 

resurser. Teorin menar att olika former av humankapital i styrelsen dels kan leda till fler 

kommunikationsvägar till andra intressentgrupper, dels till mer värdefull information. Det, i sin tur, 

kan enligt Hillman och Dalziel (2003) bidra till bättre hållbarhetsprestationer. 

 

2.4 Inverkande faktorer 
För att studera sambandet mellan kvinnliga styrelseledamöter och företags hållbarhetsprestationer 

finns det ytterligare faktorer att ta hänsyn till. Enligt tidigare studier definieras ett flertal inverkande 

faktorer på hållbarhetsprestationer, där lönsamhet har visat sig vara den mest inverkande (Ibrahim 

& Hanefah, 2016; Setó-‐Pamies, 2015; Waddock & Graves, 1997). De menar att företags lönsamhet 

återspeglas i den utsträckning företag lägger ner ekonomiska resurser på hållbarhetsaktiviteter. För 

att mäta lönsamheten har flera olika variabler använts i de tidigare studierna, men där den vanligast 

förekommande är lönsamhetsmåttet ROE, return on equity (Boulouta, 2013; Griffin & Mahon, 

1997; Setó-‐Pamies, 2015). Return on equity, vilket på svenska är avkastning på det egna kapitalet, 

används för att mäta hur väl företag investerar sina egna pengar för att utvecklas (ibid.).  

 

Två andra inverkande faktorer som är återkommande i forskningen är företags storlek och risk 

(Arayssi et al., 2016; Setó-‐Pamies, 2015; Velte, 2016; Waddock & Graves, 1997). Det finns studier 

som visar att storleken på företag har betydelse för hur mycket företag vill belysa sina 

hållbarhetsprestationer. Större företag är mer benägna att prestera i termer av 

hållbarhet och framför det gentemot sina intressenter (Waddock & Graves, 1997). De variabler som 

oftast använts som mått för företags storlek är totala tillgångar (Boulouta, 2013; Galbreath, 2011; 

Rao & Tilt, 2016b) och logaritmen av totala tillgångar (Setó-Pamies, 2015; Velte, 2016; Waddock 

& Graves, 1997). Företags risk bör tas hänsyn till då studier visar att risktoleransen påverkar 

inställningen till olika hållbarhetsaktiviteter (Waddock & Graves, 1997). Bland annat aktiviteter 

som återvinning- och avfallshantering samt investeringar i utrustning som undviker nuvarande och 

framtida kostnader kring föroreningar och utsläpp (ibid.). Den vanligaste förekommande variabeln 

för risk är totala skulder genom totala tillgångar (Arayssi et al., 2016; Velte, 2016; Waddock & 

Graves, 1997). 

 

Eftersom att hållbarhet har blivit en mer strategiska fråga är det också viktigt att se över inverkande 

faktorer på styrelsen (Ernst & Young, 2015; Setó-Pamies, 2015). Vanligt förekommande i tidigare 
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forskning är styrelsens storlek samt om styrelsen har en tillsatt hållbarhetskommitté (Arayssi et al., 

2016; Velte, 2016). Det är viktigt att se över styrelsens storlek då en styrelse med många 

styrelsemedlemmar kan leda till dålig kommunikation och problem med beslutsfattanden, vilket 

underminerar dess effektivitet (ibid.). Om styrelsen sedan valt att tillsätta en hållbarhetskommitté 

kan det förväntas ge en positiv inverkan på hållbarhetsprestationen (Velte, 2016).  

 

I likhet med Velte (2016) och Arayssi et al. (2016) har vi i denna studie valt att ta hänsyn till 

företags lönsamhet, storlek, risk och styrelsens storlek samt om det finns en tillsatt 

hållbarhetskommitté, vilka operationaliserats som kontrollvariabler i vår statistiska analys. 

Definitionen på dessa kontrollvariabler samt hur de behandlas i den statistiska analysen kommer 

redogöras i studiens metodkapitel. 

 

2.5 Sammanfattning och hypotesuppställning  
Studier som undersökt sambandet mellan kvinnliga styrelseledamöter och företags 

hållbarhetsprestationer har som nämnts hävdat att det finns ett positivt samband (Arayssi et al., 

2016; Bear et al., 2010; Bernardi & Threadgill, 2010; Boulouta, 2013; Ibrahim & Hanefah, 2016; 

Krüger, 2010; Post et al., 2011; Setó-Pamies, 2015; Velte, 2016; Webb, 2004), ett neutralt samband 

(Hsu & Cheng, 2012; Khan, 2010) alternativt ett svagt samband (Galbreath, 2011; Williams, 2003). 

Kvinnor bär på egenskaper och färdigheter som gör att de i större utsträckning än män engagerar sig 

i frågor med inriktning mot hållbarhet (Bem, 1974; Eagly et al., 2003; Nilsson, 2009; Park et al., 

2012; Zhang et al., 2013), vilket enligt Upper Echelons teorin och resursberoendeteorin får 

betydelse för inriktningen på styrelsens beslut och därmed företagsprestationen (Bear et al., 2010; 

Hambrick & Mason, 1984; Petrenko et al., 2016). Den nuvarande litteraturen om relationen mellan 

kvinnliga styrelseledamöter och företags hållbarhetsprestationer brister i att ta hänsyn till 

bolagssystem och risken att bli stämd, då majoriteten av studierna genomförts i USA där monistiskt 

bolagssystem och hög risk att bli stämd råder (Seetharaman et al., 2002; Velte, 2016). Bolagssystem 

och risken att bli stämd är viktiga faktorer att ta hänsyn till i samband med kvinnliga ledamöter och 

hållbarhetsprestationer då de påverkar styrelsens övervakning och strategiutveckling (Bezemer et 

al., 2014; Dienes & Velte, 2016; Post & Byron, 2015), vilka är de aktiviteter där kvinnliga 

ledamöter kan påverka företagsprestationer (Post & Byron, 2015). Vår studie är unik genom att vi 

är de första som undersöker relationen mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och 

hållbarhetsprestationer i flertalet länder med hänsyn till bolagssystem och risk för att bli stämd. Då 

kvinnliga egenskaper främjar hållbarhetsprestationer genom styrelsens strategiutveckling och 

övervakning samtidigt som majoriteten av tidigare studier funnit ett positivt samband mellan 
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kvinnliga styrelseledamöter och hållbarhetsprestationer, återfinns stöd för en positiv relation. 

Studiens enda hypotes formuleras därför enligt följande: 

 

H1: Andelen kvinnliga styrelsemedlemmar och företags hållbarhetsprestationer har en positiv 

relation.  
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3. Metod  

 
I det här kapitlet redogörs först för studiens vetenskapsteoretiska grund och hur den påverkar valet 

av forskningsansats. Kedjan förlängs sedan med forskningsstrategi och -design innan den utmynnar 

i detaljerat metodval. Därefter behandlas hur studiens begrepp operationaliserats och analyserats 

innan vi slutligen reflekterar över studiens kvalitet. 

 

3.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Vetenskapsteori är enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) ett ämne som studerar vetenskap och 

forskning. Författarna fastslår att det finns olika synsätt inom vetenskapsteorin om hur kunskap ska 

sökas. För att studera relationen mellan kvinnliga styrelseledamöter och företags 

hållbarhetsprestationer har vi i den här uppsatsen valt att utgå från den positivistiska 

vetenskapstraditionen. Som Thurén (2007) nämner så får den vetenskapsteoretiska utgångspunkten 

konsekvenser för de metoder som senare tillämpas i arbetet och vi har därför övervägt olika 

alternativ innan vi gjorde vårt slutliga val. Anledningen till att vi valt att ta avstamp i den 

positivistiska traditionen är att den, som Sohlberg och Sohlberg (2013) påpekar, fokuserar på att 

förklara kausala samband. Det sammanfaller väl med den aktuella studiens inriktning på relationen 

mellan kvinnliga ledamöter och företags hållbarhetsprestationer. Vidare har vi haft för avsikt att 

anta en objektiv och värderingsfri ställning till studiens empiriska material, för att kunna återge en 

neutral bild av hur det studerade förhållandet ter sig i verkligheten. Positivismen har enligt Sohlberg 

och Sohlberg (2013) sin ontologiska grund i materialismen vilken betraktar världen beståendes av 

fysiska ting där fokus är att mäta och bekräfta materialistiska förhållanden. Det är därför förståeligt 

att positivismen enligt Bryman och Bell (2013) poängterar att forskaren ska utelämna egna 

värderingar och hålla sig objektiv i sitt studium. Thurén (2007) påpekar att positivismens motsats, 

hermeneutiken, ser världen som något relativt vilket hör samman med att den anses vara 

konstruerad av samhället så som Sohlberg och Sohlberg (2013) invänder. För att ge en objektiv bild 

av den studerade relationen finner vi det lämpligare att utgå från en tradition som bortser från 

mänskliga konstruktioner och positivismen förefaller därför som ett naturligt val för oss.  
 

3.2 Forskningsansats 

Forskning med positivistisk bakgrund mynnar ofta ut i en deduktiv forskningsansats (Bryman & 

Bell, 2013) och så är även fallet i föreliggande uppsats. En deduktiv forskningsansats innebär att 

forskaren utgår ifrån befintliga teorier och kunskaper för att skapa och testa hypoteser, jämfört med 

en induktiv ansats som utgår från praktiken och ämnar till att mynna ut i en teori (ibid.). För att 
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kunna tillämpa den deduktiva ansatsen krävs alltså att det finns en teoretisk referensram att ta 

avstamp i. I och med att det finns teorier och tidigare forskning om kvinnliga styrelseledamöter och 

deras inverkan på företags hållbarhetsprestationer finner vi det lämpligt att applicera den deduktiva 

forskningsansatsen inom ramen för denna studie.  

 

Valet att tillämpa en deduktiv forskningsansats framför en induktiv sådan grundar sig på att 

forskning med en deduktiv ansats enligt Bryman och Bell (2013) får en mer objektiv karaktär då 

chansen för att forskarens uppfattningar och värderingar kan påverka forskningen utesluts. Vidare 

avser denna studie att generera generaliserbara resultat för en större population och inte enbart till 

en specifik kontext. En induktiv forskningsmetod skulle då, enligt Bryman och Bell (2013), kunna 

vara ofördelaktigt för att uppnå detta syfte. Vi ser inte heller något behov av att skapa ny teori då 

befintliga teorier kan användas, vilket talar för tillämpning av en deduktiv ansats framför en 

induktiv.  

 

Genom att använda en deduktiv forskningsansats kan vi ta del av vad vetenskapsmän tidigare har 

studerat, undersökt och diskuterat kring forskningsområdet. Vi kommer också att kunna bekräfta 

eller falsifiera den uppställda hypotesen, och därmed även de teorier som hypotesen grundar sig i 

(Bryman & Bell, 2013). Det är målsättningen för studier som har en positivistisk prägel (Sohlberg 

& Sohlberg, 2013). 
 

3.3 Forskningsstrategi och design  

Det finns två olika forskningsstrategier att tillämpa i företagsekonomisk forskning, kvantitativ och 

kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2013). Den kvantitativa forskningsstrategin tillämpas när 

forskaren vill förmedla en bred förståelse inom ett specifikt forskningsområde. Där analyseras en 

omfattande mängd data som insamlats från olika respondenter och det skapar förutsättningar för att 

generalisera det slutliga resultatet till en bredare population. Den kvalitativa forskningsstrategin 

tenderar att lägga mer fokus på ord istället för siffror och tillämpas främst när forskaren har som 

mål att åstadkomma en djupare förståelse för det objekt som undersökts inom studien (ibid.). 

Eftersom att föreliggande studie genomförs i syfte att generalisera resultaten till populationen anser 

vi att det är lämpligt att utgå från den kvantitativa strategin.  

 

Vidare grundar sig valet av strategi på de problem som forskaren formulerat och preciserat (Bryman 

& Bell, 2013). Föreliggande studie kommer att ha utgångspunkt i den kvantitativa 

forskningsstrategin då metoden möjliggör undersökning av eventuella samband mellan insamlad 
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data om kvinnors representation i styrelser och företags hållbarhetsprestationer. Studiens 

applicering av en deduktiv forskningsansats stärker valet av att tillämpa en kvantitativ 

forskningsstrategi då kvantitativ forskning bör användas när relationen mellan teori och praktisk 

forskning är av deduktivt slag (ibid.). 

 

Den kvantitativa forskningsstrategin kommer vidare att präglas av en tvärsnittsdesign, vilken 

används för att studera relationer mellan olika variabler (Bryman & Bell, 2013). Forskarens 

datainsamling koncentreras till en given tidpunkt där information samlas in från flertalet fall. 

Genom att tillämpa en sådan design blir undersökningens form inriktad på att studera kopplingar 

mellan två eller fler variabler, som sedan kan granskas och visa på olika slags sambandsmönster 

(ibid.).  

 

Styrkan med tvärsnittsdesignen är att den baseras på flertalet fall där kvantifiering sker av 

datamaterialet (Bryman & Bell, 2013). Det gör det möjligt att upptäcka småskalig variation i de 

studerade variablerna men också att skapa mer precisa uppskattningar och bedömningar av samband 

variabler emellan (ibid.). Det är en billig och mindre tidskrävande design till följd av att 

datainsamling sker vid enbart en tidpunkt (Rindfleisch, Malter, Ganesan & Moorman, 2008). Det är 

ett av de motiv vi värderat med designen i och med att studien har en given tidsram. Vidare kan 

tvärsnittsstudier ge indikation om möjliga kausala samband till följd av att de identifierar 

korrelation mellan variabler (Bowen & Wiersema, 1999; Rindfleisch et al., 2008). Som tidigare 

nämnts har vår litteraturgenomgång visat att enbart en studie om kvinnliga styrelseledamöter och 

företags hållbarhetsprestationer genomförts i en europeisk kontext. I och med att vi är en av de 

första inom forskningsområdet ansågs tvärsnittsdesignen lämplig eftersom att den kan 

uppmärksamma korrelation och därmed möjlig kausalitet. Studien kan därför ge tecken på om 

framtida forskning, som går mer på djupet inom området där orsak och verkan undersöks, är 

relevant eller inte. 

