
 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsens könsfördelning och dess effekt på 
företagets hållbarhetsprestation 

-en kvantitativ studie om förhållandet mellan BGD och CSP hos 
europeiska bolag 

Linnéa Wikström 
Pierre Alfredsson  

 

2019 
 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 
Företagsekonomi 

Ekonomprogrammet 
Examensarbete företagsekonomi C 

 
Handledare: Jan Svanberg 

Examinator: Stig Sörling 
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Sammanfattning 
 

Titel: Styrelsens könsfördelning och dess effekt på företagets hållbarhetsprestation -

en kvantitativ studie om förhållandet mellan BGD och CSP hos europeiska bolag 

 

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Linnéa Wikström och Pierre Alfredsson 

 

Handledare: Jan Svanberg  

 

Datum: 2019 - Januari 

 

Syfte: Studien genomförs i syfte att undersöka om det finns ett samband mellan BGD 

(Board Gender Diversity) och total CSP (Corporate Social Performance) samt mellan 

BGD och miljödimensionen respektive den sociala dimensionen.  

 

Metod: I studien antas en positivistisk forskningsfilosofi med hypotetiskt-deduktiv 

ansats. Två urval med olika bolagssystem undersöks. Totalt undersöks 403 

europeiska bolag. 121 bolag med dualistiskt bolagssystem och 282 bolag med 

monistiskt bolagssystem. Studiens kvantitativa forskningsstrategi formas utifrån en 

longitudinell design vilken implementerats mellan åren 2008-2017. All data 

samlades in via Thomson Reuters Datastream och analyserades sedan i SPSS. 

 

Resultat & slutsats: Studien finner ett signifikant positivt samband mellan BGD och 

total CSP samt mellan BGD och miljödimensionen respektive den sociala 

dimensionen. Företag med högre BGD tycks ha större benägenhet att investera i 

CSR. hållbarhetsprestation. Sambandet påvisas inom såväl det dualistiska som det 

monistiska bolagssystemet. BGD:s påverkanseffekt är dock starkare inom det 

monistiska bolagssystemet. 

 

Examensarbetets bidrag: Med studien erhålls ny kunskap om relationen mellan 

BGD och total CSP samt mellan BGD och miljödimensionen samt den sociala 

dimensionen. Studien är bland de första att göra en jämförelse mellan det dualistiska 

och det monistiska bolagssystemet. Resultatet är relevant med hänsyn till att det ställs 

allt högre krav på företag att agera hållbart samt den pågående debatten om huruvida 

EU bör införa obligatorisk könskvotering i styrelser.   

 

Förslag till fortsatt forskning: Ytterligare forskning på land- och branschnivå 

behövs då sambandet kan skilja sig åt mellan de olika länderna och branscherna, och 

således påverka logiken bakom obligatorisk könskvotering. Framtida forskning 

föreslås även inkludera det tredje bolagssystemet, mixed board structure. Vidare ges 

förslaget att titta närmre på företagsrisken och dess betydelse inom olika 

bolagssystem, dels med avseende på företagens hållbarhetsprestation, men även med 

avseende på BGD. Slutligen föreslås framtida forskning undersöka de enskilda CSP-

dimensionerna närmre i syfte att utröna vad som kan ligga bakom BGD:s större 

inverkan på den sociala dimensionen.  

 

Nyckelord: CSR, hållbarhet, CSP, BGD, monistiskt bolagssystem, dualistiskt 

bolagssystem, styrelsesammansättning, jämställdhet, kvinnliga styrelseledamöter 

 



 

 

Abstract 
 

Title: The board’s gender distribution and its effect on the company’s sustainability 

performance -a quantitative study about the relationship between BGD and CSP in 

European companies 

 

Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business 

Administration  

 

Author: Linnéa Wikström and Pierre Alfredsson  

 

Supervisor: Jan Svanberg 

 

Date: 2019 - January 

 

Aim: The study is carried out in order to investigate whether there is a link between 

BGD (Board Gender Diversity) and total CSP (Corporate Social Performance) as 

well as between BGD and the environmental and social dimension respectively.  

 

Method: In this study we adopt a positivist research philosophy with a hypothetical-

deductive approach. Two samples with different board systems are studied. 403 

European companies in total are studied. 121 companies with a two-tier board system 

and 282 companies with a one-tier board system. The quantitative research strategy 

is based on a longitudinal design implemented between 2008-2017. All data was 

collected through Thomson Reuters Datastream and then analyzed using SPSS. 

 

Result & Conclusions: The study finds a significant positive relationship between 

BGD and total CSP as well as between BGD and the environmental dimension and 

the social dimension respectively. Companies with higher BGD seems to be more 

likely to invest in CSR. The relationship is found within the two-tier board system as 

well as the one-tier board system. However, the impact of BGD is stronger within 

the one-tier board system. 

 

Contribution of the thesis: The study provides new knowledge about the 

relationship between BGD and total CSP as well as between BGD and the 

environmental dimension and the social dimension. The study is among the first to 

make a comparison between the two-tier board system and the one-tier board system. 

The result is relevant in view of the increasing demands on companies to act 

sustainably as well as the ongoing debate on whether the EU should introduce 

mandatory gender quotas on boards. 

 

Suggestions for future research: Further research at country and industry level is 

needed as the relationship may differ between different countries and industries, thus 

affecting the logic behind mandatory gender quotas. Future research is also proposed 

to include the third board system, mixed board structure. Furthermore, the proposal 

to look more closely at the corporate risk and its importance within various board 

systems, partly with regard to the companies’ sustainability performance, but also 

with regard to BGD, is given. Finally, it is proposed that future research could 

investigate the individual CSP dimensions more closely in order to determine what 

may be behind BGDs greater impact on the social dimension. 

 



 

 

Key words: CSR, sustainability, CSP, BGD, one-tier board system, two-tier board 

system, board diversity, gender diversity, female directors 
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1. Inledning 

 

I det första kapitlet presenteras studiens bakgrund och problemdiskussion, följt av 

frågeställningar och syfte. Slutligen diskuteras studiens avgränsning och disposition.  

 

 

1.1 Bakgrund 

Jordens befolkning förbrukar allt mer resurser. Följderna av detta kan på sikt bli ödesdigra 

(Globalportalen, u.å.). I detta sammanhang kan jämställdhet spela en viktig roll. I 

dagsläget är dock kvinnorna underrepresenterade i beslutsfattande ställning inom både 

politik och näringsliv (ibid.). För att motverka klimatförändringarna, uppnå jämställdhet 

och bidra till en bättre framtid krävs internationellt samarbete och gemensamma mål. Med 

anledning av detta formulerade FN, den 25 september 2015, Agenda 2030, en agenda 

bestående av 17 globala hållbarhetsmål vilka världens ledare förbundit sig att uppnå fram 

till år 2030 (Globala målen, 2015).  

 

Hållbarhetsbegreppet populariserades i samband med att World Commission of 

Environment and Development (WCED) upprättade sin rapport Our Common Future år 

1987. Rapporten upprättades med anledning av att man ville skapa en förändringsagenda 

i syfte att bekämpa eller i vart fall försöka lindra trycket på den globala miljön (Deegan 

& Unerman, 2011). En hållbar utveckling måste enligt WCED tillgodose dagens behov 

och samtidigt ta hänsyn till kommande generationers behov (WCED, 1987). 

Hållbarhetsbegreppet baseras på de tre dimensionerna samhälle, miljö och ekonomi, vilka 

samtliga integreras i de globala målen (Globala målen, 2015). Begreppet kan illustreras 

på två fundamentalt olika sätt, vilket kan ses i figuren nedan. Med Venndiagrammet 

illustreras ett synsätt inom vilket de tre dimensionerna anses vara av lika stort värde, 

medan den hierarkiska modellen illustrerar ett synsätt där ekologisk hållbarhet anses vara 

en förutsättning för att uppnå social och ekonomisk hållbarhet (KTH, 2017).  
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I figuren visas de olika hållbarhetsmodellerna (KTH, 2017) 

 

Som en följd av det tilltagande hållbarhetsintresset har många företag valt att frivilligt 

publicera icke-finansiell information om miljömässigt och socialt ansvarstagande samt 

företagsstyrning, s k ESG-information (Environmental, Social & Governance) (Arayssi, 

Dah & Jizi, 2016). Denna så kallade ESG-rapportering kan likställas med 

hållbarhetsrapportering (Deegan & Unerman, 2011). Hållbarhetsrapportering används 

ofta då företag vill öka sin transparens. Samtidigt uttrycker företagets hållbarhetsrapport 

organisationens värden och styrmodell, varmed rapporten kan ses som en länk mellan 

företagets strategi och dess engagemang i riktning mot att uppnå en hållbar 

världsekonomi (Global Reporting Initiative, u.å.). Organisationen Global Reporting 

Initiative (GRI) började redan år 1997 ge ut direktiv gällande hållbarhetsrapportering och 

så sent som år 2016 lanserade GRI världens första standard inom hållbarhetsrapportering, 

GRI standards, vilken kom att ersätta de gamla riktlinjerna, GRI G4, i juni 2018 

(Trapezia, 2017).  

 

Enligt Montiel (2008) integreras hållbarhetsbegreppet ofta med Corporate Social 

Responsibility (CSR). Med båda begreppen förmedlas en vision om att balansera 

ekonomiskt välstånd med social rättvisa och miljömässig integritet. EU-kommissionen 

förklarade i början på 2000-talet, CSR som ett begrepp varmed företag frivilligt ses 

integrera social och miljömässig hänsyn i verksamheten och i dess samverkan med 

intressenterna (Europeiska kommissionen, 2001). Carroll (1979, s.500) definierade 

begreppet i slutet på 1970-talet enligt följande: ”The social responsibility of business 

encompasses the economic, legal, ethical, and discretionary expectations that society has 

of organizations at a given point in time”. Således tar CSR-begreppet fasta på en mängd 

olika ansvarsområden vilka företag förväntas ta hänsyn till i samspel med intressenterna. 

Carrolls (1979) multidimensionella definition av begreppet illustreras i figuren nedan som 

Figur 1. De två hållbarhetsmodellerna 
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en pyramid där det ekonomiska ansvaret anses utgöra den mest grundläggande 

ansvarsnivån, medan det filantropiska (diskretionära) ansvaret anses utgöra den högsta 

ansvarsnivån (Carroll, 1991).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I figuren illustreras Carroll’s CSR-pyramid (Carroll, 1991) 

 

CSR är enligt Setó-Pamies (2015) ett mångfasetterat begrepp som ofta används synonymt 

eller i relation med andra begrepp som till exempel socialt ansvarstagande och hållbarhet. 

Matten och Moon (2004) förklarar istället CSR-begreppet som ett paraplybegrepp 

omfattande ett brett spektrum av synonyma, överlappande begrepp som samtliga 

återspeglar relationen mellan företag och samhälle. Ett annat begrepp som ofta diskuteras 

i detta sammanhang är Corporate Social Performance (CSP). Detta begrepp har sin grund 

i svårigheter att mäta socialt ansvarstagande. Carroll (1991) menar att en lösning på 

problemet skulle kunna vara att istället tala om social prestation. Med CSP-begreppet 

läggs större fokus på företagens faktiska handlande och prestation i den sociala sfären. 

Wood (2010) beskriver begreppet som en uppsättning strukturerade element vilka kan 

identifieras, beskrivas och mätas. Således skulle CSP kunna betraktas som ett kvantitativt 

mått på socialt ansvarstagande, en operationalisering av CSR-begreppet.  

 

Figur 2. Carroll's CSR-pyramid 
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I samband med finanskrisen som ägde rum åren 2008-2009 fick bolagsstyrningen minskat 

förtroende på kapitalmarknaden (Velte, 2016). I syfte att komma till rätta med problemet 

införde den europeiska kommissionen direktivet 2014/95/EU, vilket fastslog reglerna om 

offentliggörande av icke-finansiell information. Direktivet ska initialt endast gälla stora 

publika bolag överstigande 500 anställda, omkring 6 000 bolag inom EU (2014/95/EU). 

Från och med år 2018 måste dessa företag inkludera icke-finansiell rapportering i sina 

årsredovisningar. Rapporterna ska innehålla information om företagets policys avseende 

miljöskydd, socialt ansvarstagande och behandling av anställda, likväl som mångfald, 

mänskliga rättigheter samt motverkande av korruption (ibid.). Velte (2016) menar att en 

adekvat hållbarhetsrapportering kan signalera god bolagsstyrning. På så sätt skulle EU-

direktivet kunna betraktas som en strategi att vinna tillbaka bolagsstyrningens förtroende 

på kapitalmarknaden. 