 

Tvärsnittsdesignens begränsning är att den enbart kan fånga relationer, inte kausala samband med 

orsak och verkan (Bryman & Bell, 2013; Rindfleisch et al., 2008). Det beror på att data för 

variablerna samlas in vid en och samma tidpunkt och att manipulation av någon av dem med 

efterföljande orsakseffekt inte kan ske (Bryman & Bell, 2013). Syftet med föreliggande studie är 

inte att identifiera ett kausalt samband, utan att undersöka huruvida en relation föreligger mellan 

kvinnliga styrelseledamöter och företags hållbarhetsprestationer och vilken riktning den i sådana 

fall tar. Den tillämpade designens begränsning anses därför inte vara ett problem i studien. Ett annat 
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tillkortakommande med tvärsnittsstudien är att den ger en statisk bild för en viss tidpunkt och 

förhållandena och parameteruppskattningarna kan således vara annorlunda om studien skulle ha 

genomförts tidigare eller senare (Bowen & Wiersema, 1999; Rindfleisch et al., 2008). Återigen 

avser föreliggande studie att fungera som en föregångare inom forskningsområdet och för det 

ansågs den valda designen vara tillämplig. Dock finns medvetenhet om att situationen kan se 

annorlunda ut i framtiden till följd av exempelvis lagregler och skiftande intressen hos 

företagsintressenter.  
 

3.4 Datainsamlingsmetod  
Datainsamling kan ske genom primär- och sekundärdata (Bryman & Bell, 2013). Primärdata 

innebär att forskaren själv samlar in forskningsmaterial till den specifika undersökningen genom 

intervjuer, enkäter eller observationer. Sekundärdata är däremot information som samlats in av 

forskare i ett tidigare skede och som finns att tillgå i vetenskapliga artiklar, litteratur, tidskrifter och 

elektroniska källor (ibid.). 

 

Genom att tillämpa sekundärdata kan författare spara både tid och pengar, och på så sätt använda 

mer tid åt att analysera insamlad data (Bryman & Bell, 2013). Sekundärdata kan även ge forskaren 

tillgång till data som vore omöjlig att nå genom primära insamlingsmetoder (Cowton, 1998). 

Föreliggande studie kommer därför, med tanke på det större urval som eftersträvas i 

generaliseringssyfte och den tidsram som råder, att endast utgå från sekundärdata. Elektroniska 

källor, tryckta böcker och vetenskapliga artiklar har tillämpats för att få en djupare inblick i 

ämnesområdet. De vetenskapliga artiklar som tagits i anspråk har hämtats via Högskolan i Gävles 

databaser; Google Scholar, Discovery, Scopus och Emerald. Allt empiriskt material har samlats in 

från databasen Asset4 och består av ESG-ranking samt finansiella nyckeltal för europeiska bolag.  

 

Det finns begränsningar vid tillämpning av sekundärdata. En begränsning med att utgå från 

databaser specifikt är att samtliga företag inte finns representerade, d.v.s. att bortfall kan 

förekomma (Olsson & Sörensen, 2011). Samtidigt är författarna inte bekanta med materialet och 

har därför inte kontroll över kvaliteten på datamängden (Bryman & Bell, 2013). Det finns därför en 

risk att sekundärdata är av sämre kvalitet, vilket innebär att forskaren alltid måste vara noga med att 

utvärdera vilka sekundära källor som appliceras (ibid.). Därför föll valet av databas i denna studie 

på Thomson Reuters Datastream som dels är världens största finansiella databas (Adrian, 2010), 

dels för att vi där fick åtkomst till Asset4 som är världens största databas av ESG-information 

(Thomson Reuters, 2012). Vidare har vi till så stor del som möjligt använt oss av peer review 
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artiklar, vilka är artiklar som innan publicering i en vetenskaplig tidskrift föregåtts av kollegial 

granskning (Bryman & Bell, 2013). Vi har även utgått från primärkällor, då det finns en risk att 

andrahandskällor kan tolka primärkällor på olika sätt (ibid). Andra begränsningar med sekundärdata 

är att datamaterialet kan kräva transformering för att det ska kunna besvara forskningsfrågan samt 

att data kan saknas för samtliga variabler som ingår i studien (Cowton, 1998). Det har dock inte 

funnits behov i vår studie att anpassa eller att hitta data för alla variablerna, däremot har tid 

spenderats för att finna användbar litteratur och att förstå databasen innan relevant datamaterial 

kunde hittas. 
 

3.5 Studiens population, urval och bortfall      
Målet med den kvantitativa strategin som tillämpas i studien är, som tidigare nämnts, att 

generalisera resultaten från sitt urval till andra fall än de som inkluderats i studien (Bryman & Bell, 

2013). För att möjliggöra ett generaliserbart resultat för alla bolag verkande i en europeisk kontext, 

har vår avsikt varit att täcka in en så stor population som möjligt. Studiens population har därför 

definierats som det totala antalet europeiska bolag.  

 

Med hänsyn till projektets tidsram och den data som fanns att tillgå har ett urval skett från studiens 

population. Först och främst fanns inte samtliga europeiska länder representerade i databasen 

Asset4 som vi använde oss av. Det gjorde att urvalet i första hand kom att fokusera på de länder 

vars data fanns tillgänglig, vilka var Belgien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, 

Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, 

Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike. För det andra 

tillhandahåller Asset4 enbart data över börsnoterade bolag (Thomson Reuters, 2012). Det bidrog till 

att urvalet begränsades till noterade bolag, vilket gav data för 2870 bolag. För att inkluderas i 

föreliggande studie har krav ställts på att respektive företag måste ha tillgänglig data för samtliga 

sju variabler för året 2015 som studien bygger på. Till följd av saknad data för en eller fler variabler 

har 747 företag fallit bort. Det resulterar i att studien baseras på ett urval av 2123 företag.  

 

Förutom de rent praktiska skälen som exempelvis tidsbesparing som Dahmström (2011) tar upp, 

finns också andra fördelar som motiverar vårt val att genomföra en urvalsundersökning. Saunders, 

Lewis och Thornhill (2012) påpekar bland annat att urval, till skillnad från totalundersökning, 

bidrar till en högre samlad riktighet. Det till följd av att mindre tid spenderas på datainsamlingen 

och att mer tid istället kan förläggas på framtagning av verktyg för datainsamling samt på kontroll 

av datamaterialets riktighet innan den genomgår analys. I förhållande till urvalets möjligheter har 
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hänsyn även tagits till de risker som det är förknippat med. Dahmström (2011) identifierar 

exempelvis att det finns en risk att urval ger snedvridna resultat på grund av att urvalet inte 

reflekterar populationens komposition på ett fullständigt sätt. Bryman och Bell (2013) nämner att 

icke-slumpmässiga urval är en möjlig orsak till en sådan icke korrekt återspegling. I och med att 

föreliggande studie baseras på företag vars data finns tillgänglig i databasen Asset4 görs ett icke-

slumpmässigt urval. Schreuder, Gregoire och Weyer (2001) tydliggör att risken för snedvridning 

beror på att icke-slumpmässiga urval kan medföra att samtliga värden som de studerade variablerna 

kan anta, inte fångas upp. Författarna menar att det i sin tur gör att det genomsnitt som erhålls för 

variablerna, kan visa sig högre eller lägre än det genomsnitt som populationen har. Det resulterar 

enligt Yeager et al. (2011) i att de samband som återfinns i urvalet kan visa sig starkare eller 

svagare i förhållande till den styrka på sambandet som förekommer i populationen. 
 

3.6 Operationalisering  

Ett viktig steg i den kvantitativa forskningsprocessen är att utforma de begrepp som används 

(Bryman & Bell, 2013). Processen kallas för operationalisering och används för att beskriva de 

tillvägagångssätt som används vid mätning av begreppen (ibid.).  

 

Studiens variabler har delats in i beroende, oberoende och kontrollvariabler. Den beroende 

variabeln är definierad som hållbarhetsprestation och den oberoende variabeln som andelen kvinnor 

i styrelsen. Vi kommer även att presentera de kontrollvariabler som antas ha en inverkan på 

bolagens hållbarhetsprestationer. Hur vi har valt att mäta variablerna grundar sig på studiens 

förutsättningar samt på hur tidigare studier valt att mäta variablerna.  

3.6.1 Den beroende variabeln, hållbarhetsprestation 

Den beroende variabeln i vår studie är en proxy för hur företag utmärker sig i hållbarhetsprestation. 

Prestationen har bedömts utifrån en ESG-ranking, vilket per definition är rankingsystem som mäter 

företagens ansvarsfullhet inom tre dimensioner; företagens miljöansvar, social– och samhällsansvar 

samt bolagsstyrning. Vi tillämpade databasen Asset4:s aggregerade ranking, ESG equally weighted 

rating, för år 2015 som bygger på de tre vanliga, nyss nämnda, ESG-dimensionerna samt en ranking 

för den ekonomiska ställningen (Thomson Reuters, 2012).  
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Figur 3. Asset4:s aggregerade ESG-ranking (Ribando & Bonne, 2010, mars, s. 4) 

 
 
Totalt är det 18 kategorier som bedöms inom de olika dimensionerna, där hälsa, säkerhet, mänskliga 

rättigheter, vision, strategi och styrelsestruktur är några exempel på kategorier som går att utläsa i 

figur 3. Betygsättningen grundar sig på en omfattande analys av mer än 600 individuella 

datapunkter och 250 nyckelindikatorer inom de olika kategorierna som sedan normaliseras och 

presenteras som ett betyg mellan 0 och 100 procent, där högre procent innebär bättre betyg 

(Ribando & Bonne, 2010, mars). Den här bedömningen av hållbarhetsprestation sammanfaller väl 

med de bedömningar som tillämpats i tidigare studier inom området (Arayssi et al., 2016; Setó-

Pamies, 2015; Velte, 2016). 

3.6.2 Den oberoende variabeln, andelen kvinnor  

Den oberoende variabeln i vår studie innefattar kvinnors påverkan på företags 

hållbarhetsprestationer. Tidigare studier har valt att mäta kvinnors påverkan på olika sätt. Dels 

genom andelen kvinnor i förhållande till styrelsens storlek (Arayssi et al., 2016; Velte, 2016; 

Williams, 2003), dels genom specifika minimigränser för antal tillsatta kvinnliga styrelseledamöter 

(Fernandez-Feijoo et al., 2014). Vi har valt att använda Board Structure/Board Gender Diversity 

som finns att tillgå i Asset4 som, likt majoriteten av tidigare studier, visar den procentuella andelen 

kvinnor i bolagsstyrelser. En styrelseledamots kön har definierats som antingen man eller kvinna 

och den procentuella andelen kvinnor är mätt från 0 till 100 procent. 

§ Client	  Loyalty

§ Performance

§ Shareholders	  
Loyalty

§ Resource	  Reduction

§ Emission	  Reduction

§ Product	  Innovation

§ Employment	  Quality

§ Health	  &	  Safety

§ Training	  &	  Develop.

§ Diversity	  

§ Human	  Rights

§ Community

§ Product	  Responsibility

§ Board	  Structure

§ Compensation	  Policy

§ Board	  Functions

§ Shareholders	  Rights

§ Vision	  and	  Strategy

Categories

nomicEco
mancePerfor

nmental Env iro
rmancePerfo

Social 
Performance

Corporate 
Gov ernance 
Performance

Pillars

Integrated RatingOverall	  Score

More	  than	  250	   indicators ( )calculated	  from	  data	  point	  values

Link	  to	  public	  data	  sources	  (Raw	  Data)More	  than	  600 data	  points



Anna Andersson & Caroline Nilsson 
	  

 
 

36 

3.6.3 Kontrollvariabler  

Som nämnts i avsnitt 2.4 har vi utgått från tidigare studier (bl.a. Arayssi et al., 2016; Setó-Pamies, 

2015; Velte, 2016; Waddock & Graves, 1997) i valet av att ha styrelsens storlek, 

hållbarhetskommitté, företagets storlek, lönsamhet och risk som kontrollvariabler. I likhet med 

Arayssi et al. (2016) och Velte (2016) har vi valt att mäta styrelsens storlek utifrån det totala antalet 

styrelseledamöter som sitter i företagets styrelse. Vi har också likt Boulouta (2013), Galbreath 

(2011) och Rao och Tilt (2016b) använt oss av företagets totala tillgångar som en proxy för 

företagets storlek, där tillgångarnas värde i vår studie uttrycks i euro. Vidare har vi valt att mäta 

företagets lönsamhet utifrån dess avkastning på det egna kapitalet, ROE, och som företagets risk har 

vi använt företagets totala skulder genom totala tillgångar (se Arayssi et al., 2016; Velte, 2016; 

Waddock & Graves, 1997). Kontrollvariabeln hållbarhetskommitté har, till skillnad från de andra 

kontrollvariablerna, fungerat som en dummyvariabel (Velte, 2016). Det har medfört att 

datamaterialet kodats med värdena 0 och 1, där 1 definierar att företaget har en tillsatt 

hållbarhetskommitté medan 0 definierar att det inte finns någon sådan tillsatt kommitté inom 

företaget. En sammanställning av studiens variabler och hur de operationaliserats presenteras i  

tabell 1. 