 

Den kvinnliga underrepresentation i styrelserna är ett globalt fenomen som på senare tid 

fått ökad uppmärksamhet (Setó-Pamies, 2015). Inom de europeiska länderna görs nu ett 

försök att öka jämställdheten. Enligt EWOB (European Women on Boards, 2016) bedöms 

25 % av styrelsemedlemmarna i de största europeiska bolagen vara kvinnliga, en markant 

ökning på 11 % sedan 2010. Den främsta orsaken sägs vara den kvotering och de 

jämställdhetsmål som införts i de europeiska länderna. Bland de 12 största länderna i 

Europa tillämpas dock obligatorisk könskvotering endast i Belgien, Frankrike, Tyskland, 

Italien och Norge. De länder som rankas högst avseende Board Gender Diversity (BGD) 

är Sverige, Norge, Belgien, Finland respektive Frankrike (ibid.). Trots att den kvinnliga 

närvaron i de europeiska bolagsstyrelserna ökat markant på senare tid bedöms läget 

fortfarande vara långt ifrån jämställt. Singh, Terjesen och Vinnicombe (2008) menar att 

styrelsens sammansättning och hur den påverkas av mångfald tillhör en av de viktigaste 

frågorna som företag måste hantera idag. Därmed finns ett intresse att undersöka huruvida 

de kvinnliga styrelseledamöterna kan agera som en intern drivkraft i arbetet med CSR 

och hållbarhet (Setó-Pamies, 2015). 
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1.2 Problemdiskussion 

Som vi tidigare påpekat fick bolagsstyrningen minskat förtroende på kapitalmarknaden i 

samband med den finanskris som utspelade sig i slutet på föregående decennium (Velte, 

2016). Detta ledde till ökat intresse avseende Corporate Social Responsibility (CSR) och 

bolagsstyrning, med särskilt fokus på styrelsens sammansättning och roll i detta 

sammanhang (Terjesen et al., 2009). Enligt Boulouta (2013) har detta medfört att man i 

en del av länderna börjat införa ny lagstiftning, medan man i andra länder istället 

fokuserat på att förbättra mångfalden i styrelserna, framförallt avseende styrelsernas 

könsfördelning.  

 

Då CSR kommit att bli en strategisk fråga som idag diskuteras på högsta ledningsnivå 

(Arayssi et al., 2016; Setó-Pamies, 2015) ställs stora krav på bolagsstyrelserna. I sitt 

uppdrag som beslutsfattare anses styrelsen vara kollektivt ansvarig gentemot 

intressenterna. Med anledning av detta är det av största vikt att undersöka om det finns 

en koppling mellan styrelsens sammansättning och företagets CSR-nivå (Rao & Tilt, 

2016).  

 

Kvinnliga styrelseledamöter tros besitta psykologiska karaktärsdrag som kan ha en 

positiv effekt på det strategiska beslutsfattandet (Nielsen & Huse, 2010). Dessutom tycks 

de, i jämförelse med manliga styrelseledamöter, ha ett annat förhållningssätt till 

hållbarhet (Burgess & Tharenou, 2002; Setó-Pamies, 2015), varför de kvinnliga 

ledamöterna kan spela en viktig roll i företagets CSR-engagemang (Bear, Rahman & post, 

2010). Genom att könsdiversifiera styrelsen introduceras nya perspektiv och ny 

kompetens, vilket skulle kunna leda till högre CSP (Arayssi et al., 2016; Kyaw, Olugbode 

& Petracci, 2017).  

1.2.1 Relation A: Styrelsens könsfördelning (BGD) och dess effekt på total 

hållbarhetsprestation (total CSP) 

Inom tidigare forskning finns ett uttalat fokus att undersöka orsakerna bakom den 

kvinnliga underrepresentationen i styrelserna (Boulouta, 2013). Det finns förvånansvärt 

lite forskning om kvinnornas faktiska roll i bolagsstyrningen (Nielsen & Huse, 2010). 

Dock finns det ett flertal forskare som undersökt relationen mellan BGD och Corporate 

Financial Performance (CFP) (Campbell & Mínguez-Vera, 2008; Carter, Simkins & 

Simpson, 2003; Lückerath-Rovers, 2013; Reguera-Alvarado, de Fuentes & Laffarga, 
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2017; Rose, 2007). Tidigare forskning präglas således av fokus på finansiellt presterande. 

Enligt Setó-Pamies (2015) värderas företag inte enbart utifrån deras finansiella resultat, 

utan även deras sociala och miljömässiga prestation. Därmed finns det även ett värde i att 

undersöka relationen mellan BGD och total CSP (relation A i figuren), en relation som 

trots det tilltagande CSR-intresset, inte blivit undersökt i tillräckligt stor grad (Boulouta, 

2013; Kyaw et al., 2017; Terjesen et al., 2009; Zhang, Zhu & Ding, 2013). Vidare finns 

ingen samstämmighet bland resultaten. Tidigare forskning indikerar i allmänhet att det 

finns ett positivt samband mellan BGD och CSP (Arayssi et al., 2016; Bear et al., 2010; 

Kyaw et al., 2017; Setó-Pamies, 2015; Velte, 2016; Webb, 2004; Zhang et al., 2013). Det 

finns dock forskare som hävdar att det inte finns något samband överhuvudtaget (Hsu & 

Cheng, 2012; Khan, 2010; Majeed, Aziz & Saleem, 2015; Stanwick & Stanwick, 1998), 

medan andra forskare menar att sambandet endast är signifikant under vissa förhållanden, 

alternativt beroende av vilket CSP-mått som tillämpas (Boulouta, 2013; Galbreath, 2011; 

Post, Rahman & Rubow, 2011; Wang & Coffey, 1992; Williams, 2003).  

1.2.2 Relation B1: Styrelsens könsfördelning (BGD) och dess effekt på 

miljödimensionen 

Även om de kvinnliga styrelseledamöterna visat sig besitta psykologiska karaktärsdrag 

som kan ha en positiv effekt på företags hållbarhetsprestation, tycks inflytandet vara 

begränsat (Galbreath, 2011; Rao & Tilt, 2016). Framförallt tycks de kvinnliga 

styrelseledamöterna ha svårt att påverka beslut avseende miljömässigt ansvarstagande, 

vilket skulle kunna bero på könsdiskriminering och stereotypiskt tänkande hos de manliga 

styrelseledamöterna (Galbreath, 2011). Enligt Galbreath (2011) finns det inget samband 

mellan BGD och miljödimensionen (relation B1 i figuren). Detta till trots, förväntas de 

kvinnliga styrelseledamöterna, i jämförelse med de manliga styrelseledamöterna, visa 

större engagemang inom just denna dimension av CSP (Braun, 2010; Post et al., 2011).  

 

Post et al. (2011) menar, till skillnad från Galbreath (2011), att det finns ett positivt 

samband mellan BGD och miljödimensionen (relation B1 i figuren). De kvinnliga 

styrelseledamöterna i studien visade sig driva det miljömässiga strategiarbetet framåt, 

bland annat genom att få företagen att engagera sig i miljövänlig produktutveckling och 

återvinning. De kvinnliga styrelseledamöterna visade sig dock inte bidra till att minska 

företagens negativa miljöpåverkan genom exempelvis reducering av farligt avfall. I 

enlighet med Post et al. (2011) verkar BGD positivt på de stärkande aktiviteterna inom 
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denna dimension men lyckas inte få genomslag på svagheterna inom densamma. Då det 

inte tycks finnas någon konsensus kring BGD:s påverkan på CSP-dimensionen miljö 

finns det anledning att undersöka relation B1 vidare. 

1.2.3 Relation B2: Styrelsens könsfördelning (BGD) och dess effekt på den sociala 

dimensionen 

Det finns även forskare som undersökt sambandet mellan BGD och den sociala 

dimensionen (relation B2 i figuren) (Wang & Coffey, 1992; Williams, 2003). Wang och 

Coffey (1992) samt Williams (2003) undersökte exempelvis relationen mellan BGD och 

i vilken utsträckning företag ägnade sig åt välgörenhet. I båda studierna kunde ett positivt 

samband påvisas. Wang och Coffey (1992) menar att kvinnliga styrelseledamöter är 

mindre vinstorienterade än manliga styrelseledamöter, och därav har större intresse att 

tillgodose intressenternas krav på icke-finansiellt presterande. Liksom Wang och Coffey 

(1992) menar även Williams (2003) att kvinnliga styrelseledamöter är mindre 

vinstorienterade och därmed uppvisar större incitament att engagera sig i CSR, framförallt 

med avseende på välgörenhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Relationerna mellan BGD och CSP, bearbetad enligt Lundell och Olofsson (2018) 

I figuren illustreras de olika relationerna mellan BGD och CSP. 

 

Som vi påpekat tidigare finns det inte någon samstämmighet bland forskarna kring 

huruvida det faktiskt finns ett samband mellan BGD och Corporate Social Performance 

(CSP). Orsakerna till detta kan vara flera. De kvinnliga ledamöterna måste enligt 

Williams (2003) vara minst tre till antalet, en s k ”kritisk massa”, om de ska ha möjlighet 

att påverka styrelsens beslutsprocess. Enligt Galbreath (2011) kan de kvinnliga 

ledamöterna få svårt att göra sin röst hörd på grund av de manliga ledamöternas 

stereotypiska tänkande. En möjlig förklaring till de skiftande resultaten skulle därför 
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kunna vara att forskarna inte tagit hänsyn till detta och baserat analyserna på ett urval 

inom vilket styrelserna bestått av färre än tre kvinnliga deltagare.  

 

En annan förklaring till de varierande resultaten skulle kunna vara studiernas urval. Velte 

(2016) menar att tidigare studier kring relationen BGD-CSP inte tagit hänsyn till 

bolagssystem. Enligt Dienes och Velte (2016) riktas störst fokus mot det monistiska 

bolagssystem som främst tillämpas i de anglosaxiska länderna, framförallt USA. Det 

monistiska systemet kännetecknas av att det inte sker någon uppdelning av styrelsen. 

Styrelsen och den verkställande ledningen bildar en gemensam enhet (Velte, 2016). 

Således finns det inom detta system vanligtvis ett obegränsat informationsflöde mellan 

de verkställande och de icke-verkställande direktörerna. Till skillnad från det monistiska 

systemet görs inom det dualistiska bolagssystemet, en uppdelning av styrelsen. Inom det 

dualistiska systemet, som vanligen tillämpas i Europa, finns det enligt Dienes och Velte 

(2016) en tydlig skiljelinje mellan lednings- och tillsynsfunktionen. Styrelsens uppgift är 

att utse, övervaka och ge råd till den verkställande ledningen, vars uppgift är att fatta 

strategiska beslut och leda företaget framåt. Eftersom styrelsens beslutsprocess skiljer sig 

åt mellan olika bolagssystem, menar Velte (2016) att de kvinnliga styrelseledamöterna 

kan ha olika möjlighet att påverka företagets CSP beroende på vilket bolagssystem som 

tillämpas. 

 

Aktuell studie ska bidra till litteraturen genom att analysera sambandet mellan BGD och 

total CSP (relation A i figuren). Vidare ska föreliggande studie bidra genom att undersöka 

relationen mellan BGD och de två individuella CSP-dimensionerna miljö och social 

(relation B1 och B2 i figuren), då CSP beskrivs som ett flerdimensionellt mått, vilket tros 

vara en av de bakomliggande faktorerna till att tidigare forskning inte bidragit med 

entydiga resultat (Boulouta, 2013). I en majoritet av studierna tillämpas ett aggregerat 

mått på företags hållbarhetsprestation, med följd att man inte kan se inom vilka av 

dimensionerna som de kvinnliga styrelseledamöterna kan få genomslag på prestationen. 

Galbreath (2011) visade exempelvis att de kvinnliga styrelseledamöterna kan inverka 

positivt på CSP, men inte inom alla dimensionerna. BGD sågs inte ha någon signifikant 

påverkan på företags miljömässiga prestation (ibid.). Denna studie ska således tydliggöra 

vilken inverkan BGD kan ha på de olika CSP-dimensionerna. Som redan påpekats 

bedöms tidigare forskning vara starkt begränsad till det monistiska bolagssystemet (Velte, 

2016). Precis som Velte påpekade i sin studie kan beslutsgången se olika ut inom olika 
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bolagssystem. Föreliggande studie ska därav bidra genom att jämföra relation A, B1 och 

B2 inom företag med monistiskt respektive dualistiskt bolagssystem. 

 

1.3 Frågeställningar 

Studien ska besvara följande: 

 

• Finns det ett samband mellan BGD och total CSP? 

• Finns det ett samband mellan BGD och CSP:s miljödimension? 

• Finns det ett samband mellan BGD och CSP:s sociala dimension? 