 

Tabell 1. Sammanställning av operationalisering 

 

 

Variabel Beskrivning

Den beroende variabeln 
Hållbarhetsprestation Betyg utifrån Asset4:s aggregerade ESG-ranking

Den oberoende variabeln 
Andel kvinnor Antal kvinnliga ledamöter i förhållande till styrelsens storlek

Kontrollvariabler 
Företagets storlek Företagets totala tillgångar, mätt i euro

Styrelsens storlek Antal ledamöter i styrelsen 

Hållbarhetskommitté Existerande hållbarhetskommitté (dummyvariabel; 1 = ja; 0 = nej) 

Risk Företagets totala skulder genom totala tillgångar

Lönsamhet Företagets avkastning på eget kapital
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3.7 Analysmetoder  

För att analysera det insamlade datamaterialet har den statistiska programvaran SPSS version 24 

använts. De analyser som genomförts är av univariat, bivariat samt multivariat slag. Vi kommer i 

det följande att ta upp de olika analyserna i tur och ordning. 

 

3.7.1 Univariat analys 

Studiens resultatkapitel inleds med en univariat analys då den möjliggör studium av variablerna var 

för sig (Bryman & Bell, 2013). Den univariata analysen beskriver de olika variablerna i termer av 

deras fördelning, centraltendens samt spridning (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010) och vi 

inleder därför med den här typen av analys för att ge en överblick över vårt empiriska material.  

 

Medelvärdet är det mått på centraltendensen som är klart dominerande när kvantitativa variabler ska 

redogöras för (Djurfeldt et al., 2010) och vi börjar därför beskrivningen med det. Medelvärdet 

påverkas dock av avvikande värden och kan därför ge en snedvriden bild av centraltendensen. För 

att ge en stadigare bild av variablernas centrum presenterar vi också medianen som anges vara 

motståndskraftig mot avvikande värden (ibid).   

 

För att åskådliggöra spridningen i datamaterialet tillämpas standardavvikelsen då det utgör det mått 

som i störst utsträckning används för att beskriva variationen bland observationer (Moore, McCabe, 

Alwan, Craig & Duckworth, 2011). Standardavvikelsen är det spridningsmått som tillämpas när 

centraltendensen mäts med hjälp av medelvärdet (Djurfeldt et al., 2010; Moore et al., 2011) och det 

anger de individuella fallens genomsnittliga variation kring medelvärdet (Bryman & Bell, 2013). 

Standardavvikelsen påverkas dock i likhet med medelvärdet av avvikande värden (ibid.). De 

spridningsmått som förekommer i samband med medianen är variablernas max- och minvärde 

respektive första och tredje kvartilen (Moore et al., 2011) och för att ge en fullständig bild av 

datamaterialet presenterar vi även dessa. De förra är i likhet med standardavvikelsen känsliga för 

avvikare, de senare är däremot robusta mot avvikare i och med att de enbart tar hänsyn till 

spridningen hos den mittersta halvan av observationerna (ibid.).  

 

Fördelningen av studiens oberoende variabel, andel kvinnliga styrelseledamöter, visas med hjälp av 

ett histogram. Andelen kvinnor i styrelser kan se olika ut mellan olika företag och resultera i en 

mängd åtskiljande värden. För att hantera mångfalden är histogram fördelaktiga i och med att de 

grupperar närliggande värden (Moore et al., 2011) och visar hur intervallen förhåller sig till 

varandra storleksmässigt (Bryman & Bell, 2013). 
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Studiens kontrollvariabel hållbarhetskommitté skiljer sig från övriga variabler på så sätt att den 

endast kan anta två värden, noll och ett. Sådana dikotoma variabler beskrivs med fördel av 

frekvenstabeller (Bryman & Bell, 2013) och av den anledningen avslutas vår univariata analys med  

en sådan tabell. 

 

3.7.2 Bivariat analys 

I nästkommande steg genomförs en bivariat analys då den gör det möjligt att studera förhållandet 

mellan två variabler (Bryman & Bell, 2013). Beroende på vilka typer av variabler en studie bygger 

på är olika tekniker aktuella för analysen (Djurfeldt et al., 2010). Till följd av de variabeltyper som 

ingår i vår studie, kvot- och dikotoma variabler, tillämpas Pearsons r och Variance Inflation Factor 

(VIF). Pearsons r ger indikation på om det finns en relation mellan två variabler, vilken riktning 

relationen antar samt hur stark den är (Bryman & Bell, 2013). Tekniken resulterar i ett tal mellan 

noll och ett där det förra indikerar att en relation inte föreligger medan det senare tecknar om en 

stark relation. Ett positivt tal betyder att den ena variabeln ökar till följd av att den andra variabeln 

ökar, medan ett negativt tal innebär att en ökning i den ena variabeln föranleder en minskning i den 

andra variabeln. Vid korrelationstestet Pearsons r tillämpas signifikansnivå 0.05 då det är den 

högsta godtagbara nivån inom samhällsvetenskapen (ibid.). VIF visar likt Pearsons r om två 

variabler är korrelerade med varandra (Pallant, 2010). Ett VIF-värde lika med ett betyder att det inte 

finns någon korrelation medan högre VIF-värden tyder på att starkare korrelation finns (ibid.). 

3.7.3 Multivariat analys  

Den tredje och avslutande delen i resultatkapitlet innebär en multivariat analys. En sådan analys 

betyder att tre eller fler variabler analyseras på samma gång och är en viktig del i studier då den 

kontrollerar om det finns fler variabler som inverkar på sambandet mellan två variabler samt om 

sambandet är skenbart eller verkligt (Bryman & Bell, 2013). Till följd av att en komplett och sann 

bild av relationen mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och företags hållbarhetsprestationer 

efterfrågas i studien väljer vi att genomföra en multivariat analys. 

 

Vårt studium av ett möjligt samband mellan kvinnlig styrelserepresentation och de fem 

kontrollvariablerna gentemot hållbarhetsprestation genomförs med hjälp av en linjär regression. Det 

med avseende på att den åskådliggör om och i sådana fall hur stor inverkan de respektive oberoende 

variablerna har på den beroende variabeln med hjälp av en rät linje (Djurfeldt et al., 2010). När 

analysen baseras på flertalet oberoende variabler, som i vårt fall, tillämpas en så kallad multipel 

regressionsanalys (ibid.). Forskning som tidigare studerat sambandet mellan kvinnliga 
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styrelseledamöter och företags hållbarhetsprestationer (bland andra Arayssi et al., 2016; Bear et al., 

2010; Ibrahim & Hanefah, 2016; Velte, 2016) har använt sig av en multipel regressionsanalys och 

av den anledningen finner vi det lämpligt att utgå från en sådan. 

 

För att en multipel regressionsanalys ska kunna genomföras krävs enligt Moore et al. (2011) att det 

insamlade datamaterialet uppfyller kraven om normalfördelade residualer med en homoskedastisk 

spridning där multikolinjäritet inte förekommer mellan de oberoende variablerna. Innan vi går 

närmare in på den multipla regressionsanalysen redogör vi därför först för de grundläggande 

kraven. 

3.7.4 Normalfördelning av residualer  

Residualer utgörs av de feltermer som uppkommer när värdet på den beroende variabeln hos 

urvalets olika fall ska förutsägas med hjälp av den multipla regressionen (Moore et al., 2011). 

Feltermen för ett specifikt fall beräknas som det observerade värdet subtraherat med det förväntade 

värdet enligt regressionen. Residualer är normalfördelade när de har medelvärdet noll och 

standardavvikelsen, vilket innebär att de observerade fallen är centrerade kring den regressionslinje 

som den multipla regressionen resulterar i samt att de i avtagande antal förhåller sig inom en till tre 

standardavvikelser från den linjen (ibid.).  

 

Normalfördelning av residualer är viktigt att beakta då de estimerade värdena på den beroende 

variabeln annars kan påverkas så att regressionen blir missvisande (Djurfeldt et al., 2010). För att 

kontrollera normalfördelade residualer tar vi hjälp av grafiska medel som histogram och 

normalfördelningsdiagram då de anges vara användbara för sådana ändamål (Djurfeldt et al., 2010; 

Moore et al., 2011). Histogrammet bör bilda en klockform medan normalfördelningsdiagrammet 

bör resultera i en approximativt rät linje för att normalfördelning ska föreligga (ibid.). Vidare 

genomförs även ett statistiskt test för att residualerna med god säkerhet ska kunna betraktas som 

normalfördelade. Kolmogorov-Smirnovtestet blir användbart i sådant syfte när studiens fall är fler 

än 50 stycken (Djurfeldt et al., 2010). I och med att vi har 2123 observationer är det aktuellt i vår 

studie. 

3.7.5 Homoskedasticitet 

Homoskedastisk spridning på residualerna innebär att deras spridning inte fluktuerar beroende på 

vilket värde de oberoende variablerna antar, utan att spridningen är konstant (Djurfeldt et al., 2010). 

Homoskedasticitet efterfrågas för att den multipla regressionsanalysen ska ge så exakta prediktioner 

som möjligt (ibid.). Effekten av residualer som inte är homoskedastiskt spridda är att tolkningen av 
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resultaten och slutsatserna riskerar att bli felaktiga (Edling & Hedström, 2003; Farbmacher & 

Kögel, under utgivning). För att undvika felaktiga slutsatser i vår studie skapas individuella 

spridningsdiagram för respektive oberoende variabel mot den beroende variabeln, vilket anges vara 

ett av de test som används för att uppmärksamma homoskedasticitet (Edling & Hedström, 2003). 

Observationerna bör bilda en rektangulär form kring den beroende variabelns medelvärde för att 

residualernas spridning ska vara jämn. Antagande om homoskedasticitet kan även kontrolleras 

genom förekomsten av uteliggare (ibid.), vilket klassificeras som observationer som befinner sig 

minst tre standardavvikelser från medelvärdet (Djurfeldt et al., 2010). Det görs med hjälp av vår 

statistiska programvara. 

3.7.6 Multikolinjäritet 

Multikolinjäritet definieras som två oberoende variabler som är högt korrelerade med varandra 

(Edling & Hedström, 2003; Moore et al., 2011). Multikolinjäritet är inte önskvärt i 

regressionsanalyser då det kan föranleda inexakta och felaktiga uppskattningar av parametrarna 

(Grewal, Cote & Baumgartner, 2004; Moore et al., 2011). Det kan i sin tur ge upphov till så kallade 

typ-två fel (Grewal et al., 2004), d.v.s. att nollhypotesen, att det inte finns något samband, 

giltigförklaras fastän den är felaktig (Bryman & Bell, 2013). Förekomsten av multikolinjäritet kan 

undersökas med hjälp av korrelationstest såsom Pearsons r och VIF-värden (Djurfeldt et al., 2010; 

Bryman & Bell, 2013) och de kommer, likt vi tidigare nämnt i avsnitt 3.7.2, att tillämpas i denna 

studie. Underskrids -0.8 eller överskrids 0.8 i Pearsons r mellan två oberoende variabler är det 

varningstecken för multikolinjäritet (Djurfeldt et al., 2010). Gränsvärdet för VIF-testet är 2.5 (ibid.).  

3.7.7 Multipel regressionsanalys 

Som tidigare nämnts tillämpas en linjär regression som förutspår en rät linje för det möjliga 

sambandet mellan studiens oberoende och beroende variabler. Det finns olika tillvägagångssätt för 

att anpassa den räta linjen till dataunderlaget (Edling & Hedström, 2003). Vi utgår från den 

vanligast förekommande, den så kallade minstakvadratmetoden som konstrueras så att summan av 

de kvadrerade residualerna blir så låg som möjligt (Moore et al., 2011). Ekvationen för den linje 

som minstakvadratmetoden skattar för den multipla regressionen utgörs av det estimerade värdet på 

den beroende variabeln (y), en konstant (b0), flertalet oberoende variabler (x1, x2, x3, … xp) vars 

koefficienter, lutning, är (b1, b2, b3, ... bp) samt en term för residualen (u) (ibid.). Ekvation 1 

åskådliggör funktionen: 

 

(Ekvation 1) yi = b0 + b1x1i + b2x2i + b3x3i + … + bpxpi + ui   
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I vilken: 

yi = värdet på den beroende variabeln för fall i. 

b0 = det genomsnittliga värdet på y då x = 0.  

bp = den genomsnittliga förändringen på y när x ändras en enhet. 

xp = värdet på de oberoende variablerna. 

p = antalet oberoende variabler. 

ui = fall i:s residual 

 

Om minstakvadratmetodens ekvationslinje appliceras på vårt dataunderlag erhålls ekvation 2 enligt 

följande: 

 

(Ekvation 2) Hållbarhetsprestation = andel kvinnor + företagets storlek + styrelsens storlek 

+ hållbarhetskommitté + risk + lönsamhet 

 

Där: 

Hållbarhetsprestation = ESG-ranking 

Andel kvinnor = andelen kvinnor i bolagsstyrelser 

Företagets storlek = totala tillgångar 

Styrelsens storlek = antal styrelseledamöter 

Hållbarhetskommitté = finns en hållbarhetskommitté tillsatt 

Risk = totala skulder/totala tillgångar 

Lönsamhet = företagets avkastning på eget kapital 

 

Sammantaget genomförs en multipel regression där andelen kvinnliga styrelseledamöter och de fem 

kontrollvariablerna analyseras mot hållbarhetsprestationen. För att se om de oberoende variablerna 

har en statistiskt fastställd inverkan på den beroende variabeln kan  regressions- och variansanalys 

tillämpas (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). Variansanalysen resulterar i en 

determinationskoefficient, R2, som anger i vilken mån den beroende variabeln kan förklaras av de 

oberoende variablerna. R2 kan anta ett värde mellan noll och ett, där noll innebär att de oberoende 

variablerna inte ger någon förklaring alls till den beroende variabeln medan ett innebär fullständig 

förklaring. Variansanalysen ger även en justerad determinationskoefficient som anpassar R2 efter 

den sanna populationen. Måttet rekommenderas i studier med urval mindre än 200 observationer 

(ibid.). I och med att vi har över 2000 observationer i vår regressionsdata förväntas inte det 

justerade måttet skilja sig avsevärt från den vanliga R2 men för säkerhets skull inkluderar vi det 
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ändå. Variansanalysen är av betydelse då den anger om modellen lyckas fånga en varians som är 

statistiskt signifikant (ibid.). Är testet inte signifikant finns det ingen anledning att fästa så stort 

avseende vid R2. Vi tillåter här en signifikans på högst 0.05 då det är den högst godtagbara inom 

samhällsvetenskapen (Bryman & Bell, 2013). Regressionsanalysen anger på motsvarande sätt i 

vilken mån den beroende variabelns variation kan förklaras av de enskilda oberoende variablerna 

samt huruvida de oberoende variablerna har en signifikant effekt eller om de orsakas av slumpen 

(Djurfeldt et al., 2003). Även här tillåter vi en signifikans på högst 0.05. 
 