• Finns det en skillnad i relationen mellan BGD och CSP bland bolag med 

monistiskt respektive dualistiskt bolagssystem? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan BGD och total CSP, 

samt mellan BGD och miljödimensionen respektive den sociala dimensionen.  

 

1.5 Avgränsning 

Som tidigare diskuterats är CSP ett multidimensionellt begrepp som saknar en entydig 

definition. Föreliggande studie baseras på Thomson Reuters ESG-mått vilket inkluderar 

en miljödimension, en social dimension samt en företagsstyrningsdimension. Dock 

studeras endast förhållandet mellan BGD och total CSP, samt mellan miljödimensionen 

respektive den sociala dimensionen. Då BGD integreras i den tredje dimensionen studeras 

inte denna relation vidare. Som mått på BGD tillämpas Board Structure/Board Gender 

Diversity, vilket finns att hämta i databasen Thomson Reuters Datastream. Med detta mått 

anges de kvinnliga styrelseledamöternas procentuella andel i bolagsstyrelsen. Studien 

avgränsas genom att undersöka åren 2008-2017, samt genom att endast inkludera de 

börsföretag i Europa som för varje årtal inom perioden hade registrerad data avseende 

studiens samtliga variabler i databasen Thomson Reuters Datastream. Med detta menas 

företag med data avseende variablerna total CSP, miljö CSP, social CSP, BGD samt 

kontrollvariablerna vilka presenteras i avsnitt 3.3.3. Avgränsningarna resulterade i att de 

totala observationerna uppgick till 4030 stycken, fördelat på 121 bolag med dualistiskt 

bolagssystem och 282 bolag med monistiskt bolagssystem.  
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1.6 Disposition 

I det inledande kapitlet presenterades studiens bakgrund, problemdiskussion,  

frågeställningar, syfte och avgränsning. Studiens fortsatta disposition ser ut enligt 

följande:  
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Inledning

Teoretisk referensram

I den teoretiska referensramen presenteras det teoretiska ramverk som studien baseras på. I 
kapitlet presenteras tidigare forskning om relationen mellan BGD och CSP. Slutligen formuleras 

studiens tre hypoteser. 

Metod

I metodkapitlet presenteras den forskningsfilosofi och -ansats som legat till grund för studien. 
Vidare diskuteras studiens forskningsstrategi och -design. I kapitlet redogörs även studiens 

empiriska metod samt operationaliseringsprocess. Även analysmetoderna presenteras. 
Slutligen diskuteras studiens kvalitet med utgångspunkt i de tre vanligaste kvalitetskriterierna.  

Resultat

I resultatkapitlet presenteras studiens empiriska resultat. I kapitlet redovisas beskrivande 
statistik såsom medelvärde och standardavvikelse. Vidare presenteras varianstestets resultat 

samt regressionsanalyserna vilka studiens slutsats baseras på.

Resultatdiskussion

I kapitlet diskuteras studiens resultat i relation till syftet och de tre hypoteserna samt de olika 
teorierna som presenterats i den teoretiska referensramen.

Slutsats

I det avslutande kapitlet presenteras studiens slutsatser. Vidare beskrivs studiens teoretiska 
och praktiska bidrag. Här diskuteras även studiens begränsningar, vilket sedermera leds in på 

förslag till vidare forskning. 

Figur 4. Studiens disposition, egen figur 
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2. Teoretisk referensram 

 

I det andra kapitlet presenteras studiens teoretiska referensram. Kapitlet inleds med en 

redogörelse av relevanta nyckelbegrepp, följt av tidigare forskning på området. 

Avslutningsvis presenteras teorierna med vilka begreppen BGD och CSP kopplas 

samman.

 

 

2.1 CSR, hållbarhet och CSP 

CSR är ett multidimensionellt begrepp vilket ofta används synonymt med, alternativt i 

relation till termerna ansvarstagande och hållbarhet (Setó-Pamies, 2015). Det finns enligt 

Weber (2008) ingen skarp skiljelinje mellan dessa begrepp. Begreppen reflekterar snarare 

en gemensam vision om att balansera ekonomiskt välstånd med socialt och miljömässigt 

ansvarstagande (Montiel, 2008; Weber, 2008).  

 

CSR introducerades i den företagsekonomiska litteraturen redan på 1970-talet (Montiel, 

2008). Bland de tidigaste definitionerna av begreppet hittas Davis (1973, s.312) 

definition: ”Firm’s consideration of, and response to, issues beyond narrow economic, 

technical, and legal requirements”. Enligt Davis (1973) tar begreppet fasta på företagets 

förmåga att ta hänsyn till sådant som sträcker sig bortom ekonomiska, formella och 

rättsliga krav. En definition som kommit att bli uppmärksammad tycks vara den som ges 

av Carroll (1979, s.500): ”The social responsibility of business encompasses the 

economic, legal, ethical, and discretionary expectations that society has of organizations 

at a given point in time”. Det finns med andra ord ingen entydig definition på begreppet. 

En allmänt accepterad definition anses dock vara den som ges av EU-kommissionen 

(Deegan & Unerman, 2011; Weber, 2008), med vilket CSR-begreppet beskrivs som 

företagens frivilliga integration av sociala och miljömässiga hänsyn i verksamheten, och 

i samverkan med intressenterna (Europeiska kommissionen, 2001).  

 

På 1990-talet populariserades begreppet hållbarhet (Carroll, 2015; Montiel, 2008). Precis 

som med CSR-begreppet finns det ingen entydig definition av hållbarhet. Den mest 

frekvent förekommande tycks vara den definition som formulerats av World Commission 

of Environment and Development (Carroll, 2015; Deegan & Unerman, 2011; Montiel, 

2008),”development that meets the needs of the present without compromising the ability 
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of future generations to meet their own needs.” (WCED, 1987, s.27). Enligt Montiel 

(2008) finns det två skilda sätt att definiera och konceptualisera hållbarhet. Enligt det ena 

synsättet jämställs hållbarhet med ekologisk hållbarhet (Shrivastava, 1995; Starik & 

Rands, 1995). Inom detta synsätt läggs stort fokus på miljön och att minska företagets 

påverkan på denna. Enligt det andra synsättet kan hållbarhet ses som ett tredimensionellt 

koncept inom vilket en miljömässig, en ekonomisk och en social dimension inkluderas 

(Bansal, 2005). I enlighet med detta bredare synsätt måste företag arbeta aktivt med att 

balansera samtliga tre element om de ska lyckas uppnå hållbarhet (Bansal, 2005; Montiel, 

2008). Företaget måste då integrera ekonomiskt välstånd med social rättvisa och 

miljömässig integritet (Bansal, 2005). Med ekonomiskt välstånd avses företags förmåga 

att skapa värde. Med social rättvisa menas att företag måste verka i riktning mot ett 

jämställt samhälle, vilket görs genom att ta hänsyn till de olika intressenternas behov. 

Med miljömässig integritet avses slutligen att företag måste se till att inte påverka jordens 

ekosystem negativt (ibid.).  

 

I slutet på 1970-talet introducerade Carroll (1979) begreppet CSP (Corporate Social 

Performance), vilket starkt kan kopplas till begreppet CSR. Med CSP-begreppet läggs 

fokus på det sociala ansvaret och företagens responsivitet avseende detta, vilket kan ses 

som en expansion av CSR-begreppet. Wartick och Cochran (1985, s.758) förklarar: 

 

”The CSP model relies on this expanded version of social responsibility and this 

principle/process/policy approach in order to provide a distinctive view of a 

corporation's overall efforts toward satisfying its obligations to society.”  

 

Wood (1991, s.693) definierade på 1990-talet CSP som;  

 

“a business organization’s configuration of principles of social responsibility, processes 

of social responsiveness, and policies, programs, and observable outcomes as they relate 

to the firm’s societal relationships”.  

 

Enligt Wood (1991) lägger CSP-begreppet således större fokus på företags agerande och 

presterande inom den sociala sfären. På 1990-talet började CSP operationaliseras och 

mätas (Montiel, 2008). I empirin förekom vanligen mått baserade på data från KLD 

(Kinder, Lydenberg, Domini & Co., Inc.). Idag används begreppet CSP då forskare vill 
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hänvisa till företags sociala ansvarstagande på ett övergripande plan (Montiel, 2008). 

Starkt kopplat till företags ansvarstagande och hållbarhet är begreppet ESG 

(Environmental, Social & Governance), som likt ovan nämnda begrepp omfattas av en 

miljödimension respektive en social dimension (Arayssi et al., 2016; Velte, 2016; Wood, 

2010). Dess tredje dimension riktas mot bolagsstyrningen. ESG används likt CSP då 

forskare vill kvantifiera CSR-begreppet (Arayssi et al., 2016; Velte, 2016; Wood, 2010). 

 

De olika definitionerna som diskuterats i detta avsnitt skiljs åt avseende huruvida de 

inkluderar en ekonomisk ansvarsdimension (Montiel, 2008). Gemensamt är dock att 

fokus riktas mot en mängd olika ansvarsområden som företag förväntas ta hänsyn till i 

sitt samspel med intressenterna (Setó-Pamies, 2015). 

2.1.1 Intressentteorin 

Intressentteorin används vanligen då man vill förklara företags CSR-engagemang 

(Arayssi et al., 2016; Galbreath, 2011; Velte, 2016). Med anledning av detta har teorin 

blivit det ledande paradigmet inom Corporate Social Responsibility (McWilliams & 

Siegel, 2001; Montiel, 2008). Teorin kan enligt Donaldson och Preston (1995) betraktas 

som en modell av ett företags relationsnätverk. Intressentteorin utvecklades på 1980-talet 

och grundas enligt Foote, Gaffney och Evans (2010) på följande uttalande: ”There are 

other groups to whom the corporation is responsible in addition to stockholders: those 

groups who have a stake in the actions of the corporation” (Freeman & Reed, 1983, s.89). 

Freeman och Reed (1983) menar att det finns andra i samhället, förutom ägarna, vars 

behov måste beaktas och tillgodoses. Enligt Deegan och Unerman (2011) kan företaget 

betraktas som en del av ett större socialt system. Inom detta system antas företaget såväl 

påverka som påverkas av alla dem med ett intresse i företaget. Företaget förväntas därmed 

uppträda på ett sätt som går i linje med intressenternas krav (Deegan & Unerman, 2011; 

Setó-Pamies, 2015, Velte, 2016).  

 

Det finns ingen samstämmig definition av intressenterna (Shankman, 1999). Enligt en 

snäv definition utgörs intressenterna endast av dem med ett ekonomiskt intresse i 

företaget (Friedman, 1970, 13 september), medan de enligt en bredare definition omfattas 

av alla som kan tänkas påverka alternativt påverkas av organisationens måluppfyllelse 

(Freeman & Reed, 1983). I vissa fall görs även en åtskillnad mellan de primära och 

sekundära intressenterna (Deegan & Unerman, 2011; Shankman, 1999). De primära 
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intressenterna definieras av Clarkson (1995, s.106) enligt följande: ”A primary 

stakeholder group is one without whose continuing participation the corporation cannot 

survive as a going concern”. De sekundära intressenterna utgörs av alla som kan tänkas 

påverka, alternativt påverkas av företaget, men som inte har någon avtalsförbindelse med 

detta och således inte är nödvändiga för dess överlevnad (ibid.).  

 

Oberoende av intressenternas definition, stipuleras med intressentteorin ett dubbelriktat 

förhållande där företaget antas påverka intressenterna, vilka å sin sida antas utöva 

inflytande på företaget (Shankman, 1999). Det dubbelriktade förhållandet i 

intressentmodellen illustreras i figuren nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I figuren visas det dubbelriktade förhållandet mellan företaget och intressenterna (Donaldson & Preston, 

1995). 

 

Enligt intressentteorin är ledningens roll att uppnå balans mellan samtliga intressenters 

intressen, då detta anses vara det enda sättet att säkerställa företagets överlevnad 

(Shankman, 1999). Samtidigt måste företaget ge avkastning till intressenterna om de i 

gengäld ska lyckas erhålla de mest väsentliga resurserna och därmed kunna fortsätta 

verksamheten. Förutom denna instrumentella relevans avseende företagets fortlevnad 

berättigas intressentteorin av rent moraliska skäl (ibid.). Som Setó-Pamies (2015) 

poängterar är det inte enbart de finansiella prestationerna som har ett värde hos 

intressenterna. Idag läggs allt större fokus på icke-finansiella nyckeltal (Dienes & Velte, 

2016). CSR kan därmed användas som ett effektivt verktyg i arbetet med att tillgodose 

intressenternas behov (Foote et al., 2010; Velte, 2016). I figuren nedan visas några av de 

vanligaste CSR-aktiviteterna samt vilka de primärt riktas mot. 

Figur 5. Intressentmodellen 
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Figur 6. De vanligaste CSR-aktiviteterna 

I figuren visas de vanligaste CSR-aktiviteterna (Malik, 2015). 