3.8 Kvalitetskriterier 

I följande avsnitt förs resonemang kring studiens reliabilitet, validitet och replikerbarhet. Begreppen 

är tre vanligt förekommande kvalitetskriterier som kan användas för att göra en kritisk bedömning 

av företagsekonomisk forskning (Bryman & Bell, 2013).  

3.8.1 Reliabilitet 

Reliabilitet tar sikte på huruvida ett mått är bestående över tiden och därmed tillförlitligt, d.v.s. om 

resultaten blir likvärdiga om studien genomförs ännu en gång (Bryman & Bell, 2013). Hög 

reliabilitet förutsätter att de slumpmässiga variationerna mellan olika mättillfällen av samma fall är 

små (Dahmström, 2011), vilket är beroende av hur mätningen sker, d.v.s. mätverktyget (Djurfeldt et 

al., 2010). De mått som vi tillämpat för variablerna i föreliggande studie är uteslutande konstruerade 

av databasen Asset4 som verkar för att ge objektiv, jämförbar och kontrollerbar data (Thomson 

Reuters, 2012). De mått som förekommer i studien är därför en exakt återspegling av dem som 

återfinns i databasen. Vi har därmed hög tilltro till att likvärdiga resultat skulle erhållas om studien 

skulle genomföras på nytt, på samma urval med samma mått från Asset4. Reliabiliteten bedöms 

därför vara hög. 

3.8.2 Validitet 

Kriteriet validitet kan brytas ned i tre olika kategorier; begreppsvaliditet samt intern och extern 

validitet (Bryman & Bell, 2013). Vi behandlar dem i tur och ordning härnäst.  

 

Den utsträckning mätinstrumentet mäter det som önskas mäta utgör begreppsvaliditet och är av vikt 

för besvarandet av studiens frågeställningar (Holme & Krohn Solvang, 1997). För att 

begreppsvaliditet ska föreligga krävs att den operationaliserade variabeln i hög grad återspeglar den 

variabel som definierats tidigare i studien (ibid.). Begreppsvaliditet fordrar reliabilitet grundat på att 

mått tidsmässigt måste vara stabila och därigenom trovärdiga för att vi ska kunna förlita oss på att 

måttet betecknar den avsedda variabeln (Bryman & Bell, 2013). Vid operationaliseringen av 
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studiens variabler har tidigare forskning varit vägledande, där de mått som varit främst 

förekommande har utnyttjats i vår studie. Tillämpning av allmänt accepterade mätinstrument 

kombinerat med hög reliabilitet bidrar till god begreppsvaliditet i föreliggande studie. 

 

Intern validitet speglar det kausala sambandet och den säkerhet forskaren finner för att variationen i 

den beroende variabeln orsakas av den oberoende variabeln (Bryman & Bell, 2013; Saunders et al., 

2012). Kriteriet tar således fasta på om sambandet är äkta eller om andra variabler medverkar till ett 

förfalskat samband (Bryman & Bell, 2013). Den grundläggande frågeställningen i denna studie är 

om det finns en relation mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och företags 

hållbarhetsprestationer. Förutom att inkludera variabler för dessa två begrepp har hänsyn även tagits 

till fem andra variabler som enligt tidigare forskning har påverkan på hållbarhetsprestationen. 

Tolkningen av resultaten för den studerade relationen mellan kvinnliga ledamöter och 

hållbarhetsprestationer görs därmed med hänsyn till att de fem övriga oberoende variablerna finns 

med i analysen och hålls konstanta. Styrkan med den multipla regression vi tillämpat är att den kan 

upptäcka skenbara samband i och med att flera oberoende variabler körs i regressionen samtidigt 

(ibid.). Då vi tillämpat analysmetoder som kontrollerar för förfalskade samband menar vi att de 

erhållna resultaten och därmed den interna validiteten försäkras i studien. 

 

Den tredje och sista typen av validitet som behandlas är den externa som av Saunders et al. (2012) 

förklaras som den utsträckning en studies resultat kan generaliseras till andra relevanta 

sammanhang utöver den kontext eller grupp den genomförts i. Som tidigare nämnts gör vi ett icke-

slumpmässigt urval och en risk med det är enligt Bryman och Bell (2013) att urvalet inte ger en 

fullständig återspegling av populationen. Såväl Dahmström (2011), Schreuder et al. (2001) som 

Yeager et al. (2011) menar att det kan ge upphov till snedvridna resultat i förhållande till 

populationen. Moore et al. (2011) påpekar dock att uppskattningen av parametrars genomsnitt 

konvergerar mot parameterns sanna värde i populationen när större och större stickprov dras. 

Förhållandet benämns lagen om stora urval och är enligt Moore et al. (2011) tillämpbart för alla 

typer av populationsfördelningar. Författarna anger att lagen inte i sifferform specificerar hur 

många ett stort urval är, men om vi ser till den urvalsstorlek som föreslås av Green (1991) som 

säger att antalet fall bör vara 50 + 8 * antalet oberoende variabler för multipla regressionsanalyser 

ser vi att vårt urval med god marginal överstiger minimiantalet fall. Vi ansluter oss därför till att 

lagen om stora urval kan appliceras på vårt urval i och med att urvalet utifrån angivna 

urvalsstorlekar kan betraktas som större. De resultat vi funnit ses därför inte vara snedvridna, varför 

urvalets resultat kan generaliseras till populationen och extern validitet anses föreligga. 
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3.8.3 Replikerbarhet 

Replikerbarhet innebär att studier ska kunna genomföras på nytt av andra forskare och att samma 

resultat då erhålls (Bryman & Bell, 2013). Möjligheten till replikerbarhet styrs av hur pass detaljerat 

den ursprungliga forskaren redogjort för studiens olika delar och de val som gjorts (ibid.). Vi har 

gett en noga beskrivning av de steg vi genomgått i studien och de val som gjorts inom dessa. Vi har 

angett allt från hur urval har gjorts och hur begreppen operationaliserats till den signifikansnivå som 

tillåtits vid tolkningen av resultaten från den multipla regressionsanalysen. Möjligheten att 

återupprepa studien och nå samma resultat är därför god och det talar för att kravet om 

replikerbarhet är tillmötesgått. 
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4. Resultat 

 
I följande kapitel redogörs för de resultat som erhållits vid analysen av det empiriska materialet. 

Kapitlet inleds med en beskrivning av dels de kontroller som gjorts av den multipla regressionens 

antaganden, dels de relationer som föreligger mellan olika variabler. Därefter ges beskrivande 

statistik för studiens samtliga variabler innan den multipla regressionsanalysen med tillhörande 

hypotesprövning slutligen presenteras. 

 

4.1 Antaganden för multipel regressionsanalys 

Som vi nämnde i metodkapitlet ställer den multipla regressionsanalysen särskilda krav på 

datamaterialet för att det ska kunna genomgå analys. Analysen bygger på antagande om att 

residualerna är normalfördelade med en homoskedastisk spridning och att multikolinjäritet inte 

förekommer (Moore et al., 2011). För att kontrollera möjligheten att genomföra en analys av det 

insamlade empiriska materialet inleddes därför processen med att utvärdera datamaterialet i 

förhållande till de tre kraven. 

4.1.1 Normalfördelning av residualer 

För att kontrollera för normalfördelade residualer skapade vi först en grafisk bild över förhållandet 

genom att upprätta histogram och normalfördelningsdiagram. Histogrammet bildade en klockform 

och normalfördelningsdiagrammet uppvisade en approximativt linjär linje, vilket enligt Moore et al. 

(2011) och Djurfeldt et al. (2010) är tecken på normalfördelning. Vi kunde således inte identifiera 

några uppenbara tecken på att residualerna inte skulle vara normalfördelade. Dock finns en risk att 

ögat inte gör en korrekt bedömning av de grafiska former som diagrammen visar och vi valde därför 

att genomföra ett Kolmogorov-Smirnovtest för att få ett konkret svar i sifferform. Den erhållna 

signifikansen översteg 0.05 och vi fick därmed bekräftat att våra ögon trots allt gjort en korrekt 

bedömning om att residualerna var normalfördelade. 

4.1.2 Homoskedasticitet 

Nästa antagande att kontrollera var huruvida residualerna uppvisade homoskedasticitet. Det gjordes 

genom att de standardiserade residualerna ritades upp mot var och en av våra oberoende variabler i 

enskilda spridningsdiagram. De framtagna spridningsdiagrammen visade att residualerna bildade en 

rektangel kring variablernas medelvärde. Residualerna visade för varje värde på de oberoende 

variablerna en lika stor spridning, vilket indikerar att homoskedasticitet föreligger hos residualerna. 

Återigen valde vi även här att låta den statistiska programvaran kontrollera att vår grafiska 

bedömning var riktig, vilket skedde genom undersökning för eventuella uteliggare. Programmet 
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Hållbarhets- 
prestation

Andel 
kvinnor

Företagets 
storlek

Styrelsens 
storlek

Hållbarhets-
kommitté    Risk

Andel kvinnor ,274**

,239** ,191**

,196** ,155** ,415**

,594** ,170** ,163** ,113**

Risk ,074** ,017 ,115** ,110** ,116**
,126** ,056** -,035 -,073** ,006 ,-136**

**Korrelationen är signifikant på en 0,01-nivå. ”Hållbarhetsprestation” visar korrelationen mellan hållbarhetsprestation och övriga variabler. ”Andel kvinnor” visar  
korrelationen mellan andelen kvinnor och övriga variabler. ”Företagets storlek” visar korrelationen mellan företagets storlek och övriga variabler. ”Styrelsens storlek” 

visar korrelationen mellan styrelsens storlek och övriga variabler. ”Hållbarhetskommitté” visar korrelationen mellan hållbarhetskommitté och övriga variabler.

”Risk” visar korrelationen mellan risk och övriga variabler. ”Lönsamhet” visar korrelationen mellan lönsamhet och övriga variabler. 

Styrelsens storlek

Hållbarhetskommitté

Lönsamhet

Variabel

Företagets storlek

identifierade ingen uteliggare och gemensamt med vår grafiska bedömning konstaterade vi därför 

att homoskedasticitet för residualerna föreligger. 

4.1.3 Multikolinjäritet  

För att undersöka om multikolinjäritet förekommer i vår regressionsdata har korrelationen mellan 

de oberoende variablerna studerats med hjälp av Pearsons r korrelationstest och VIF-värden. I 

korrelationsmatrisen i tabell 2 är samtliga korrelationer tydligt inom intervallet -0.8 och 0.8, vilket 

påvisar att det inte finns något i matrisen som tyder på multikolinjäritet som skulle kunna påverka 

studiens regressionsanalys. Som synes i tabell 2 korrelerar den oberoende variabeln samt alla 

kontrollvariabler positivt med vår beroende variabel hållbarhetsprestation på en signifikansnivå av 

en procent. Högst korrelation med hållbarhetsprestation har hållbarhetskommitté (0.59). Därefter 

finner vi i fallande skala andelen kvinnor (0.27), företagets storlek (0.24) samt styrelsens storlek 

(0.20). Lägst korrelation med hållbarhetsprestation återfinns hos lönsamhet (0.13) och risk (0.07). 

Den positiva korrelationen mellan hållbarhetsprestation och andelen kvinnliga styrelseledamöter 

gör att vi här finner stöd för studiens uppställda hypotes. 

 

Vidare visar VIF-värdena inte heller några spår av multikolinjäritet då samtliga värden för alla 

oberoende variabler är under 2.5.  

 

Tabell 2. Pearsons korrelationsmatris 

 

4.2 Beskrivande statistik 

I det här avsnittet ges en överblick över studiens empiriska material i form av beskrivande statistik 

för variablerna. Vi presenterar först våra sex kvantitativa variabler innan vi mer specifikt går in på 
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en av dem, variabeln andelen kvinnor. Till sist ges en beskrivning över studiens dikotoma variabel 

hållbarhetskommitté. 