 

Av intressenterna förväntas en viss specialistkompetens i styrelsen. Styrelsens 

könsfördelning värderas enligt Velte (2016) allt högre då BGD visat sig vara ytterst 

betydelsefullt i arbetet med CSR och hållbarhet (Setó-Pamies, 2015). Vidare menar Velte 

(2016) att BGD dessutom kan vara avgörande om företagen ska lyckas uppnå balans 

mellan intressenterna och minska intressekonflikterna. 

 

2.2 Board Gender Diversity 

En av de viktigaste frågorna som företag måste hantera idag är styrelsens sammansättning 

och hur den påverkas av mångfald (Singh et al., 2008). Mångfald kan anta olika form. 

Det kan till exempel handla om köns-, alternativt åldersfördelning, men det kan även röra 

nationalitet, etnicitet och utbildningsnivå (Campbell & Mínguez-Vera, 2008). Den 

mångfald som enligt Setó-Pamies (2015) väckt störst intresse är dock könsmångfald, 

vilket tros ha sin grund i att företag kommit att uppmärksamma de strategiska fördelarna 

som en jämn könsfördelning kan innebära (Setó-Pamies, 2015).  

 

Nielsen och Huse (2010) såg i sin studie att de kvinnliga egenskaperna och värderingarna 

förbättrade styrelsens strategiska arbete och ledde till effektivare övervakning. Detta kan 
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kopplas till Post och Byron (2015) som i sin undersökning fann att de centrala 

styrelsefunktionerna avsevärt förbättrades av den kvinnliga närvaron.  

 

Med könsmångfald avses i detta sammanhang en balans i styrelsens fördelning mellan 

kvinnliga och manliga styrelseledamöter (Li, Zhao, Chen, Jiang, Liu & Shi, 2017). En 

annan term för detta, och som tillämpas i den aktuella studien, är BGD (Boulouta, 2013).  

2.2.1 Tidigare forskning om BGD 

I och med att en homogen styrelse inte kan spegla ett heterogent samhälle, menar 

Lückerath-Rovers (2013) att god bolagsstyrning förutsätter heterogenitet. Styrelsens 

könsfördelning riktas allt större uppmärksamhet (Setó-Pamies, 2015), då de kvinnliga 

styrelseledamöterna visat sig besitta psykologiska karaktärsdrag som kan bidra till att 

förbättra styrelsens strategiska beslutsfattande (Nielsen & Huse, 2010), samt utifrån ett 

vidare perspektiv, förstärka företagets moraliska legitimitet (Zhang et al., 2013).  

 

I Bem’s (1974) lista på typiskt kvinnliga karaktärsdrag nämns bland annat ömhet, 

medkänsla, förståelse, lojalitet samt lyhördhet, vilka samtliga reflekterar empati och 

hänsynstagande gentemot andra (Eagly & Karau, 2002). Dessa karaktärsdrag visade sig i 

Konrad och Kramers (2006) studie öka de kvinnliga styrelseledamöternas mottaglighet 

avseende intressenternas krav (Konrad & Kramer, 2006). I egenskap av ledare framställs 

kvinnorna dessutom som demokratiska och samarbetsvilliga (Eagly & Johnson, 1990; 

Eagly, Johannesen-Schmidt & van Engen, 2003), vilket i Konrad och Kramers (2006) 

studie visade sig leda till bättre kommunikation mellan styrelse och verkställande ledning. 

Författarna till studien hävdar likt Nielsen och Huse (2010) att kvinnornas närvaro kan 

bredda diskussionerna i styrelserummet och leda till öppnare debatt bland 

mötesdeltagarna. Sammantaget skulle BGD kunna resultera i större CSR-engagemang 

(Arayssi et al., 2010; Nielsen & Huse, 2010).  

2.2.2 Rollteorin 

Rollteorin tillämpas ofta då man vill förklara kvinnors agerande i 

företagsstyrningssammanhang (Boulouta, 2013). Enligt denna teori kan människors 

agerande förklaras med hjälp av de sociala rollerna (Prentice & Carranza, 2002). En social 

roll associeras med en stereotyp vilken uttrycker en gemensam uppfattning om 

människors beteende. Om en viss grupp kontinuerligt observeras vara engagerad i en 
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särskild typ av aktivitet, anses till slut den kunskap och de karaktärsdrag som krävs vid 

utförandet av aktiviteten vara stereotypiska för just den gruppen (Eagly & Steffen, 1984).  

 

Kön klassificeras som en särskild rollkategori, vars stereotyp uttrycker typiskt manligt 

respektive kvinnligt beteende (Eagly et al., 2003). Prentice och Carranza (2002) beskriver 

könsrollerna som preskriptiva, som en reflektion av samhällets krav på manligt och 

kvinnligt beteende. En kvinnlig stereotyp kännetecknas av värme och omtänksamhet, 

vilket kopplas till samhälleliga krav om att kvinnor ska vara omhändertagande. På samma 

sätt kopplas en manlig stereotyp till styrka och prestation, vilket associeras med 

samhälleliga krav om att män ska vara starka och högpresterande (ibid.). Några typiskt 

kvinnliga karaktärsdrag som nämns av Bem (1974) är ömhet, medkänsla, förståelse, 

lojalitet och lyhördhet. Den kvinnliga könsrollen utmärks således av dess hänsynstagande 

gentemot andra (Eagly & Karau, 2002), vilket i företagsstyrningssammanhang antas 

kunna leda till större CSR-engagemang (Nielsen & Huse, 2010). 

 

I egenskap av styrelseledamot besitter kvinnan, förutom sin könsroll, även en 

ledarskapsroll. Det manliga och kvinnliga ledarskapet sägs i många fall te sig likvärdigt. 

Detta skulle enligt Eagly et al. (2003) kunna bero på att det finns en inneboende norm i 

ledarskapsrollen, vilken reglerar de obligatoriska uppgifternas genomförande, och gör att 

uppgifterna kan skötas på liknande sätt av manliga och kvinnliga ledare. Trots detta tycks 

skillnaderna inte vara obefintliga. I en studie av Eagly och Johnson (1990) visade sig 

kvinnliga ledare i högre grad vara demokratiska och deltagande, samt mindre autokratiska 

och styrande än manliga ledare. Eagly et al. (2003) hävdar vidare att kvinnliga ledare är 

mindre hierarkiska och uppvisar större samarbetsvilja än manliga ledare.  

 

Skillnaderna kan dels bero på att enskilda ledare i allmänhet har en viss frihet att 

bestämma på vilket sätt de obligatoriska uppgifterna ska skötas (Podsakoff, MacKenzie, 

Paine & Bachrach, 2000), dels på att könsrollen, i egenskap av bakgrundsidentitet, till 

viss grad kan påverka andra sociala roller som i stunden är mer framträdande (Ridgeway, 

2001). Detta kan kopplas till Nielsen och Huse (2010) studie som visade att det inte finns 

någon egentlig skillnad mellan manliga och kvinnliga styrelseledamöters beteende 

gällande styrelsens operativa arbete. Den kvinnliga könsrollens empatiska karaktärsdrag 

leder dock till ökad känslighet och inflytande på styrelsens strategiska arbete. Med 

hänsyn till detta hävdar Boulouta (2013) att BGD skulle kunna förbättra företagets CSP. 
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2.2.3 Signaleringsteorin 

Signaleringsteorin används då man vill förklara styrelsens sammansättning (Bear et al., 

2010; Galbreath, 2010). Teorin baseras på det grundläggande antagandet om 

informationsasymmetri (Bear et al., 2010). Med informationsasymmetri avses en obalans 

i tillgången på information, vilket kan medföra större tillgång på information hos en av 

parterna i en transaktion (Connelly, Certo, Ireland & Reutzel, 2011). Enligt 

signaleringsteorin kan företag använda sig av signalering i syfte att förmedla information 

om sådana särdrag som inte lätt kan observeras av intressenterna (Broome & Krawiec, 

2008; Connelly et al., 2011). Med hjälp av signalering kan man således kringgå problemet 

med informationsasymmetri (Connelly et al., 2011). Antalet kvinnliga styrelseledamöter 

kan i detta avseende fungera som en signal till utomstående om socialt ansvarsfullt 

agerande, genom att företaget väljer att rikta uppmärksamhet mot denna minoritet (Bear 

et al., 2010). Signalering kan således användas i syfte att stärka företagets rykte bland 

intressenterna (Galbreath, 2010, Miller & del Carmen Triana, 2009).  

 

Signalerna kan enligt Galbreath (2010) vara antingen symboliska eller substantiella. Med 

de substantiella signalerna uttrycks ett direkt resursåtagande. De beskrivs därmed som 

konkreta och mätbara (Mahon, 2002). De symboliska signalerna kan vara svårare att 

uppfatta, då företaget inte gör något direkt resursåtagande (Galbreath, 2010). En 

symbolisk signal kan exempelvis utgöras av ett rent verbalt positionerande (Mahon, 

2002). Med hänsyn till denna teori antas de kvinnliga styrelseledamöterna, och således 

BGD, kunna fungera som en substantiell signal i syfte att förmedla information om ett 

företags sociala ansvarstagande (Bear et al., 2010; Miller & del Carmen Triana, 2009). 

 

2.3 Förhållandet mellan BGD och CSP 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om relationen mellan BGD och CSP. Vidare 

beskrivs Upper Echelons teori och resursberoendeteorin, vilka kan förklara ett eventuellt 

samband mellan dessa två begrepp.  

2.3.1 Tidigare forskning om förhållandet mellan BGD och CSP 

Det finns ett flertal forskare som försökt uppmärksamma den positiva effekt som en jämnt 

könsfördelad styrelse kan ha på företagets finansiella resultat, genom att undersöka 

förhållandet mellan BGD och Corporate Financial Performance (CFP) (Campbell & 

Mínguez-Vera, 2008; Carter et al., 2003; Lückerath-Rovers, 2013; Reguera-Alvarado et 



Linnéa Wikström och Pierre Alfredsson 

20 

 

al., 2017; Rose, 2007). Mindre uppmärksamhet har däremot riktats mot förhållandet 

mellan BGD och CSP med fokus på icke-finansiella prestationsmått (Boulouta, 2013; 

Setó-Pamies, 2015; Terjesen et al., 2009; Zhang, Zhu & Ding, 2013). På senare tid har 

dock intresset för CSR och bolagsstyrning ökat, och allt större fokus riktats mot styrelsens 

roll och sammansättning (Setó-Pamies, 2015; Terjesen et al., 2009). Detta kan ha sin 

förklaring i de omtalade företagsskandalerna Enron och Lehman Brothers (Boulouta, 

2013), samt den finanskris som utspelade sig åren 2008-2009 (Velte, 2016).  

 

Då CSR kommit att bli en allt viktigare strategisk fråga som idag diskuteras på högsta 

ledningsnivå (Arayssi et al., 2016; Setó-Pamies, 2015), ställs stora krav på bolagets 

styrelse. I sitt uppdrag som beslutsfattare anses styrelsen vara kollektivt ansvarig 

gentemot intressenterna. På grund av detta menar Rao och Tilt (2016) att det är av vikt 

att undersöka om det finns en koppling mellan styrelsens sammansättning och företagets 

CSR-nivå. Styrelsens könsfördelning är det område som i detta sammanhang riktats störst 

uppmärksamhet (Setó-Pamies, 2015). Detta skulle kunna bero på att de kvinnliga 

styrelseledamöternas psykologiska karaktärsdrag visat sig leda till ökad responsivitet 

gentemot intressenterna (Konrad & Kramer, 2006). Dessutom kan en jämn 

könsfördelning i styrelsen förbättra det strategiska beslutsfattandet och leda till större 

benägenhet att investera i CSR (Arayssi et al., 2010; Nielsen & Huse, 2010). 

 

Trots att en majoritet av tidigare forskning funnit ett positivt samband mellan BGD och 

CSP (Arayssi et al., 2016; Bear et al., 2010; Kyaw et al., 2017; Setó-Pamies, 2015; Velte, 

2016; Webb, 2004; Zhang et al., 2013), anser vissa författare att sambandet är obefintligt 

(Hsu & Cheng, 2012; Khan, 2010; Majeed et al., 2015; Stanwick & Stanwick, 1998), 

alternativt att sambandet endast är signifikant vid vissa förhållanden och CSP-mått 

(Boulouta, 2013; Galbreath, 2011; Post et al., 2011; Wang & Coffey, 1992; Williams, 

2003).  