4.2.1 Det empiriska materialets centraltendens 

 
Tabell 3. Beskrivande statistik 
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I tabell 3 ges beskrivande statistik i form av medelvärde, median, standardavvikelse, max- och 

minvärde samt värdet för första och tredje kvartil för studiens alla variabler utom 

hållbarhetskommitté. Viktigt att notera i tabellen är att den genomsnittliga hållbarhetsprestationen 

är 66 poäng samtidigt som andelen kvinnor utgör knappt en femtedel (18 procent) av styrelsen. För 

övrigt uppgår styrelsen i genomsnitt till tio ledamöter. Företagsstorleken är i genomsnitt 8.037396 

miljoner euro medan risk respektive lönsamhet visar ett genomsnitt på 22.55 procent respektive 

12.79 procent. 

 

I tabell 3 kan vi vidare observera att medianen för urvalets hållbarhetsprestation är 77 poäng. Det 

här värdet är i förhållande till variabelns medelvärde högre och vi kan därför konstatera att 

variabeln är något skev till vänster. På motsvarande sätt bör noteras att medianvärdet för andelen 

kvinnor i styrelsen 17 procent. Eftersom att medelvärdet för den här variabeln jämförelsevis är 

enbart en procentenhet högre så betyder det att variabeln är approximativt symmetrisk. Gällande de 

övriga variablerna i tabell 3 kan vi för styrelsens storlek se att medianen är tio, för risk samt 

lönsamhet är medianen 21.02 procent respektive 12.33 procent. För de tre nyss nämnda variablerna 

sammanfaller alltså medelvärdet med medianvärdet, alternativt råder en mycket liten skillnad. Det 

gör att variablerna kan betraktas som symmetriska. Företagets storlek är däremot skev till höger 

eftersom att dess median, 3.822194 miljoner euro, är lägre än medelvärdet.  

4.2.2 Det empiriska materialets spridning 

Med hjälp av tabell 3 kan vi i vårt urval av europeiska bolag notera att bolag i genomsnitt avviker 

med 28 poäng från den genomsnittliga hållbarhetsprestationen samt med 12 procentenheter från den 

genomsnittliga andelen kvinnor i styrelser. Avseende företagets storlek uppvisas en 

standardavvikelse på 10.033569 miljoner euro medan styrelsens storlek har en standardavvikelse på 

tre personer. Bolagets risk respektive lönsamhet avviker i genomsnitt med 15.54 procentenheter 

respektive 9.77 procentenheter. 

 

Uppseendeväckande i vårt studerade urval är, som tabell 3 visar, att hållbarhetsprestationen sträcker 

sig så långt som från fyra till 97 poäng. Andelen kvinnliga styrelseledamöter har i intet fall visat sig 

utgöra en majoritet i styrelsen i och med att den maximala andelen kvinnor uppgår till 50 procent. 

Som lägst har den kvinnliga andelen i styrelsen varit noll. Styrelsen bland de studerade företagen 

skiljer sig även med avseende på dess storlek. Den minsta styrelsen har enbart två ledamöter medan 

den största styrelsen istället har 20 ledamöter. Gällande kontrollvariabeln företagets storlek 

förekommer ett minvärde på 0.036544 miljoner euro respektive ett maxvärde på 47.492941 
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miljoner euro. Värdet noll inom variabeln risk tyder på att minst ett företag i urvalet inte har några 

skulder överhuvudtaget. I relation till detta är variabelns maximala värde 69 procent. Till sist har vi 

lönsamheten som sträcker sig från -15.22 procent till 39.77 procent. 

 

Det tredje och sista spridningsmåttet som använts för att analysera studiens empiriska material är 

första och tredje kvartilen. Tabell 3 visar att första kvartilen i urvalets hållbarhetsprestation är 44 

poäng medan den tredje kvartilen visar ett värde av 89 poäng. Andelen kvinnliga styrelseledamöter 

uppvisar låga värden för såväl den första (tio procent) som den tredje (27 procent) kvartilen. 

Gränsvärdena för den mittersta hälften av styrelsestorleken i urvalet är åtta och tolv personer. 

Företagets storlek har en första kvartil på 1.550480 miljoner euro medan den tredje kvartilen är 

9.479700 miljoner euro. Slutligen har vi risken samt lönsamheten. I det första fallet finner vi 

kvartilerna 10.06 och 32.38 procent medan kvartilerna i det senare fallet utgörs av 6.71 respektive 

19.03 procent. 

4.2.3 Fördelning av andelen kvinnliga styrelseledamöter 

För att ge en tydligare bild över hur andelen kvinnliga styrelseledamöter fördelar sig i urvalet 

presenteras i figur 4 ett histogram över variabeln. Histogrammets spridning tyder inte på några 

tydliga uteliggare då max- och minvärde inte avviker i någon större grad från de övriga värdena i 

variabelns klockform. Det framgår att det är mest förekommande att inte ha några kvinnor alls eller 

en liten andel kvinnor i sin styrelse, då så många som 368 företag angett att de har mindre än 1.4 

procent kvinnliga styrelseledamöter. Vi noterade ovan i framställningen av medianen för andelen 

kvinnliga styrelseledamöter att variabeln är approximativt symmetrisk. Det kan vi även se i 

histogrammet om vi tänker oss att medianen, som ovan nämnts, ligger vid 17 procent kvinnliga 

styrelseledamöter. De staplar vi finner till höger om medianen bildar då en approximativ spegelbild 

av de staplar som återfinns till vänster om medianen. 
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Frekvens Procent
Har hållbarhetskommitté 1437 68

Har inte hållbarhetskommitté 686 32

Totalt 2123 100

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Histogram över andelen kvinnor i styrelser 

 

4.2.4 Fördelning av hållbarhetskommitté 

Vår oberoende variabel hållbarhetskommitté kan enbart anta två värden, ja respektive nej. Av den 

anledningen är det lämpligare att presentera den i en frekvenstabell till skillnad från studiens övriga 

kvantitativa variabler som analyserats med hjälp av mått för centraltendens och spridning. I tabell 4 

återfinns frekvenstabellen för hållbarhetskommitté och vi finner här att majoriteten av bolag (68 

procent vilket motsvarar 1437 bolag) har inrättat en sådan kommitté. Resterande 32 procent bolag, 

vilka utgör 686 i antal, har ingen hållbarhetskommitté. 

 

Tabell 4. Frekvenstabell för hållbarhetskommitté 

 
 

4.3 Analys av sambandet kvinnliga styrelseledamöter och hållbarhetsprestation  

I det här avsnittet redovisas resultaten från den multipla regressionen. Regressionsanalysen 

tillhandahåller dels information om modellen som helhet, dels information om det bidrag som 

vardera oberoende variabel medför till modellen. 
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4.3.1 Variablernas gemensamma förklaring av hållbarhetsprestationen 

Resultatet av den multipla regressionsmodellen redovisas i tabell 5 och där kan vi utläsa modellens 

determinationskoefficient (R2). Modellen har tagit hänsyn till studiens samtliga oberoende variabler, 

vilka utgörs av den oberoende variabel andelen kvinnor samt de fem kontrollvariablerna. Resultatet 

visar ett R2-värde på 0.426 vilket innebär att 42.6 procent av variationen i hållbarhetsprestationen 

kan förklaras av de oberoende variablerna. I tabell 5 går också att utläsa modellens justerade R2. Vi 

kan notera att det inte är så stor skillnad mellan måtten, 0.1 procentenheter, vilket betyder att R2 är 

korrekt och att det inte finns några skensamband som påverkat R2. När man ser över modellens R2 

bör hänsyn också tas till variansanalysen som presenteras i tabell 5. Vi kan se att modellen är 

signifikant då den har en signifikansnivå på 0.000, vilket resulterar i att R2 kan tas i beaktning i 

studien. 
 

Tabell 5. Regressionsanalys 

 

Variabler Modell 1

Beroende Hållbarhetsprestation

Oberoende 

    Andel kvinnor ,366** (,000)

Kontrollvariabler 

    Företagets storlek 1,247E-8** (,000)

    Styrelsens storlek ,731** (,000)

    Hållbarhetskommitté 33,441** (,000)

    Risk -0,022 (,373)

    Lönsamhet ,039** (,000)

R2 ,426

Justerad R2 ,425

F 353,732

Sig. ,000

N 2123

**Signifikant	  på	  en	  0,01-‐nivå.	  Koefficient	  (signifikansnivå).	  ”Variabler”	  visar	  oberoende	  variabler	  
och	  kontrollvariabler.	  Beroende	  variabeln	  för	  modell	  1	  är	  hållbarhetsprestation.
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4.3.2 Variablernas individuella förklaring av hållbarhetsprestationen och tillförlitlighet 

Regressionsresultaten i tabell 5 visar huruvida det finns ett signifikant samband mellan varje 

individuell oberoende variabel och den beroende variabeln hållbarhetsprestation. Genom att beakta 

koefficienten, i tabell 5, kan det undersökas hur mycket hållbarhetsprestationen förändras då en 

oberoende variabel ökar en enhet. Resultatet visar att andelen kvinnor i styrelsen har en positiv 

koefficient på 0.366. Det betyder att om styrelsen ökar sin andel kvinnor med en procent kommer 

företagets hållbarhetsprestation att öka med 0.366 poäng, givet att studiens fem kontrollvariabler är 

med i modellen och hålls konstanta. Variabeln har, enligt samma tabell, en signifikansnivå på 0.000 

vilket anger att koefficienten är signifikant, d.v.s. tillförlitlig. Det här påvisar att det finns ett 

positivt samband mellan andelen kvinnor i styrelser och företags hållbarhetsprestationer, vilket ger 

stöd för vår hypotes.  

 

Vidare kan vi också i tabell 5 se att alla kontrollvariabler, förutom risk, har en positiv koefficient 

med en signifikansnivå på 0.000 och det visar att även de har en positiv inverkan på företags 

hållbarhetsprestation. Störst påverkan på hållbarhetsprestation om kontrollvariabeln ökar med en 

enhet har hållbarhetskommitté. En inrättning av en sådan kommitté ger en förbättring med 33.441 

poäng. Därefter är spannet stort ned till nästa kontrollvariabels påverkan. Styrelsens storlek 

indikerar att om ytterligare en styrelseledamot rekryteras resulterar det i en ökning med 0.731 poäng 

för företagen. Lönsamheten visar att hållbarhetsprestationen stiger med 0.039 poäng när 

lönsamheten förbättras med en procentenhet. Slutligen har vi företagets storlek vars inverkan är 

lägst då en euros ökning i totala tillgångar ger en förbättring med 0.00000001247 poäng. Dessa 

variablers individuella inverkan på företags hållbarhetsprestation gäller under förutsättning att de 

övriga kontrollvariablerna samt den oberoende variabeln finns med i modellen och hålls konstanta. 

 

Risk sticker ut med en negativ koefficient, -0.022, med signifikansnivå 0.373. I och med att 

signifikansnivån överstiger 0.05 kan inte studien påvisa något signifikant samband mellan risk och 

hållbarhetsprestation. Hade däremot variabeln varit signifikant hade resultatet indikerat att en 

procentenhets ökning av företagets risk ger en minskning på 0.022 poäng, givet att övriga variabler  

hålls konstanta.  
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5. Diskussion och slutsats 

 
I det avslutande kapitlet kommer en vidare diskussion kring studiens resultat som ställs mot tidigare 

forskning och teorier. Därefter beskrivs de praktiska och teoretiska bidragen som studien bidrar med 

samt deras trovärdighet, giltighet och relevans. Kapitlet avslutas med vår slutsats, reflektioner kring 

studiens begränsningar och förslag till framtida forskning. 

 

5.1 Diskussion av resultatet    

Den drivande frågan i föreliggande studie är huruvida kvinnliga styrelseledamöter har ett samband 

med företags hållbarhetsprestationer. Som vi tidigare nämnt kommer ett nytt EU-direktiv för större 

företag med allmänt intresse att verkställas första januari 2017 (Ds 2014:45). Direktivet innebär 

ökat offentliggörande av specifik icke-finansiell information och verksamhetens mångfaldspolicy 

(ibid.). Aktuellt i sammanhanget finner vi är vad som kan tänkas påverka företags icke-finansiella 

prestationer. I och med att bolagsstyrelsen utgör verksamhetens huvudsakliga beslutsorgan med 

ansvar för övergripande mål och strategier (AAK, u.å.) identifierade vi tidigt styrelsen som en 

primär faktor att titta närmare på. Det specifika valet av den kvinnliga andelen styrelseledamöter 

har främst att göra med den diskussion som förs om att kvotera kvinnor till styrelser till följd av att 

de under en lång tid varit gravt underrepresenterade eller till och med icke-befintliga (SCB, 2013). 

 

Tidigare forskning som studerat relationen ger inte ett enhälligt svar på huruvida ett samband 

mellan kvinnliga styrelseledamöter och företags hållbarhetsprestationer faktiskt existerar eller inte 

(se exempelvis Arayssi et al., 2016; Galbreath, 2011; Hsu & Cheng, 2012; Khan, 2010; Setó-

Pamies, 2015; Williams, 2003). Stor del av den tidigare forskningen är utförd i USA (bland andra 

Bernardi & Threadgill, 2010; Krüger, 2010; Post et al., 2011) medan enbart en studie genomförts i 

europeiskt sammanhang (Velte, 2016). Typ av bolagssystem och risk för att stämmas är två faktorer 

som skiljer Europa från USA (Garcia-Blandon & Argilés-Bosch, under utgivning; Hope & Langli, 

2010; Seetharaman et al., 2002; Velte, 2016) och som har betydelse för den effekt som kvinnliga 

styrelseledamöter kan ha på företags hållbarhetsprestationer (Bezemer et al., 2014; Dienes & Velte, 

2016; Post & Byron, 2015). Vår studie är unik genom att vi undersöker relationen mellan kvinnliga 

ledamöter och hållbarhetsprestationer med hjälp av bolag från flera europeiska länder. I och med att 

flertalet europeiska länder infört regler om könskvotering (SCB, 2013) samtidigt som samma fråga 

diskuteras på EU-nivå (Karlsson, 2016, 19 september) tror vi att studien kan vara av intresse i och 

tillföra något till den pågående diskussionen. Sambandet har studerats med hjälp av 2123 

europeiska bolag från året 2015, där databasen Asset4 legat till grund för insamling av bolagsdata. I 
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det följande presenteras en diskussion av de resultat som framkommit vid analysen av 

datamaterialet. 

 

Vårt empiriska resultat visar en signifikant positiv relation mellan andelen kvinnliga 

styrelseledamöter och företags hållbarhetsprestationer. Ju högre andel kvinnor i bolagsstyrelser, 

desto bättre hållbarhetsprestationer har företag. Enligt vår regressionsmodell medför en procents 

ökning av andelen kvinnliga styrelseledamöter att företags hållbarhetsprestationer förbättras med 

0.366 poäng, under förutsättning att övriga inverkande faktorer hålls konstanta. Den kvinnliga 

påverkan kan uppfattas som obetydlig, men om den sätts i perspektiv till den övriga information vi 

funnit om styrelsen blir bilden något annorlunda. Vårt empiriska resultat visar att bolagsstyrelser i 

genomsnitt uppgår till en storlek av tio ledamöter. Det betyder att om styrelsen ökar med en person i 

medlemsantal och denne person är en kvinna, så kommer hållbarhetsprestationen att förbättras med 

3.66 poäng. Då vi funnit att företag i genomsnitt uppvisar en hållbarhetsprestation motsvarande 66 

poäng kommer företags sammantagna hållbarhetsprestation att öka med 5.5 procent om styrelsen 

utökas med en kvinnlig ledamot. 

 

Även om vi funnit stöd för att kvinnliga ledamöter bidrar med något positivt till företag i form av 

hållbarhetsprestationer, kan vi dock bekräfta den underrepresentation av kvinnor i styrelser som 

SCB (2013) vittnar om. Vi kan utifrån vårt empiriska material konstatera att den genomsnittliga 

andelen kvinnliga styrelseledamöter är enbart 18 procent. Enligt Karlsson (2016, 19 september) 

innehöll 2013 års lagförslag i EU en kvoteringsgräns på 40 procent kvinnor i bolagsstyrelser. 

Betraktar vi den andel vi funnit, utifrån vad som anses vara acceptabelt ur ett EU-perspektiv, ser vi 

att jämställdhetsutvecklingen i styrelser inte kommit särskilt långt. Bolag når i genomsnitt inte ens 

upp till hälften av den nivå av kvinnliga ledamöter som regelsättare skulle vilja se i näringslivet.  

 

Vad är det som föranleder det låga kvinnodeltagandet i bolagsstyrelser? En förklaring kan finnas i 

signaleringsteorin som tydliggör att företag sänder signaler till sin omgivning för att stärka sitt rykte 

(Galbreath, 2010; Miller & Del Carmen Triana, 2009). Kvinnliga ledamöter signalerar att företag är 

ansvarstagande dels genom att de satsar resurser på att rekrytera kvinnor till högre bolagsposter 

(Bear et al., 2010), dels genom att kvinnor traditionellt sett anses vara ömsinta och ha beaktning för 

omgivningens behov (Bem, 1974; Eagly et al., 2003). Vi menar att företag kan anställa kvinnor i 

styrelser som en slags förklädnad. Företag kanske inte alls värdesätter kvinnliga ledamöter men för 

att få verksamheten att framstå som hållbar kan ett verktyg vara att rekrytera kvinnor till 

bolagsstyrelsen då de signalerar ansvarstagande egenskaper. En eller ett fåtal kvinnor är vad som 
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behövs för att företag ska kunna sända dessa signaler, vilket kan vara orsaken till att vi finner en låg 

genomsnittlig andel kvinnor i styrelser. Skulle företag ha djupare motiv än att enbart sända signaler 

till sin omgivning, skulle troligtvis en högre andel kvinnliga ledamöter återfinnas. 

 

Den positiva relationen mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och företags 

hållbarhetsprestationer som vi funnit stöd för går i linje med majoriteten av tidigare forskning på 

området, bland andra Arayssi et al. (2016), Bernardi och Threadgill (2010), Setó-Pamies (2015) och 

Velte (2016). Däremot avviker vårt resultat från exempelvis Hsu och Cheng (2012) respektive Khan 

(2010) vilka inte fann någon relation i sina studier. Likaså skiljer sig vår studie från Galbreath 

(2011) och Williams (2003) som inte fann signifikans för sambandet mellan kvinnliga 

styrelseledamöter och specifika dimensioner av hållbarhet, exempelvis utbildning som en del av den 

sociala dimensionen. Den positiva relation vi funnit stöd för, är intressant mot bakgrund av att den 

europeiska kontext som stått i fokus för studien präglas av dualistiskt bolagssystem (Dienes & 

Velte, 2016) samt låg risk att bli stämd (Garcia-Blandon & Argilés-Bosch, under utgivning; Hope 

& Langli, 2010). I och med att en stor del av forskningen inom området utförts i USA (Bernardi & 

Threadgill, 2010; Boulouta, 2013; Krüger, 2010; Post et al., 2011; Webb, 2004) som har monistiskt 

bolagssystem (Lückerath-Rovers, 2013; Velte, 2016) och hög risk för att stämmas (Hope & Langli, 

2010; Seetharaman et al., 2002) har hänsyn sällan tagits till typ av bolagssystem och risknivå i 

samband med relationen mellan kvinnliga ledamöter och företags hållbarhetsprestationer. Velte 

(2016) är med sin studie över tyska och österrikiska företag den enda som tidigare studerat 

sambandet mellan kvinnliga styrelseledamöter och företags hållbarhetsprestationer i en europeisk 

kontext. Även om föreliggande studie bygger på bolag från långt fler än två länder har vi likt Velte 

(2016) funnit stöd för en positiv relation mellan kvinnor i bolagsstyrelser och företags 

hållbarhetsprestationer. Vi kan därför konstatera att ett positivt samband återfinns i såväl monistiskt 

som dualistiskt system samt i länder med hög respektive låg risk för att stämmas.  

 

Graden av investerarskydd påverkar den utsträckning styrelsen övervakar och arbetar med 

strategiutveckling och därmed den effekt kvinnliga ledamöter kan ha på företagsprestationer (Post 

& Byron, 2015). Orsaken till att kvinnliga ledamöters inverkan på företags hållbarhetsprestationer i 

vår studie är lägre än den inverkan som återfinns i de amerikanska studierna tror vi beror på att den 

rättsliga miljön i Europa och USA skiljer sig åt. Vår koefficient för andelen kvinnor i styrelser 

(0.366) är exempelvis lägre än både Bernardi och Threadgill (2010) samt Webb (2004) vars 

koefficienter är 0.62 respektive 7.742. Som vi förväntade oss har kvinnliga ledamöter en positiv 

effekt på hållbarhetsprestationer hos bolag med låg risk att bli stämd, däremot är effekten likt 
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förväntat lägre än hos bolag som verkar i högt riskutsatt miljö. Styrelsens motivation inom de 

europeiska bolagen att ta hänsyn till alla ledamöters bidrag är låg till följd av den låga risk de 

upplever för att bli stämd. Det gör att kvinnornas bidrag till styrelsen inte uppmärksammas så 

mycket i dess övervakning och strategiutveckling, varför deras påverkan på företags 

hållbarhetsprestationer blir av lägre grad. 

 

Det dualistiska bolagssystemet förväntades uppvisa en positiv relation mellan andelen kvinnliga 

ledamöter och företags hållbarhetsprestationer. Vår positiva koefficient för andelen kvinnor (0.366) 

visar att resultatet stämmer överens med vår förväntan. Resultatet kan förklaras av att det 

dualistiska systemets struktur ger kvinnliga ledamöter goda möjligheter att komma till uttryck för 

företags prestationer (Bezemer et al., 2014; Dienes & Velte, 2016; Jungmann, 2006; Post & Byron, 

2015). Vidare förväntade vi oss att kvinnorna skulle ha större effekt på hållbarhetsprestationerna i 

företag med dualistiskt bolagssystem än i företag med monistiskt då det senare systemet gör det 

svårare för kvinnliga ledamöter att påverka prestationerna (ibid.). Resultatet uppfyller inte vår 

förväntan då koefficienten för andelen kvinnor i styrelser (0.366) är lägre än de som återfinns i 

studier med monistiskt bolagssystem, exempelvis 0.62 (Bernardi & Threadgill, 2010) och 7.742 

(Webb, 2004). Möjliga orsaker till att koefficienten för andelen kvinnor är lägre i vår studie skulle 

kunna vara att det behövs en kritisk massa av kvinnor i dualistiska system för att de ska kunna 

påverka (Galbreath, 2011; Konrad et al., 2008; Williams, 2003). Det kan också vara så att 

kvinnorna och männens olika perspektiv (Nielsen & Huse, 2010; Post & Byron, 2015) ger upphov 

till emotionella konflikter som underminerar beslutsfattandet (Amason, 1996). En annan orsak 

skulle kunna vara risken att bli stämd då vi inte specifikt kan säga vilken faktor, risk eller 

bolagssystem, som ger störst utrymme för kvinnliga ledamöter att komma till uttryck för 

hållbarhetsprestationer. Det finns därför fortfarande en möjlighet att kvinnor lättare kommer till 

uttryck i dualistiska system. Med hänsyn till att studien syftar till att endast undersöka sambandet 

mellan andelen kvinnor och hållbarhetsprestationer konstaterar vi att en positiv relation finns i 

företag med dualistiskt bolagssystem.  

 

Förekomsten av det positiva förhållandet mellan kvinnliga styrelseledamöter och företags 

hållbarhetsprestationer som vårt resultat uppvisar kan förstås genom Upper Echelons teori. Enligt 

Upper Echelons teori påverkas beslutprocessen av beslutsfattarnas egenskaper och värderingar, 

varför den organisatoriska prestationen är en direkt följd av ledningens egenskaper (Hambrick & 

Mason, 1984). Enligt teorin påverkar de demografiska egenskaperna kommunikationen inom 

ledningen och de handlingar som företas, vilket får betydelse för de strategiska och finansiella 
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beslut som fattas (ibid.). Genom styrelsens arbete med övervakning av verksamheten och 

strategiutveckling kan de kvinnliga egenskaperna och värderingarna komma till uttryck (Post & 

Byron, 2015). Kvinnans riskaversion (Byrnes et al., 1999) och etik i form av hänsynstagande mot 

samhälle och miljö (Bem, 1974; Nilsson, 2009; Schueth, 2003) leder först och främst till att de 

kvinnliga ledamöterna bidrar med högre övervakning till styrelsen (Adams & Ferreira, 2009). 

Intressenter, däribland företagsägarna, har numera såväl sociala och miljömässiga som ekonomiska 

intressen (Arayssi et al., 2016). Styrelsens uppgift är att verka för ägarnas intressen (Deegan & 

Unerman, 2011) och för att undvika bestraffning från ägarna kontrollerar kvinnor i styrelsen i hög 

grad att verksamheten arbetar mot en sådan inriktning, i det här fallet hållbarhet, som ägarna önskar 

(Post & Byron, 2015). För det andra förbereder kvinnliga ledamöter sig i större utsträckning inför 

styrelsesammanträden, jämfört med manliga ledamöter (Huse & Solberg, 2006). Det leder till att 

övervakningen hos styrelsen ökar då förberedelserna medför att de kvinnliga ledamöterna är väl 

inlästa på hur verksamheten drivs (Post & Byron, 2015). För det tredje är majoriteten av kvinnliga 

ledamöter externa (Adams & Ferreira, 2009) varför de i större grad övervakar och uppmärksammar 

eventuella felaktigheter då de i mindre grad än interna ledamöter påverkas av intressekonflikter 

(Post & Byron, 2015). Den ökade översyn som kvinnorna i styrelserna bidrar med är kopplat till 

hållbarhet i och med att det säkerställer att företag arbetar med ett sådant trilateralt fokus som 

aktieägarna önskar. 

 

Strategiutvecklingen fungerar som styrelsens andra medlare mellan de kvinnliga ledamöterna och 

hållbarhetsprestationerna (Post & Byron, 2015). De kvinnliga egenskaperna, kunskaperna samt 

erfarenheterna bidrar med andra perspektiv än de i övrigt manliga som återfinns i styrelserummet 

(Nielsen & Huse, 2010). Tillgängligheten till ett bredare spektrum av perspektiv är värdefullt för 

företag då det ökar möjligheten att utveckla strategier som kan hantera den komplicerade miljö de 

verkar i (Post & Byron, 2015). Vi kan här se att kvinnliga ledamöter kommer att driva 

hållbarhetsfrågor av två skäl. För det första har de inneboende egenskaper som gör att de själva har 

intresse att ta ansvar mot sin omgivning (Bem, 1974; Nilsson, 2009; Schueth, 2003). För det andra 

ska styrelsen verka för aktieägarnas intressen (Deegan & Unerman, 2011) och till följd av sin 

riskaversion (Byrnes et al., 1999) kommer kvinnor därför att tala för socialt och miljömässigt 

hänsynstagande som idag står i fokus hos ägarna (Arayssi et al., 2016). Upper Echelons teori 

poängterar att företags prestationer är beroende av de handlingar och beslut som ledningen företar 

(Hambrick & Mason, 1984). I och med att kvinnliga ledamöter i stor utsträckning verkar för sociala 

och miljörelaterade frågor inom styrelsens övervakning och strategiutveckling är det logiskt att 

företag med kvinnor i sin styrelse har bättre hållbarhetsprestationer. Som litteraturen betonar är en 
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förutsättning dock att det inom styrelsen råder en sådan underliggande kultur som gör att det finns 

en vilja att tillvarata de egenskaper och värderingar som ledamöterna tillför (Post & Byron, 2015). 