 

Bland studierna som funnit ett positivt samband finns en skillnad i studiernas urval. Bear 

et al. (2010) och Setó-Pamies (2015) studerade förhållandet mellan BGD och CSP i 

globala bolag. I en majoritet av studierna inkluderades dock endast amerikanska bolag, 

alternativt bolag listade på amerikansk börs (Boulouta, 2013; Post et al., 2011; Wang & 

Coffey, 1992; Webb, 2004; Zhang et al., 2013). Kyaw et al. (2017) fokuserade på 

europeiska bolag, medan Arayssi et al. (2016) valde att endast studera brittiska bolag 
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listade på aktiebörsen i London. Velte (2016) utmärkte sig genom att i sin studie enbart 

inkludera tyska och österrikiska bolag. Det finns även en skillnad i det tidsspann som 

täcks in av studierna. I en majoritet av studierna som funnit ett positivt samband studeras 

endast ett kortare tidsspann på ett till två år (Bear et al., 2010; Post et al., 2011; Setó-

Pamies, 2015; Wang & Coffey, 1992; Webb, 2004; Zhang et al., 2013). I resterande del 

av studierna studeras förhållandet under en längre tidsperiod (Arayssi et al., 2016; 

Boulouta, 2013; Kyaw et al., 2017; Velte, 2016). 

 

En annan skillnad bland studierna, och som enligt Boulouta (2013) skulle kunna vara en 

bidragande orsak till att forskarna haft svårt att erhålla entydiga resultat, är vad som 

inkluderas i den beroende variabeln. I en majoritet av studierna tillämpas ett helhetsmått 

på företags CSR-prestation (total CSR, CSP respektive ESG), och således inkluderas en 

bedömning av både det sociala och miljömässiga ansvarsområdet (Arayssi et al., 2016; 

Bear et al., 2010; Boulouta, 2013; Kyaw et al., 2017; Setó-Pamies, 2015; Velte, 2016; 

Webb, 2004; Zhang et al., 2013). I enstaka fall läggs enbart fokus på antingen 

miljömässigt (Galbreath, 2011; Post et al., 2011), alternativt socialt ansvarstagande 

(Wang & Coffey, 1992; Williams, 2003). Galbreath (2011) fann, till skillnad från Post et 

al. (2011), inget samband mellan BGD och miljömässig CSP. De forskare som endast 

lade fokus på det sociala området fann å sin sida ett signifikant positivt samband mellan 

BGD och social CSP (Wang & Coffey, 1992; Williams, 2003).  

 

Trots att en övervägande del av studierna funnit ett positivt samband, finns det även de 

som inte funnit något samband överhuvudtaget (Hsu & Cheng, 2012; Khan, 2010; Majeed 

et al., 2015; Stanwick & Stanwick, 1998). Gemensamt bland studierna som inte funnit 

något samband är att de endast inkluderat asiatiska bolag (Hsu & Cheng, 2012; Khan, 

2010; Majeed et al., 2015), undantaget Stanwick och Stanwick (1998) som studerade 

förhållandet bland en variation bolag på listan Business Ethics 100, vilken presenteras av 

tidningen Business Ethics. Varken Hsu och Cheng (2012), som endast inkluderade bolag 

i Taiwan, eller Khan (2010) som enbart studerade bolag i Bangladesh, gav någon 

förklaring till det obefintliga sambandet mellan styrelsens könsfördelning och företags 

CSR-prestation. Majeed et al. (2015) studerade förhållandet bland bolag i Pakistan och 

förklarade avsaknaden av samband utifrån det mycket låga kvinnliga deltagandet i 

bolagsstyrelserna. Kvinnornas roll inom bolagsstyrningen i detta land är mestadels passiv, 

därmed anses de ha mindre möjlighet att påverka styrelsens beslutsfattande. Stanwick och 
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Stanwick (1998) fann visserligen att kvinnorna hade god möjlighet att påverka 

beslutsfattandet i företagets verkställande ledning, men de menar samtidigt att det inte 

finns något samband mellan kvinnornas närvaro i styrelserummet och företagens CSP. 

 

En förklaring till de varierande resultaten skulle kunna vara att studierna genomförts inom 

olika bolagssystem. Dienes och Velte (2016) poängterar att en majoritet av den tidigare 

forskningen fokuserat på det monistiska bolagssystemet. Inom detta system, vilket är 

dominerande i de anglosaxiska länderna, framförallt USA, görs ingen uppdelning av 

styrelsen. Inom det dualistiska systemet, vilket är vanligare inom Europa, finns däremot 

en tydlig skiljelinje mellan lednings- och tillsynsfunktionerna (ibid.), med följd att 

styrelsens beslutsprocess skiljer sig åt mellan olika bolagssystem. Detta kan få genomslag 

på relationen BGD-CSP. Enligt Velte (2016) finns därmed ingen garanti att BGD lyckas 

få samma genomslag på CSP inom det monistiska och dualistiska bolagssystemet.  

 

En annan förklaring till att forskarna erhållit skiftande resultat skulle kunna vara att de 

inte tagit hänsyn till den ”kritiska massa” som enligt Galbreath (2011) och Williams 

(2003) antas vara en förutsättning om kvinnorna ska lyckas påverka styrelsens beslut, och 

i förlängningen även företagets prestation. Om de kvinnliga styrelseledamöterna ska 

lyckas göra sin röst hörd bland de manliga styrelseledamöterna måste de vara minst tre 

till antalet (Galbreath, 2011; Williams, 2003), annars riskeras de betraktas som en 

stereotyp (Kanter, 1977; Lückerath-Rovers, 2013) och således inte lyckas påverka 

företagets prestation (Post et al., 2015).  

 

2.3.2 Upper Echelons teori 

Upper Echelons teori kan förklara sambandet mellan BGD och CSP. Enligt denna teori 

påverkar styrelsens sammansättning dess prestation, och därigenom företagets resultat 

(Hambrick & Mason, 1984). Upper Echelons teori baseras på det grundläggande 

antagandet om begränsad rationalitet (Hambrick, 2007), det vill säga människans 

begränsade förmåga att komma åt, bearbeta och använda information (Holmes, Bromiley, 

Devers, Holcomb, & McGuire, 2011). På grund av detta kommer styrelseledamöternas 

förnuft och personlighetsdrag påverka deras synsätt, uppfattning och tolkning av 

situationsspecifika problem, vilket å sin sida kommer att påverka styrelsens strategiska 

beslutsfattande, och därmed även företagets prestation (Hambrick, 2007; Hambrick & 

Mason, 1984). Beslutsprocessen illustreras i figuren nedan.  
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I figuren illustreras det strategiska beslutsfattandet vid begränsad rationalitet (Hambrick & Mason, 1984) 

 

Styrelsetyp skulle kunna ses som en aspekt av styrelsesammansättning. Med anledning 

av att de dualistiska styrelserna delas upp i ett ledande och ett kontrollerande organ 

(Dienes & Velte, 2016), ges de olika organen olika funktion och därmed olika perspektiv, 

drivkraft och motiv. De ges därigenom även olika förmåga att uppfatta samt representera 

omvärlden, vilket kan ha betydelse avseende företagets CSR-nivå. 

 

Inom Upper Echelons teori finns tre grundläggande element vilka kan utläsas i figuren 

nedan (Hambrick & Mason, 1984). I det första elementet innefattas styrelsens 

sammansättning uppdelat på psykologiska och demografiska karaktärsdrag. 

Demografiska karaktärsdrag, såsom nationalitet, kön och utbildningsnivå, är lättare att 

identifiera och mäta, varmed dessa vanligtvis används i första hand (Hambrick, 2007; 

Hambrick & Mason, 1984). Det andra elementet omfattas av styrelsens strategiska 

beslutsfattande. Som Hambrick och Mason (1984) påpekar har gruppens heterogenitet 

avsevärd betydelse beträffande dess förmåga att fatta svåra beslut och lösa komplexa 

problem. I det tredje och sista elementet innefattas företagets prestation. I enlighet med 

Upper Echelons teori kommer de situationsspecifika förhållandena, i kombination med 

styrelsens demografiska karaktärsdrag, att leda till strategiska beslut som i sin tur kommer 

att avgöra företagets prestationsnivå (ibid.).  

 

 

 

 

Figur 7. Strategiska beslut under begränsad rationalitet 
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I figuren visas de grundläggande elementen i Upper Echelons teori (Hambrick & Mason, 1984) 

 

Med utgångspunkt i Upper Echelons teori kan därmed antas, att det skulle kunna finnas 

ett positivt samband mellan BGD och CSP (Nielsen & Huse, 2010; Post et al., 2015). 

 

2.3.3 Resursberoendeteorin 

En annan teori som ofta diskuteras i tidigare forskning är resursberoendeteorin (Bear et 

al., 2010; Kyaw et al., 2017; Lückerath-Rovers, 2013; Post et al., 2015; Terjesen et al., 

2009; Velte, 2016). Enligt dess basala antagande är de externa resurserna avgörande för 

företagets överlevnad (Pfeffer & Salancik, 1978). Resurserna kan vara finansiella, 

teknologiska, organisatoriska samt mänskliga (ibid.), och anses vara av avsevärd 

betydelse beträffande vilka beslut som fattas inom företaget (Nienhüser, 2008).  På grund 

av detta måste företaget först och främst definiera de nödvändiga resurserna, och sedan 

försäkra sig om att dessa finns tillgängliga (Pfeffer & Salancik, 1978). Om företaget 

överhuvudtaget ska överleva måste det således ske ett resursutbyte, vilket ger upphov till 

ett beroendeförhållande mellan företaget och dess externa omgivning (ibid.). Styrelsen 

kan i detta förhållande betraktas som en nödvändig länk mellan de båda parterna 

(Lückerath-Rovers, 2013).  

 

Eftersom det finns ett beroendeförhållande mellan företaget och dess omgivning kan 

styrelsen fungera som ett verktyg i arbetet med att hantera den osäkerhet som detta 

beroendeförhållande ger upphov till (Pfeffer, 1972). Styrelseledamöternas uppgift i detta 

förhållande är att tillhandahålla expertis, kunskap och olika perspektiv till styrelsen i syfte 

att tolka företagets omgivning, bygga relationsnätverk samt ge legitimitet åt företagets 

verksamhet (Pfeffer & Salancik, 1978).  

 

Figur 8. Upper Echelons teori 
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Resursberoendeteorin baseras, i likhet med Upper Echelons teori (Hambrick, 2007), på 

det grundläggande antagandet om begränsad rationalitet (Nienhüser, 2008), det vill säga 

människans begränsade förmåga att komma åt, bearbeta och använda information 

(Holmes, Bromiley, Devers, Holcomb, & McGuire, 2011).  Detta antas påverka styrelsens 

beslutsfattande i och med att individerna styrs av sin kunskap och förmåga (Simon, 1955). 

Styrelsens sammansättning är av stor betydelse (Boyd, 1990), då de mänskliga resurserna 

utgörs av styrelseledamöternas samlade erfarenhet och expertis (Bear et al., 2010). De 

kvinnliga styrelseledamöterna kan bidra med ny kunskap och maximera styrelsens 

kompetens (Hillman, Canella & Harris, 2002). Bear et al. (2010) menar, likt Boyd (1990), 

att större spridning bland de mänskliga resurserna i styrelsen kan öka dess förmåga att 

lösa komplexa problem, vilket i sin tur kan leda till bättre CSR-hantering, och till följd 

av detta högre CSP.  

 

2.3.4 Monistiskt och dualistiskt bolagssystem 

Styrelsens konstruktion anses vara central i företags strategiska arbete och styrning (Setó-

Pamies, 2015; Velte, 2016). En styrelse kan vara uppbyggd på olika sätt. I 

företagsstyrningssammanhang kan man vanligtvis skilja mellan monistiskt och dualistiskt 

bolagssystem (Jungmann, 2006), vilka baseras på olika synsätt och regelverk gällande 

företagens interna kontroll (Bezemer, Peij, de Kruijs & Maassen, 2014; Jungmann, 2006). 

En huvudsaklig skillnad mellan dessa system är huruvida det anses önskvärt att oberoende 

övervakare involveras i företagens beslutsfattande (Bezemer et al., 2014). Medan det 

dualistiska systemet är vanligast i kontinentala Europa (Dienes & Velte, 2016), utgör det 

monistiska systemet det dominerande bolagssystemet i de anglosaxiska länderna, som till 

exempel USA (Velte, 2016). 

 

Det dualistiska bolagssystemet karaktäriseras av dess uppdelning i styrelse och 

verkställande ledning (Dienes & Velte, 2016). Styrelsen beskrivs därmed som tvådelad, 

bestående av ett kontrollerande och ett ledande organ. Styrelsens uppgift inom det 

dualistiska bolagssystemet är att utse, övervaka och ge råd till den verkställande 

ledningen (Velte, 2016), vars uppgift är att fatta beslut och leda företaget (Dienes & Velte, 

2016). I motsats till detta utgör verkställande ledning och styrelse en gemensam enhet 

inom det monistiska bolagssystemet (Velte, 2016). Därmed finns det inte någon skarp 

skiljelinje mellan ledning och kontroll (Davies & Hopt, 2013; Velte, 2016). Styrelsen kan 

i detta fall beskrivas som ett enhetligt organ där styrelsemedlemmarna förväntas sköta 
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både ledning och övervakning. Styrelsens uppgift inom det monistiska bolagssystemet är 

således att fatta beslut och samtidigt sköta övervakningen av dessa (Jungmann, 2006).  

 

Fördelen med det monistiska bolagssystemet är det obegränsade informationsflöde som 

råder mellan de verkställande (ledning) och de icke-verkställande direktörerna (styrelse) 

(Dienes & Velte, 2016). Samtidigt finns en överhängande risk att det kan uppstå 

intressekonflikter emellan dem i och med att det saknas en skarp skiljelinje mellan 

lednings- och tillsynsfunktionerna (ibid.). Denna risk är avsevärt mindre inom det 

dualistiska bolagssystemet, vars främsta styrka är dess tydliga separation mellan ledning 

och kontroll (Dienes & Velte, 2016; Jungmann, 2006). Med anledning av detta beskrivs 

funktionerna som oberoende av varandra (Bezemer et al., 2014). Trots detta oberoende, 

hävdas styrelserna inom dualistiska system vara mindre effektiva i sin övervakning 

(Dienes & Velte, 2016), vilket enligt Bezemer et al. (2014) skulle kunna bero på begränsat 

informationsflöde. I och med att kvinnliga styrelseledamöter visat sig kunna påverka 

styrelsens övervakande funktion positivt (Post & Byron, 2015), skulle BGD potentiellt 

kunna effektivisera övervakningen inom det dualistiska bolagssystemet. En jämn 

könsfördelning i styrelsen skulle dessutom utvidga styrelsemedlemmarnas perspektiv, 

vilket skulle kunna förbättra det strategiska arbetet avseende CSR.  

 

Eftersom beslutsprocessen skiljer sig åt mellan det monistiska och dualistiska 

bolagssystemet, menar Velte (2016) att BGD kan påverka CSP på olika sätt beroende på 

vilket bolagssystem som tillämpas. Tidigare forskning kring relationen BGD-CSP 

begränsas enligt Dienes och Velte (2016) på grund av dess starka koncentration till det 

monistiska system som framförallt tillämpas i USA. Resultaten kan därmed inte 

generaliseras till andra bolagssystem. Således finns behov av vidare forskning, framförallt 

med fokus på det dualistiska bolagssystem som huvudsakligen tillämpas i Europa (Velte, 

2016).  

 

2.3.5 Kritisk massa 

En av faktorerna att ta hänsyn till i studiet av relationen mellan BGD och CSP grundas 

på teorin om den kritiska massan (Lückerath-Rovers, 2013). Enligt Konrad, Kramer, och 

Erkut (2008) samt Torchia, Calabrò, och Huse (2011) krävs en kritisk massa om minst tre 

kvinnliga deltagare om de överhuvudtaget ska ha möjlighet att påverka styrelsens beslut. 

Detta kan bero på styrelsens ofta tävlingsinriktade, maskulina dynamik vilket kan leda till 
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att en ensam kvinna lätt kan bli överkörd och ignorerad (Konrad et al., 2008). Ju färre 

antal, desto större underläge. Det kvinnliga inflytandet begränsas av styrelsens majoritet, 

det vill säga de manliga styrelseledamöterna. Det anses därav inte självklart att BGD 

lyckas påverka CSP (Galbreath, 2011; Konrad et al., 2008).  

 

Post et al. (2015) menar att det finns en risk att de kvinnliga åsikterna och värderingarna 

inte lyckas komma till uttryck på grund av kvinnornas minoritetsläge. Minoritetens röst 

kan få svårt att tränga igenom den övriga gruppens (Nemeth, 1986). Detta beror på vad 

som kallas tokenism (Lückerath-Rovers, 2013). Tokenism kan uppstå då en minoritet 

ensam besitter vissa demografiska karaktärsdrag, exempelvis en viss könstillhörighet. 

Denna minoritet betraktas då som en ”token”, en symbol, snarare än en individ. Tokens 

anses representera en hel demografisk grupp. Om en kvinna befinner sig i minoritet 

betraktas hon därmed av gruppens majoritet, männen, endast som en stereotyp. Hon 

förväntas då spegla de ”kvinnliga” åsikterna och värderingarna snarare än hennes egna 

(Kanter, 1977; Lückerath-Rovers, 2013). I takt med att kvinnorna ges större utrymme i 

styrelsen, minskar risken att drabbas av tokenism (Konrad et al., 2008; Torchia et al., 

2011), och kvinnornas möjlighet att påverka beslutsfattandet ökar (Post et al., 2015).  

 

De kvinnliga styrelseledamöternas möjlighet att inverka på CSP kan därmed vara 

beroende av deras antal. Vid den kritiska massan kommer könstillhörigheten inte längre 

förhindra acceptans och kommunikation. Styrelsens dynamik förbättras och 

diskussionerna breddas, vilket sammantaget leder till högre kvalitet på besluten (Konrad 

et al., 2008). Med utgångspunkt i denna teori, menar Lückerath-Rovers (2013) att man 

vid studiet av relationen BGD-CSP, måste beakta huruvida styrelserna uppnått den 

kritiska massan. 
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2.4 Sammanfattning och hypotesuppställning 

De tidigare forskningsresultat som presenterats ger överlag stöd åt ett positivt samband 

mellan BGD och CSP (Arayssi et al., 2016; Bear et al., 2010; Kyaw et al., 2017; Setó-

Pamies, 2015; Velte, 2016; Webb, 2004; Zhang et al., 2013). Bland studierna ges 

dessutom stöd åt ett positivt samband mellan BGD och miljödimensionen (Post et al., 

2011) respektive den sociala dimensionen (Wang & Coffey, 1992; Williams, 2003). De 

kvinnliga styrelseledamöterna tycks besitta vissa psykologiska karaktärsdrag som kan 

förbättra styrelsens strategiska arbete och övervakning (Nielsen & Huse, 2010; Post & 

Byron, 2015). De kvinnliga styrelseledamöterna tycks dessutom visa ett större 

hänsynstagande gentemot andra (Eagly & Karau, 2002), vilket gör dem mer mottagliga 

för intressenternas krav (Konrad & Kramer, 2006). Sammantaget kan de kvinnliga 

egenskaperna leda till större benägenhet att investera i CSR (Arayssi et al., 2010, Nielsen 

& Huse, 2010).  

 

Styrelsens sammansättning antas i enlighet med Upper Echelons teori och 

resursberoendeteorin påverka företagets prestation och resultat (Hambrick & Mason, 

1984; Pfeffer & Salancik, 1978). I den tidigare forskningen om förhållandet mellan BGD 

och CSP tas dock ingen hänsyn till bolagssystem (Dienes & Velte, 2016). Störst fokus 

riktas enligt Velte (2016) mot det monistiska bolagssystemet, dominerande i USA. Inom 

detta system görs ingen uppdelning av styrelserna, vilket ger upphov till ett obegränsat 

informationsflöde mellan styrelse och verkställande ledning. Inom det dualistiska 

bolagssystemet, som är vanligare i Europa, görs å andra sidan en tydlig åtskillnad mellan 

lednings- och tillsynsfunktionerna (Bezemer et al., 2014; Dienes & Velte, 2016). Därmed 

skiljer sig styrelsens beslutsprocess åt mellan olika bolagssystem, vilket kan få genomslag 

på förhållandet mellan BGD och CSP (Velte, 2016). Denna studie är bland de första att 

ta hänsyn till bolagssystem i studiet av relationen BGD-CSP, då vi i föreliggande studie 

valt att göra en jämförelse mellan de två systemen. 

 

I och med att de kvinnliga karaktärsdragen visat sig kunna förbättra styrelsens strategiska 

arbete (Nielsen & Huse, 2010; Post & Byron, 2015), vilket kan påverka företagets 

prestation (Hambrick & Mason, 1984; Pfeffer & Salancik, 1978), samt att en majoritet av 

de tidigare studierna på området funnit stöd åt ett positivt samband mellan BGD och CSP, 

samt mellan BGD och de individuella dimensionerna, formuleras de tre hypoteserna: 
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H1: Det finns ett positivt samband mellan BGD och total CSP 

H2: Det finns ett positivt samband mellan BGD och miljödimensionen 

H3: Det finns ett positivt samband mellan BGD och den sociala dimensionen 
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3. Metod 

 
I det tredje kapitlet presenteras studiens metod. Inledningsvis diskuteras studiens 

vetenskapsteoretiska utgångspunkt. I detta avsnitt inkluderas studiens forskningsfilosofi, 

forskningsansats, -strategi och -design. Detta åtföljs av en beskrivning av studiens 

datainsamlingsmetod samt dess population, urval och bortfall. Vidare åskådliggörs 

studiens operationalisering. I kapitlet ges även en presentation av de valda 

analysmetoderna. Avslutningsvis diskuteras studiens kvalitet med utgångspunkt i de tre 

vanligaste kvalitetskriterierna vid bedömning av kvantitativ forskning 

 

 

3.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt presenteras studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt.  

3.1.1 Forskningsfilosofi  

Det finns olika sätt att se på kunskap och forskning. I föreliggande studie tillämpas en 

positivistisk kunskapssyn, vilket lite förenklat sägs reflektera en tro på existensen av så 

kallad absolut kunskap (Eriksson & Hultman, 2014). Inom den positivistiska 

forskningsfilosofin läggs stort fokus på att beskriva och förklara mänskligt beteende 

(Bryman & Bell, 2013),  ofta genom att undersöka olika slags orsak-och-verkan-

förhållanden (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Det finns således en stark koppling mellan 

positivismen och den aktuella studiens syfte; att undersöka om det finns ett samband 

mellan BGD och total CSP, samt mellan BGD och de enskilda dimensionerna.  

3.1.2 Forskningsansats 

Med forskningsansats avses förhållandet mellan teori och forskning (Bryman & Bell, 

2013). Den forskningsansats som tillämpas i studien kallas hypotetiskt-deduktiv. Med 

detta avses en deduktiv ansats med fokus på hypotesprövning (Sohlberg & Sohlberg, 

2013). Genom att utgå från redan befintlig teori och kunskap formulerades de tre 

hypoteserna i föreliggande studie. Hypoteserna kunde sedan testas empiriskt med hjälp 

av det insamlade datamaterialet. Studien struktureras således i enlighet med figur 9 nedan. 
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Teori Hypoteser Datainsamling Resultat
Hypoteser 

bekräftas eller 
förkastas

Omformulering 
av teorin

 

 

 

 

 

 

Figuren illustrerar den deduktiva processen (Bryman & Bell, 2013) 

 

3.1.3 Forskningsstrategi och design 

I studien tillämpas en kvantitativ forskningsstrategi. Den kvantitativa forskningsstrategin 

sägs ha stark anknytning till positivismen, och karaktäriseras av dess fokus på kausalitet 

och mätbarhet (Bryman & Bell, 2013). Strategin baseras på en naturvetenskaplig modell, 

vars ontologiska ståndpunkt präglas av objektivism (Bryman & Bell, 2013; Eriksson & 

Hultman, 2014; Sohlberg & Sohlberg, 2013). Med anledning av detta valde vi att lämna 

de egna värderingarna därhän i syfte att försöka förhålla oss så objektiva som möjligt i 

studien.  

 

Med forskningsdesign avses den ram som används vid insamling och analys av data 

(Bryman & Bell, 2013). Den forskningsdesign som tillämpats i denna studie kallas 

longitudinell design, alternativt paneldata (Djurfeldt & Barmark, 2009). Med detta avses 

att ett och samma urval studeras vid minst två tillfällen (Bryman & Bell, 2013). Med hjälp 

av paneldata kan vi studera förändring (Djurfeldt & Barmark, 2009). Den longitudinella 

designen sägs dessutom göra det lättare att uttala sig om kausalitet (Bryman & Bell, 2013; 

Djurfeldt & Barmark, 2009), vilket anses betydelsefullt med hänsyn till föreliggande 

studies syfte. Med longitudinella data ges dessutom möjlighet att utföra panelregression, 

med vilken de alternativa förklaringsfaktorerna kan elimineras och således medföra bättre 

precision i den kausala modellen (Djurfeldt & Barmark, 2009). Genom att tillämpa 

longitudinell design kan vi avhjälpa de problem som förknippas med tvärsnittsdesign, då 

det med denna typ av design kan vara svårt att avgöra vilken variabel som kom först i 

tiden. På grund av detta anses tvärsnittsdesign vara sämre lämpad då man vill uttala sig 

om kausala förhållanden (Bryman & Bell, 2013; Rindfleisch, Malter, Ganesan & 

Moorman, 2008). Genom att studera relationen BGD-CSP longitudinellt ges vi möjlighet 

att bedöma utvecklingen i ett längre tidsperspektiv (Sohlberg & Sohlberg, 2013).  