Finns inte en sådan vilja hos gruppen som helhet spelar det ingen roll för hållbarhetsprestationerna 

hur erfarna och kunniga de kvinnliga ledamöterna är, för de kommer ändå inte att uppmärksammas 

av resterande styrelse i sådana situationer. 

 

Om Upper Echelons teori speglar inre förhållanden inom företag som förklarar det positiva 

sambandet mellan kvinnliga styrelseledamöter och hållbarhetsprestationer, visar 

resursberoendeteorin företags externa förhållanden med omgivningen (Pfeffer & Salancik, 1978) 

som förklaring till det positiva sambandet. Centralt inom resursberoendeteorin är att identifiera 

vilka resurser som är av betydelse för företags överlevnad samt att försäkra sig om att de finns 

tillgängliga (ibid.). En mångfaldig styrelse är en viktig resurs för företag. Personer bär på 

humankapital, erfarenhet och expertis (Bear et al., 2010) och då styrelsen är en mötesplats för 

personer knutna till företaget utgör styrelsen en mänsklig resurs i verksamheten (Pfeffer & Salancik, 

1978). En mångfaldig styrelse kan i jämförelse med en homogen styrelse innebära mer värdefull 

information (Bear et al., 2010), som exempelvis högre teknologisk och ekologisk erfarenhet. Vissa 

ledamöter kan ha stor erfarenhet av tillverkningsprocesser sedan tidigare och vet hur produktionen 

bör effektiviseras för att minimera råvaruåtgången, medan andra ledamöter kan ha god kännedom 

om alternativa råvaror som innebär minskade utsläpp till atmosfären. Beslut om mindre resurser 

som insats och mindre utsläpp som resultat gör verksamheten miljömässigt mer hållbar och är ett 

exempel på hur en mångdiversifierad styrelse kan bidra till bättre hållbarhetsprestationer. En 

mångfaldig styrelse är även betydelsefull då den ger ökat nätverk, fler kontakter samt kopplingar till 

andra företag (Bear et al., 2010; Hillman et al., 2000), vilket kan förbättra hållbarhetsprestationer 

(Hillman & Dalziel, 2003). Det ger tillgång till fler distributörer och möjligheter till en större 

kundkrets som företag i annat fall hade gått miste om. Genom att utnyttja de här ytterligare 

försäljningsmöjligheterna kan företag öka sin försäljning och då också få ökade finansiella resurser. 

Ökade finansiella resurser kan i sin tur ge möjlighet till ökade mänskliga, teknologiska och 

organisatoriska resurser som företag kan tänkas behöva för fortsatt utveckling. En mångfaldig 

styrelse är därmed viktig för företag då den leder till ekonomisk hållbarhet, som i sin tur säkerställer 

resurser som är betydelsefulla för företags fortsatta existens. 

 

Studiens resultat indikerar vidare att intressentteorin inte är den teori som i störst utsträckning 

förklarar hur styrelsen påverkar företags hållbarhetsprestationer. Intressentteorin menar att 

styrelsesammansättningens inverkan på företags hållbarhetsprestationer till stor del grundas på att 
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ledamöterna representerar intressenters krav, samtidigt som de vill uppfylla sina egna mål (Deegan 

& Unerman, 2011; Shankman, 1999). Teorin tyder därför på att det är av större vikt att 

styrelseledamöterna har en vilja att arbeta med hållbarhetsfrågor, än vilket kön de har, för att 

styrelsesammansättningen ska ha betydelse för företags hållbarhetsprestationer.  

 

Viktigt är också att reflektera över regressionsmodellens förklaringsgrad, som är mätt med 

determinationskoefficienten R2. Som presenterats i det empiriska resultatet erhöll studiens 

regressionsmodell en förklaringsgrad på 42.6 procent, vilket anses som ett acceptabelt värde (SCB, 

u.å.). Resultatet tyder på att en stor del av företags hållbarhetsprestationer påverkas av de oberoende 

variablerna som tillämpats i studien. Samtidigt bekräftar det också att företags 

hållbarhetsprestationer påverkas av fler variabler än vad som tagits hänsyn till. Däremot har studien 

till stor del utgått från de variabler som tidigare forskning tagit hänsyn till, vilket möjliggör en 

jämförelse mellan forskningsområdets resultat. Ställer man vår regressionsmodells förklaringsgrad 

mot tidigare forskning som visar ett positivt samband mellan andelen kvinnor i styrelser och 

hållbarhetsprestationer, är förklaringsgraden relativt jämlik då dem visar en förklaringsgrad mellan 

36 och 52 procent. Jämför man istället mot tidigare forskning som visar ett svagt alternativt ett 

neutralt samband är studiens förklaringsgrad betydligt högre då de visar en förklaringsgrad kring 

endast 11 och 26 procent. Möjliga skäl till att förklaringsgraden skiljer sig åt mellan studierna kan 

bero på att antalet variabler som tillämpats samt sammansättningen av dem är olika, och då 

framförallt variationen i den beroende variabeln hållbarhetsprestation.  
 

5.2 Studiens bidrag och slutsats 

I följande avsnitt presenteras de teoretiska och praktiska bidrag som studien utmynnat i. Därefter 

följer en utvärdering av bidragen med avseende på trovärdighet, giltighet och relevans. Avsnittet 

avslutas med studiens slutsats som har sin utgångspunkt i syftet och de resultat som erhållits. 

5.2.1 Teoretiskt bidrag 

Vår studie är den första i sitt slag att undersöka effekten av kvinnlig styrelserepresentation och 

hållbarhetsprestationer i flertalet europeiska länder med dualistiskt bolagssystem och låg risk för att 

bli stämd. Tidigare forskning har undersökt monistiska bolagssystem och bolag vars risk att bli 

stämd är hög (Bernardi & Threadgill, 2010; Boulouta, 2013; Krüger, 2010; Post et al., 2011; Webb, 

2004) eller enstaka länder med dualistiskt system och låg risk för att bli stämd (Velte, 2016). Vår 

studie ger anledning att förvänta systematiska skillnader mellan dualistiskt och monistiskt system 

avseende genomslaget av kvinnors styrelsearbete på företags hållbarhetsprestationer då systemens 
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struktur på styrelse och ledning, och därmed den utsträckning kvinnor kan komma till uttryck för 

prestationer, skiljer sig (Bezemer et al., 2014; Dienes & Velte, 2016; Jungmann, 2006; Lückerath-

Rovers, 2013; Post & Byron, 2015). Vårt resultat ger stöd för ett positivt samband mellan andelen 

kvinnliga styrelseledamöter och hållbarhetsprestationer hos företag med dualistiskt bolagssystem. 

Studien bidrar med empiriskt underlag till redovisningslitteraturen som visar att bolagsstyrelser i 

dualistiska system som har en jämn könsfördelning åstadkommer bättre hållbarhetsprestationer än 

styrelser som är homogent sammansatta. Däremot ger resultatet inte möjlighet att urskilja om det 

dualistiska systemet i jämförelse med monistiskt system ger kvinnliga ledamöter större möjlighet 

till påverkan av hållbarhetsprestationer. 

 

Vidare ger vår studie anledning att förvänta systematiska skillnader mellan bolag som har låg 

respektive hög risk för att bli stämd avseende genomslaget av kvinnors styrelsearbete på företags 

hållbarhetsprestationer, då risknivån påverkar styrelsens motivation att tillvarata ledamöternas 

kunskaper, egenskaper och erfarenheter (Post & Byron, 2015). Vårt resultat ger stöd för ett positivt 

samband mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och hållbarhetsprestationer hos företag med 

låg risk att bli stämd. Ju högre andel kvinnliga ledamöter som återfinns i bolag med låg risk, desto 

bättre hållbarhetsprestationer åstadkommer bolagen. Resultatet visar att sambandet är svagare i 

bolag vars risk är låg jämfört med högt riskutsatta företag, vilket betyder att genomslaget av 

kvinnors styrelsearbete på företags hållbarhetsprestationer är större i företag som verkar med högre 

risk. Studiens teoretiska bidrag är empiriskt stöd för att styrelser som är jämlikt sammansatta av 

kvinnor och män åstadkommer större positiv inverkan på hållbarhetsprestationer i länder där risken 

för stämning av ägarna är hög jämfört med länder som är lägre riskutsatta.  

5.2.2 Praktiskt bidrag 

Resultatet av studien har även medfört flera praktiska bidrag. Framförallt så bidrar den med 

information om styrelsesammansättningens inverkan på företags hållbarhetsprestationer, vilket är av 

relevans för både intressenter och ägare som har intresse att inrikta sig på hållbarhetsarbete. 

Aktieägare, i synnerhet institutionella ägare som värderar hållbarhetsprestationer högt kan 

exempelvis beakta styrelsens sammansättning när denna ska utses på bolagsstämman. Genom 

styrelsens sammansättning kan ett bolags ägare påverka sannolikheten att bolaget ägnar sig åt 

hållbarhet. Kommande EU-lagstiftning (Ds 2014:45) visar också att det blir allt viktigare för företag 

att integrera redovisning av miljö och socialt ansvar i sitt arbete. Studien visar här att ett konkret 

steg för företag att öka sitt ansvarstagande är att höja andelen kvinnliga styrelseledamöter. Viktigt 

att ha i åtanke är dock att fler kvinnor i styrelsen inte per automatik förbättrar företags 
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hållbarhetsprestationer. Som Post och Byron (2015) nämner så måste det också finnas en kultur 

inom styrelsen som gör att varje ledamots egenskaper och värderingar får uppmärksamhet och 

tillåts påverka styrelsens beslut. Lika viktigt som att rekrytera kvinnor till styrelsen, är det därför 

också att företag ser till att rätt form av arena råder inom styrelsen för att den positiva effekten av 

kvinnorna ska komma till uttryck. 

 

Ett annat praktiskt bidrag är till debatten om könskvotering. Den positiva relationen mellan 

kvinnliga ledamöter och hållbarhetsprestationer som studien funnit stöd för ger företag möjlighet att 

se kvinnor som ett konkurrensmedel. Som diskuterats i analysen kan en anledning till det låga 

kvinnodeltagandet vara att företag inte ser något värde i kvinnliga ledamöter, förutom att de 

signalerar hänsynstagande till omgivningen. Genom studien får företag däremot belägg för verkliga 

praktiska fördelar med kvinnliga ledamöter. Dock kan ifrågasättas om den positiva inverkan som 

kvinnliga ledamöter har på hållbarhet inom länder med låg risk för att bli stämd, är av sådan 

omfattning att det övertygar företag om att kvinnor verkligen kan fungera som ett konkurrensmedel. 

En förbättring av hållbarhetsprestationer med 0.366 poäng, som studiens koefficient för andel 

kvinnor indikerar, är det tillräckligt för företag? Historien visar att motståndet för kvinnor till 

styrelserummet existerat under lång tid (SCB, 2013). Det kan därför tänkas att en mer dramatisk 

inverkan, med en högre koefficient för hållbarhetsprestationer, kan krävas för att företag ska inse 

den betydelse som kvinnliga ledamöter kan ha. Företag som verkar under låg risk för att bli stämda 

behöver kanske se en sådan förbättring av hållbarhetsprestationerna som högt riskutsatta företag 

upplever, som exempelvis en koefficient för andelen kvinnor motsvarande 0.62 eller 7.742 som 

Bernardi och Threadgill (2010) samt Webb (2004) funnit, för att självmant förbättra fördelningen av 

kvinnor och män i bolagsstyrelser. Om företagen med låg risk inte själva har incitament att förbättra 

jämställdheten i styrelserummet krävs rättsliga åtgärder som framtvingar förändring. Kvotering av 

kvinnor till bolagsstyrelser blir därför ett måste för att jämställdheten inom styrelser ska kunna 

förbättras i länder präglade av låg risk för att bli stämd. Studiens bidrag till debatten om 

könskvotering är således empiriskt stöd för behovet av sådan kvotering till styrelser där företagen i 

fråga verkar i en miljö med låg risk för att stämmas.  

5.2.3 Bidragens trovärdighet, giltighet och relevans 

För att bedöma i vilken mån studiens bidrag kan tillföra något till teorin och praktiken utvärderar vi 

dem med avseende på trovärdighet, giltighet samt relevans. Utifrån studiens syfte har en deduktiv 

ansats tillämpats. Med hjälp av begrepp, teorier och tidigare forskning inom ämnesområdet har en 

hypotes samt en kvantitativt detaljerad metod utformats för att kunna besvara studiens fråga. Då 
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studien på så vis genomförts på liknande sätt som tidigare studier inom samma område finns belägg 

som talar för att resultaten, och därmed de bidrag som erhållits, är trovärdiga. Vi har vidare använt 

oss av den största tillgängliga databasen över ESG-data, Asset4 (Thomson Reuters, 2012). 

Databasens stora omfång av företag, samt att den är en oberoende källa för jämförbar och 

kontrollerbar data över företag (ibid.) bidrar till att studien baseras på datamaterial med god 

tillförlitlighet. Det talar i sin tur för att de resultat som erhållits med hjälp av datamaterialet är av 

hög trovärdighet. Tvärsnittsdesignen som tillämpats i studien innebär dock att datamaterialet 

samlats in vid en given tidpunkt (Bryman & Bell, 2013). Det gör att studiens trovärdighet är 

representativ för den statiska bild som ges över variablerna för året 2015 som varit fokus.  

 

Avseende bidragens giltighet är frågan vilken kontext bidragen är tillämpliga för. Den kvantitativa 

forskningsstrategi som tillämpats i denna studie har som strävan att generalisera urvalets resultat till 

den bredare populationen (Bryman & Bell, 2013). Möjligheten till generalisering styrs av hur de 

studerade fallen valts ut (ibid.). I föreliggande studie har ett icke-slumpmässigt urval skett till följd 

av att den databas som utgjort grund för datainsamlingen inte innehar data för samtliga europeiska 

bolag. Vad som bör beaktas när icke-slumpmässiga urval görs är risken att de utvalda fallen inte på 

ett korrekt sätt representerar populationen varifrån de hämtats (ibid.). I vår studie kan det 

exempelvis ta form genom att värdena på de studerade variablerna hos de utvalda företagen i 

genomsnitt är högre eller lägre än de okända genomsnitten hos populationen (Schreuder et al., 

2001). Det kan i sin tur göra att det samband vi funnit stöd för visar sig särskilt svagt eller starkt, i 

jämförelse med vad som föreligger i populationen (Yeager et al., 2011). Även om icke-

slumpmässiga urval har begränsningar är det en konventionell metod i redovisningsforskningen 

(Moore et al., 2011). Urvalstypen är betydelsefull under förutsättning att forskaren är medveten om 

att de resultat som erhålls med hjälp av urvalet kan avvika från det som förekommer i populationen 

(Schreuder et al., 2001; Yeager et al., 2011). Storleken hos vårt urval gör att resultatet med viss 

försiktighet kan generaliseras. Vid icke-slumpmässiga urval finns dock risk för fel associerade med 

urvalets representation. 

 

Slutligen har vi bidragens relevans, vilken kan reflekteras över i både tidsmässig och teoretisk 

bemärkelse. Med avseende på att det inom EU förs diskussioner om att införa kvotering av kvinnor 

till styrelseposter samtidigt som flertalet europeiska länder redan infört könskvotering till 

bolagsstyrelser (Karlsson, 2016, 19 september; SCB, 2013) är bidragen aktuella i sin tid. Bidragen 

kan åskådliggöra vilka positiva effekter på de icke-finansiella resultaten enskilda företag kan 

åstadkomma om andelen kvinnliga styrelseledamöter når en acceptabel nivå. Bidragen visar också 
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att kvotering till bolagsstyrelser är ett måste i länder med låg risk för att bli stämd, om 

företagstoppen i sådana länder ska kunna förbättras med avseende på jämställdheten. Det EU-

direktiv om ökad rapportering av icke-finansiella resultat och mångfaldspolicy som tas i anspråk i 

januari 2017 (Ds 2014:45) vittnar också om att hållbarhet idag är ett viktigt ämne inom EU. 

Bidragen är därför också relevanta i tiden eftersom de ger ett konkret förslag på hur företag kan 

förbättra sin hållbarhet. Sist men inte minst är den företagsekonomiska litteraturen om sambandet 

mellan kvinnliga styrelseledamöter och företags hållbarhetsprestationer starkt begränsad inom 

områden med dualistiskt system och låg risk för att stämmas (Velte, 2016). Bidragen är därför även 

relevanta i och med att de fyller en teoretisk kunskapslucka i den existerande litteraturen. 

5.2.4 Slutsats 

Syftet med studien har varit att undersöka sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter 

och hållbarhetsprestationer hos företag i en europeisk kontext. Studien har ämnat förklara det här 

genom att empiriskt testa olika nyckeltal och styrelserelaterade variabler gentemot 

hållbarhetsprestation i en multipel regressionsanalys. Tidigare studier inom forskningsområdet har 

inriktat sig på företag med monistiskt bolagssystem i ett eller ett fåtal länder där risken att bli stämd 

är hög. Genom att undersöka sambandet i flertalet länder där företag verkar med dualistiskt 

bolagssystem och låg risk för att stämmas avser studien att fylla det identifierade forskningsgapet. 

Risken att bli stämd och typ av bolagssystem är två viktiga faktorer att ha i beaktande i 

sammanhanget då de kan påverka kvinnliga ledamöters möjlighet att komma till uttryck för 

verksamheters hållbarhetsprestationer (Bezemer et al., 2014; Dienes & Velte, 2016; Post & Byron, 

2015).  

 

Studien har tagit avstamp i frågeställningen: Finns det något samband mellan andelen kvinnliga 

styrelseledamöter och hållbarhetsprestationer hos företag? Vårt resultat indikerar att det på fem 

procents signifikansnivå föreligger ett positivt samband mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter 

och hållbarhetsprestationer, vilket är i likhet med majoriteten av tidigare forskningsresultat (bland 

andra Arayssi et al., 2016; Bernardi & Threadgill, 2010; Setó-Pamies, 2015; Velte, 2016). Det 

positiva sambandet kan förklaras genom en tillämpning av ett flertal olika teorier, där Upper 

Echelons teori, rollteorin och resursberoendeteorin tycks vara de främsta. Upper Echelons teori 

förklarar att styrelseledamöters demografiska egenskaper och värderingar påverkar övervakningen 

och strategiutvecklingen som en del i beslutsprocessen medan rollteorin specificerar vad som är 

särskilt utmärkande egenskaper hos de olika sociala rollerna (Hambrick & Mason, 1984; Post & 

Byron, 2015; Prentice & Carranza, 2002). Resursberoendeteorin identifierar vilka resurser som är 
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av betydelse för företags överlevnad och trycker på att en mångfaldig styrelse är en nödvändig 

sådan (Hillman et al., 2000; Pfeffer & Salancik, 1978). Intressentteorin och signaleringsteorin har i 

jämförelse med tidigare nämnda teorier mindre del att förklara i sambandet mellan kvinnliga 

styrelseledamöter och företags hållbarhetsprestationer. Enligt intressentteorin företräder 

styrelseledamöterna intressenternas krav i kombination med deras individuella mål (Deegan & 

Unerman, 2011; Shankman, 1999), vilket tyder på att motivationen för hållbarhetsfrågor är 

viktigare än könstillhörigheten och dess andra egenskaper. Signaleringsteorin indikerar att företag 

kan använda kvinnliga ledamöter för att sända signaler om ansvarstagande till omgivningen (Bear et 

al., 2010; Bem, 1974; Eagly et al., 2003; Galbreath, 2010; Miller & Del Carmen Triana, 2009). 

Utifrån signaleringsteorin behöver länken mellan kvinnliga ledamöter och bolags 

hållbarhetsprestationer således inte vara ett verkligt förhållande, utan enbart en mental bild företag 

söker skapa. Sammantaget finner föreliggande studie stöd för ett positivt samband mellan andelen 

kvinnliga styrelseledamöter och hållbarhetsprestationer hos företag med dualistiskt bolagssystem 

verkande i områden med låg risk för att stämmas. 

 

5.3 Studiens begränsningar 

Genom en kritisk granskning av studien har vi identifierat några huvudsakliga begränsningar. Vi 

redogör för dessa i det följande. 

 

Som vi diskuterat i avsnittet om bidragens trovärdighet, giltighet och relevans har studien tillämpat 

en tvärsnittsdesign som undersöker sambandet baserat på data från endast ett år, 2015. Det gör att 

studien representerar en statisk bild över de studerade variablerna just för det året, vilket gör att vi 

inte med säkerhet kan påvisa kausala samband (Bryman & Bell, 2013). Vi kan inte tidsmässigt säga 

vilka av våra variabler som föregår andra, varför orsak och verkan inte kan fastställas. Det kan 

därför ses som en svaghet att inte studien använt sig av en longitudinell design och på så vis tagit 

hänsyn till förändringar över tid som den hävdas kunna göra (ibid.). 

 

Vidare baseras studien på ett icke-slumpmässigt urval av bolag. Enligt Bryman och Bell (2013) 

finns en risk att sådana urval inte fullständigt representerar populationen som det dragits ur. Asset4, 

varifrån vi hämtat vårt dataunderlag, är enligt Thomson Reuters (2012) en oberoende källa. Det bör 

på så vis inte förekomma några systematiska fel som gör att enbart vissa typer av företag väljs ut 

och samlas in data för, utan alla företag som har publicerad information bör fångas upp. Det är dock 

okänt om de företag som inte finns med i Asset4 har någon gemensam nämnare så att den gruppen 

av företag blir underrepresenterade i databasen och därmed i vårt urval. Exempelvis att samtliga 
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företagen har en andel kvinnliga ledamöter som överstiger ett visst värde. Som Schreuder et al. 

(2001) påpekar finns därmed en risk att några av de värden som variablerna kan anta, inte 

uppmärksammas varför variablernas genomsnitt i studien kan avvika från det kända värdet i 

populationen. Vi måste därför likt Yeager et al. (2011) vara medvetna om att de samband som 

studien uppvisar, kan visa sig något svagare eller starkare än vad som förefaller i verkligheten. 

 

Studien baseras i sin helhet på sekundärdata från Asset4. De ansvariga för databasen anger att det är 

en oberoende källa (Thomson Reuters, 2012) och med tanke på att datamaterialet anges vara 

kontrollerbart (Ribando & Bonne, 2010, mars) tror vi att databasen håller sig sanningsenlig utan att 

förvanska det insamlade datamaterialet. Enligt litteraturen ska forskare kunna anta att sekundärdata 

håller hög kvalitet om den samlats in av erkända källor (Bryman & Bell, 2013). Eftersom att Asset4 

är världens största databas för ESG-data (Thomson Reuters, 2012) ansluter vi oss till att vårt 

datamaterial är av god kvalitet. Vi kan dock inte till fullo försäkra oss om att datamaterialet är 

fullständigt korrekt och att kvaliteten är hög, i och med att vi själva inte har varit med vid 

insamlingen. Sekundärdata som utgångspunkt medför därmed vissa begränsningar för studien. 
 

5.4 Framtida forskning  

Under studiens gång har åtskilliga tankar och idéer väckts om hur ytterligare forskning kan formas 

för att utöka förståelsen för denna studie och ämnet i stort. I det följande presenteras några av de  

förslag vi anser är av betydelse. 

 

Det föreligger intresse att studera ytterligare en aspekt i sammanhanget då variablerna i studien inte 

kunnat förklara variationen i hållbarhetsprestation fullt ut. Som vi tog upp tidigare betyder inte fler 

kvinnor i styrelsen per automatik förbättrade hållbarhetsprestationer. Det måste också finnas en 

kultur inom styrelsen som gör att varje ledamots egenskaper och värderingar får uppmärksamhet 

och vägs in i de uppgifter som styrelsen har att utföra (Post & Byron, 2015). Rätt form av arena 

måste föreligga inom styrelsen så att den positiva effekten av kvinnorna kan komma till uttryck. 

Genom att göra en liknande studie som samtidigt tar hänsyn till styrelsens arena, kan resultatet bidra 

med ytterligare intressant och värdefull forskning inom området. 

 

Utifrån den begränsning som nämnts gällande studiens tillämpade tvärsnittsdesign, är ett annat 

förslag till framtida forskning att genomföra en liknande studie med en longitudinell design. En 

sådan design belyser sociala förändringar och kausala former över tid (Bryman & Bell, 2013). 

Möjlighet finns då att kunna se olika mönster och en eventuell utveckling, och på så sätt även med 
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säkerhet kunna fastställa kausala samband mellan variablerna. Ett framtida genomförande av en 

sådan longitudinell studie känns särskilt aktuellt med tanke på det EU-direktiv om ökat 

offentliggörande av icke-finansiell information samt mångfaldspolicy som verkställs för större 

företag med allmänt intresse i januari 2017 (Ds 2014:45). Direktivet medför eventuellt en 

förändring av företags icke-finansiella prestationer. Vi ser därför att det är lämpligt att studera hur 

dessa prestationer och andelen kvinnor i bolagsstyrelser förändras över en tidsperiod före och efter 

införandet av direktivet för att det kausala sambandet ska kunna fastslås.  

 

Som vi nämnt i diskussionen om studiens praktiska bidrag finner studien ur jämställdhetssynpunkt 

stöd för kvotering av kvinnor till styrelseposter i företag som verkar i länder med låg risk för att bli 

stämd. I skrivande stund har ett antal europeiska länder redan infört regler om kvotering av kvinnor 

till bolagsstyrelser (SCB, 2013). Det skulle därför vara av intresse om ytterligare studier avseende 

kvinnliga styrelseledamöter och företags hållbarhetsprestationer genomförs i dessa länder som har 

regler om könskvotering samt är präglade av låg risk att stämmas (Garcia-Blandon & Argilés-

Bosch, under utgivning). För på så sätt kan det kontrolleras om det rättsliga ingripandet, som 

könskvotering innebär, i verkligheten leder till en sådan förbättring av företags 

hållbarhetsprestationer som vår studie förutspår. 
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