 

Figur 9. Den deduktiva processen 
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En av nackdelarna med att använda sig av longitudinell design kan uppstå då data inte 

finns att tillgå hela tidsperioden. Detta kan då leda till ett potentiellt bortfallsproblem 

(Bryman & Bell, 2013). Hanteringen av detta problem tas upp i avsnitt 3.2.2, i vilket 

studiens bortfall behandlas. Den longitudinella designen kan dessutom vara både 

tidskrävande och kostsam att tillämpa (Rindfleisch et al, 2008). Med hjälp av Thomson 

Reuters databas lyckades vi dock frångå dessa problem och istället dra nytta av fördelarna 

med denna typ av forskningsdesign. Då vi ville öka möjligheterna att utröna ett eventuellt 

kausalt samband inhämtades data avseende åren 2008-2017, alltså en tioårsperiod. 

 

3.2 Empirisk metod 

I detta avsnitt presenteras studiens praktiska tillvägagångssätt. Nedan diskuteras 

datainsamlingsmetoden, följt av en beskrivning av studiens population, urval och bortfall. 

3.2.1 Datainsamlingsmetod 

Denna studie baseras i sin helhet på sekundärdata. Det vill säga data som samlats in av 

någon annan än forskaren själv och således redan finns att tillgå (Bryman & Bell, 2013; 

Eliasson, 2013). 

 

De vetenskapliga artiklarna i studien erhölls genom att i första hand gå via databaserna 

som tillhandahålls av Högskolan i Gävle; Academic Search Elite, Business Source 

Premier, Discovery, Emerald, Google Scholar, JSTOR, Science Direct och Wiley Online 

Library. I databaserna sökte vi på nyckelbegrepp som ansågs relevanta i förhållande till 

studiens frågeställningar; ”CSR”, ”CSP”, ”BGD”, ”ESG”, ”Environmental 

Performance”, ”Social Performance”, ”Sustainability”, ”Women on Boards”. Vi sökte 

även på specifika begrepp som kunde fördjupa oss i de ämnesmässiga teorierna; 

”Stakeholder Theory”, ”Corporate Governance”, ”Signaling Theory”, ”Social Role 

Theory”, ”Critical Mass Theory”, ”Resource Dependence Theory”, ”Upper Echelons 

Theory”. I andra hand gick vi via referenslistorna som artiklarna bidrog med i syfte att 

hitta ytterligare material av betydelse. Vid valet av artiklar försökte vi i största möjliga 

mån förhålla oss till deras ranking hos Association of Business Schools (ABS), då vi haft 

som målsättning att använda de som bedömts vara av högre kvalitet, motsvarande ett 

betyg på minst två i ABS (Association of Business Schools, 2015). I de fall detta inte gick 

att uppnå försäkrade vi oss om att artiklarna i varje fall angavs vara ”peer reviewed”. 

Med detta menas att artiklarna genomgått kollegial granskning innan publicering 
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(Bryman & Bell, 2013). Allt empiriskt material i form av redovisningsdata hämtades från 

databasen Thomson Reuters Datastream. 

3.2.2 Studiens population, urval och bortfall 

Med hjälp av databasen Thomson Reuters och listan Asset4 Europe, kunde vi samla in 

omfattande information från ett större antal företag, vilket enligt Bryman och Bell (2013) 

ökar sannolikheten att erhålla ett representativt urval.  

 

Med anledning av att all data inhämtats från Thomson Reuters databas, i vilken endast 20 

av de europeiska länderna finns representerade kom urvalet i första hand att begränsas till 

dessa; Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, 

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

Tyskland, Ungern samt Österrike. I andra hand begränsades urvalet till att endast omfatta 

börsnoterade bolag. Detta eftersom endast börsnoterade bolag finns representerade i 

databasen (Thomson Reuters, 2017). Sammantaget genererade detta ett urval om totalt 

1097 bolag. Vi ställde dock omfattande krav på att samtliga företag behövde ha 

tillgängliga data i alla variablerna, vart och ett av åren 2008-2017. Detta medförde ett 

bortfall på 602 bolag. Slutligen exkluderades även bolag som tillämpade blandade 

bolagssystem (mixed board structure), varpå ytterligare 72 bolag föll bort. Det slutliga 

bortfallet blev 674 bolag, vilka manuellt filtrerades bort. Studien baseras därmed på ett 

urval av totalt 403 företag. Eftersom studien ska jämföra monistiska och dualistiska 

bolagssystem delades urvalet upp på företag med monistiskt bolagssystem (unitary board 

structure) respektive dualistiskt bolagssystem (two-tier board structure). 121 av dessa 

403 företag tillämpade dualistiskt bolagssystem, medan resterande 282 bolag tillämpade 

monistiskt bolagssystem. Processen åskådliggörs i tabell 1.  

 

Tabell 1. Studiens urval och bortfall 

Publika bolag i Asset4 Europe 1097 

Saknade data i någon variabel något av åren 2008-2017 -602 

Företag med blandat bolagssystem -72 

Företag i studien 403 

Företag med dualistiskt bolagssystem 121 

Företag med monistiskt bolagssystem 282 
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I tabell 2 presenteras studiens population och urval fördelat på landstillhörighet. Som vi 

kan se föll en del av länderna i Asset4 Europe-listan bort helt pga. att det saknades data i 

någon av variablerna. Vi kan också se att det dualistiska bolagssystemet tycks vara 

vanligare i Österrike, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Polen medan det 

monistiska bolagssystemet tycks förekomma oftare i framförallt Belgien, Frankrike, 

Irland, Spanien och Storbritannien. Vi vill dock återigen poängtera att 72 bolag föll bort 

vid rensningen på grund av att de inte tillämpade något av systemen som inkluderas i 

föreliggande studie. Istället tillämpades en särskild typ av system, vilket i Datastream 

klassificeras som Mixed Board Structure. 

 

Tabell 2. Studiens population och urval, landsöversikt 

Land Population Urval 

dualistiskt 

bolagssystem 

Urval 

monistiskt 

bolagssystem 

Österrike 16 5 0 

Belgien 28 1 15 

Tjeckien 5 0 0 

Danmark 27 15 2 

Finland 25 6 4 

Frankrike 100 11 38 

Tyskland 100 40 0 

Grekland 18 0 4 

Ungern 40 0 0 

Irland 14 0 7 

Italien 50 1 5 

Nederländerna 41 18 2 

Norge 25 1 3 

Polen 33 4 0 

Portugal 10 0 0 

Spanien 46 0 20 

Sverige 71 0 4 

Schweiz 65 18 17 

Turkiet 27 0 1 

Storbritannien 392 1 160 

Totalt 1097 121 282 

 

I och med att all data inhämtats genom listan Asset4 Europe i Thomson Reuters databas, 

vill vi poängtera att urvalet gjorts på icke-slumpmässig grund. Med icke-slumpmässigt 

urval menas ett urval som inte gjorts genom randomisering, därmed kan sannolikheten att 

komma med i urvalet inte vara densamma mellan enheterna i populationen (Bryman & 

Bell, 2013). En av riskerna med detta kan vara att urvalet inte lyckas representera 
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populationen och potentiellt kan ge ett snedvridet resultat, vilket även Bryman och Bell 

(2013) nämner. Det är således viktigt att kontrollera urvalets riktighet. Urvalet ska inte 

vara snedvridet. I detta sammanhang kan en bortfallsanalys fungera som ett effektivt 

verktyg (Djurfeldt & Barmark, 2009). Genom bortfallsanalys studeras variablernas 

fördelning. Variablernas fördelning ska enligt Djurfeldt och Barmark (2009) vara i 

princip densamma i urvalet som i populationen om man vill undvika 

generaliseringsproblem. Då vi ville möjliggöra generalisering av våra resultat 

genomfördes en bortfallsanalys på branschnivå, vilken presenteras nedan. Eftersom 

studien omfattas av två urval beroende på bolagssystem genomfördes bortfallsanalysen 

vid två tillfällen. I tabell 3 och 4 redovisas bortfallsanalyserna i procentandel. 

Bortfallsanalyserna åskådliggörs ytterligare genom två stapeldiagram. Genom att studera 

dessa kan vi konstatera att fördelningen inom de båda urvalen tycks stämma överens med 

fördelningen inom populationen. Inom urvalet av företag med dualistiskt bolagssystem 

kan vi se att de flesta sektorerna genererat ett urval vars fördelning tycks reflektera 

populationens fördelning. Den bransch som påverkats mest är finanssektorn med en 

population på 26%, men ett urval på endast 17%. Vi vill poängtera att detta kan få 

betydelse vid generaliseringen av de resultat som erhålls inom denna bransch. Inom 

urvalet av företag med monistiskt bolagssystem tycks fördelningen dock vara i princip 

densamma inom populationen som i urvalet. I detta fall lyckas vi alltså undvika de 

generaliseringsproblem som Djurfeldt och Barmark (2009) diskuterade. 

 

Tabell 3. Bortfallsanalys i procentandel, dualistiskt bolagssystem 

Bransch Population Urval 

Olja & Gas 5 3 

Råvaror 7 8 

Industri 20 25 

Dagligvaror 10 14 

Sjukvård 6 11 

Konsumenttjänster 14 8 

Telekommunikation 3 6 

Kraftförsörjning 4 2 

Finans 26 17 

Teknologi 4 5 
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Figur 10. Bortfallsanalys i stapeldiagram, dualistiskt bolagssystem 

 
Tabell 4. Bortfallsanalys i procentandel, monistiskt bolagssystem 

Bransch Population Urval 

Olja & Gas 5 6 

Råvaror 7 7 

Industri 20 22 

Dagligvaror 10 12 

Sjukvård 6 2 

Konsumenttjänster 14 16 

Telekommunikation 3 1 

Kraftförsörjning 4 5 

Finans 26 25 

Teknologi 4 4 

 

 

Figur 11. Bortfallsanalys i stapeldiagram, monistiskt bolagssystem 
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3.3 Operationalisering 

I föreliggande studie definieras den oberoende variabeln som BGD då vi antagit att denna 

kan påverka CSP. De beroende variablerna definieras som total CSP, miljödimension 

samt social dimension. Kontrollvariablerna å sin sida definieras som företagets storlek, 

lönsamhet, risk, styrelsens storlek samt hållbarhetskommitté. Även dummyvariablerna 

industri och land används i syfte att kontrollera resultatet. Operationaliseringen diskuteras 

närmare nedan. 

3.3.1 Den beroende variabeln, CSP 

Den beroende variabeln i studien benämns CSP, en förkortning av Corporate Social 

Performance. Vi vill dock poängtera att den beroende variabeln i föreliggande studie 

skiftat då vi undersökt dels BGD:s påverkan på total CSP, dels BGD:s påverkan på 

miljödimensionen respektive den sociala dimensionen. Med CSP-begreppet läggs fokus 

på företagens prestation i den sociala sfären (Carroll, 1991). Med CSP avses således 

företagens CSR-nivå (Corporate Social Responsibility). Som vi tidigare diskuterat finns 

en stark koppling mellan begreppet CSP och CSR-begreppet. Som mått på CSP används 

i denna studie Thomson Reuters ESG, en bedömning av företags prestation avseende 

miljö, socialt ansvarstagande och bolagsstyrning (Thomson Reuters, 2017). Detta sätt att 

mäta CSP kan anses likvärdigt med tidigare forskning (Arayssi et al., 2016; Boulouta, 

2013; Kyaw et al., 2017; Velte, 2016).  

 

3.3.1.1 Thomson Reuters ESG-mått och dimensionerna 

I Thomson Reuters Datastream tillhandahålls ESG-data omfattande drygt 6 500 publika 

bolag på global nivå (Thomson Reuters, 2017). Med Thomson Reuters ESG tillhandahålls 

drygt 400 olika mätvärden. Måttet baseras på offentligt tillgänglig information och 

beskrivs vara designat så att företagens ESG-prestation kan mätas på ett transparent och 

objektivt sätt (ibid.). Med Thomson Reuters ESG mäts företagens ESG-prestation med 

utgångspunkt i tre pelare; en miljömässig, en social samt en pelare avseende 

bolagsstyrning. De tre pelarna, dimensionerna, ses nedan i figuren. 
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I figuren ges en översiktlig bild av de olika dimensionerna och kategorierna som inkluderas i måttet 

(Thomson Reuters, 2017). 

 

Inom varje dimension finns en kategorisk indelning. De olika kategorierna kan utläsas i 

figuren ovan. Företagets totala ESG-poäng utgörs av den proportionella vikten av varje 

kategori inom de tre dimensionerna (Thomson Reuters, 2017). Mätningen beskrivs gå till 

på så sätt att varje variabel inom de olika kategorierna tilldelas ett ESG-poäng. Poängen 

anges på en skala från 0 till 1 och baseras på variablernas kvalitet. De numeriska värdena 

tilldelas sedan ett betyg från A+ till D- (ibid.). Poängomvandlingen illustreras i tabell 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Thomson Reuters ESG-mått 
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Tabell 5. Omvandling från ESG-betyg till poäng 

Score Range Grade 

0.0 <= score <= 0.08333 D - 

0.083333 <= score <= 0.166666 D 

0.166666 <= score <= 0.250000 D + 

0.250000 <= score <= 0.333333 C - 

0.333333 <= score <= 0.416666 C 

0.0416666 <= score <= 0.500000 C + 

0.500000 <= score <= 0.583333 B - 

0.583333 <= score <= 0.666666 B 

0.666666 <= score <= 0.750000 B + 

0.750000 <= score <= 0.833333 A - 

0.833333 <= score <= 0.916666 A 

0.916666 <= score <= 1 A + 

Hämtad från Thomson Reuters (2017). Utseendet på tabellen anpassades enligt den tabelldesign som 

genomgående tillämpas i föreliggande studie.  

 

Följande ESG-mått används i föreliggande studie: 

 

ESGSCORE: Med ESGSCORE avses ett totalt, viktat värde på företagets nivå av CSR 

inom dimensionerna: miljö, social och företagsstyrning. 

 

ENVSCORE: Med ENVSCORE avses värdet på företagets nivå av CSR inom 

miljödimensionen. 

 

SOCSCORE: Med SOCSCORE avses värdet på företagets nivå av CSR inom den 

sociala dimensionen. 

3.3.2 Den oberoende variabeln, BGD 

Den oberoende variabeln i studien benämns BGD, en förkortning av den engelska termen 

Board Gender Diversity. Med denna term åsyftas styrelsens könsfördelning. Vårt val av 

oberoende variabel baseras på studiens hypotesuppställning, i vilken de kvinnliga 

styrelseledamöterna antas påverka företagens hållbarhetsprestation. I en majoritet av de 

tidigare studierna som undersökt denna relation mäts BGD som de kvinnliga 

styrelseledamöternas andel i förhållande till styrelsens storlek (Arayssi et al., 2016; 

Boulouta, 2013; Galbreath, 2011; Kyaw et al., 2017; Setó-Pamies, 2015; Velte, 2016; 
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Williams, 2003). Som mått på BGD tillämpas i föreliggande studie den variabel som finns 

att tillgå i databasen Thomson Reuters Datastream, Board Gender Diversity. Med 

Thomson Reuters variabel anges de kvinnliga styrelseledamöternas procentuella andel. 

Detta mått kan således sägas vara analogt med den tidigare forskningens mått på BGD. 

Som definition på könstillhörighet används alternativen man och kvinna. De kvinnliga 

styrelseledamöternas procentuella andel mäts på en skala från 0 till 100 procent.  

3.3.3 Kontrollvariabler 

Vid studiet av förhållandet mellan BGD och CSP måste man även ta hänsyn till de 

företagsspecifika faktorer som kan påverka förhållandet och således snedvrida studiens 

resultat. Bland de tidigare studierna beskrivs företagens storlek och lönsamhet vara två 

av de starkaste påverkansfaktorerna (Boulouta, 2013; Dienes & Velte, 2016; Galbreath, 

2011; Kyaw et al., 2017; Setó-Pamies, 2015; Velte, 2016).  

 

I Waddock och Graves (1997) undersökning visade sig storleken på företaget ha 

betydelse. I takt med företagets mognad riktas allt större uppmärksamhet mot 

organisationen, vilket antas leda till större krav från intressenterna att engagera sig i 

hållbarhet (ibid.). Som mått på företagens storlek tycks de totala tillgångarna (Boulouta, 

2013; Galbreath, 2011), alternativt logaritmen av de totala tillgångarna vara det mest 

tillämpade (Dienes & Velte, 2016; Kyaw et al., 2017; Setó-Pamies, 2015; Velte, 2016).  

 

Även lönsamhet kan ha ett samband med företags benägenhet att investera i CSR. Därmed 

måste även denna variabel inkluderas i studiet av förhållandet mellan styrelsens 

sammansättning och företags prestation (Kyaw et al., 2017; Setó-Pamies, 2015; Velte, 

2016; Waddock & Graves, 1997).  Som mått på företags lönsamhet tillämpas ofta ROE, 

return on equity, på svenska avkastning på eget kapital (Boulouta, 2013; Galbreath, 2011; 

Setó-Pamies, 2015). Ibland används dock lönsamhetsmåttet ROA, return on assets, på 

svenska avkastning på de totala tillgångarna, ensamt alternativt i kombination med ROE 

(Galbreath, 2011; Kyaw et al., 2017; Velte, 2016).  

 

Bland tidigare forskning om relationen BGD-CSP beskrivs även risk som en av de 

viktigaste faktorerna att ta hänsyn till (Arayssi et al., 2016; Boulouta, 2013; Velte, 2016). 

Waddock och Graves (1997) visade att företagens risktolerans kan påverka deras 

inställning till hållbarhet. De totala skulderna genom de totala tillgångarna tycks vara den 
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vanligaste riskvariabeln som tillämpas på området (Arayssi et al., 2016; Boulouta, 2013; 

Velte, 2016).  

 

Bland de företagsspecifika faktorerna finns även sådana som kan ha en direkt effekt på 

styrelsen, varav styrelsens storlek (Arayssi et al., 2016; Dienes & Velte, 2016, Galbreath, 

2011; Velte), samt eventuell förekomst av hållbarhetskommitté (Dienes & Velte, 2016; 

Post et al., 2015; Velte, 2016) bedöms vara några. Enligt Arayssi et al. (2016) är det 

viktigt att ta hänsyn till styrelsens storlek, då en större styrelse kan innebära sämre 

kommunikation och beslutsfattande, vilket kan leda till ineffektivitet i det strategiska 

arbetet. Om det å andra sidan finns en tillsatt hållbarhetskommitté i styrelsen kan detta ha 

en signifikant positiv effekt på företagets CSR-prestation (Velte, 2016).   

 

I likhet med Dienes och Velte (2016), Kyaw et al. (2017), Setó-Pamies (2015) och Velte 

(2016) valde vi att mäta företagens storlek som det logaritmerade värdet av de totala 

tillgångarna. Företagens lönsamhet mäts utifrån ROE, avkastning på eget kapital (se 

Boulouta, 2013; Galbreath, 2011; Setó-Pamies, 2015), och företagens risk mäts som de 

totala skulderna genom de totala tillgångarna (se Arayssi et al., 2016; Boulouta, 2013; 

Velte, 2016). Vidare valde vi likt Arayssi et al. (2016) och Velte (2016) att mäta styrelsens 

storlek som styrelseledamöternas totala antal. Förekomst av hållbarhetskommitté 

klassificeras som en dummyvariabel, en dikotom variabel som enbart kan anta två värden, 

0 respektive 1 (Djurfeldt & Barmark, 2009). Förekomst av hållbarhetskommitté kodades 

om i skala 0-1. Siffran 0 användes om hållbarhetskommitté saknades medan siffran 1 

användes om företaget hade en hållbarhetskommitté.  

 

3.3.3.1 Industri och land 

Förutom de ovan nämnda, företagsspecifika variablerna valde vi även, likt Arayssi et al. 

(2016) och Boulouta (2013) att inkludera dummyvariabeln industri i analysen. Detta 

gjordes i syfte att eventuellt kunna hänföra intressanta resultat till företagens respektive 

branschtillhörighet, eftersom den industriella kontexten visat sig kunna påverka 

företagens CSR-engagemang (Kyaw et al., 2017). Vid indelning i de olika sektorerna 

använde vi oss av Industry Classification Benchmark (ICB). Studien omfattas därmed av 

sektorerna Dagligvaror, Finans, Industri, Konsumenttjänster, Kraftförsörjning, Olja & 

Gas, Råvaror, Sjukvård, Konsumenttjänster, Teknologi samt Telekommunikation. I de 
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fall företaget varit verksamt inom en viss bransch tillskrevs variabeln värdet 1, i motsatta 

fall tillskrevs den värdet 0. 

 

Precis som Kyaw et al. (2017) valde vi, förutom att inkludera företagens 

branschtillhörighet, att även inkludera dummyvariabeln land, i syfte att ta hänsyn till den 

geografiska kontexten. Med land avses företagens geografiska tillhörighet. Studien 

omfattas, med undantag från länderna Portugal, Tjeckien och Ungern, av de europeiska 

länderna i listan Asset4 Europe, vilken kan hämtas från Thomson Reuters Datastream. 

Företagen kategoriserades därmed utifrån vilket av de följande länderna som företagen 

tillhörde: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, 

Nederländerna, Norge, Polen, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Turkiet, 

Tyskland och Österrike. I de fall företaget varit verksamt inom ett visst land tillskrevs 

variabeln värdet 1, i annat fall tillskrevs den värdet 0. I och med att företagen delats upp 

i de två urvalsgrupperna med dualistiskt respektive monistiskt bolagssystem, vill vi 

poängtera att länderna i de två urvalsgrupperna kan skilja sig åt.  

3.3.4 Sammanställning av studiens operationalisering 

Med utgångspunkt i ovanstående definieras kontrollvariablerna i denna studie som 

företagens storlek, lönsamhet respektive risk, samt styrelsens storlek och eventuell 

förekomst av hållbarhetskommitté. Dessutom inkluderas dummyvariablerna industri och 

land i analysen. I tabell 6 ges en sammanställning av studiens operationalisering. 
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Tabell 6. Sammanställning av operationalisering 

Variabel Beskrivning 

Beroende variabel 
 

Total CSP Thomson Reuters ESG, total 

Miljö CSP Thomson Reuters ESG, miljö 

Social CSP Thomson Reuters ESG, social 

Oberoende variabel 
 

BGD De kvinnliga styrelseledamöternas %-andel 

Kontrollvariabler  

Företagets storlek Logaritm av de totala tillgångarna 

Lönsamhet ROE, avkastning på eget kapital i % 

Risk Totala skulderna genom totala tillgångarna 

Styrelsens storlek Styrelseledamöternas totala antal 

Hållbarhetskommitté Förekomst av hållbarhetskommitté 

(dummyvariabel; 1 = hållbarhetskommitté finns; 0 

= hållbarhetskommitté saknas) 
Industri ICB:s klassificering (dummyvariabel) 

Land Geografisk tillhörighet enligt Thomson Reuters 

Datastream (dummyvariabel) 

 

3.4 Valda analysmetoder 

Nedan presenteras analysmetoderna som använts då vi studerat förhållandet mellan BGD 

och CSP, samt mellan BGD och de enskilda dimensionerna av CSP. Inledningsvis 

genomfördes univariat analys i syfte att generera information om variablernas fördelning, 

centraltendens och spridning (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen, 2018). Sedan utfördes 

varianstestet Pearsons korrelationstest innan vi slutligen utförde de multipla 

regressionsanalyserna. Vi kontrollerade även de två felkällorna multikollinearitet och 

heteroskedasticitet, vilka är vanliga i samband med regressionsanalys (Djurfeldt & 

Barmark, 2009). De statistiska analyserna genomfördes i statistikprogrammet IBM SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences), vilket enligt Bryman och Bell (2013) anses 

vara den främsta programvaran vid analys av kvantitativa data.  

3.4.1 Univariat analys 

Som ett första steg i undersökningen genomfördes en univariat analys, i vilken endast en 

variabel analyseras åt gången (Bryman & Bell, 2013). En univariat analys görs i syfte att 
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beskriva de olika variablernas fördelning, centraltendens och spridning. Detta görs genom 

att beräkna variablernas medelvärde, median, standardavvikelse, minimum- och 

maximumvärde (Djurfeldt et al., 2010).  Medelvärdet är ett av de vanligaste måtten på 

centraltendens i kvantitativ forskning (Eliasson, 2013), vilket beräknas genom att 

summera all data i fördelningen och sedan dividera med antalet värden (Bryman & Bell, 

2013). Vi tillämpade följande formel (De Veaux, Velleman & Bock, 2016): 

 

 

 

 

 

 

 
 

Eftersom medelvärdet, i enlighet med Bryman och Bell (2013) påverkas av extremvärden, 

så kallade avvikare, räknades även medianen fram. Med medianen avses mittpunkten på 

fördelningen sedan alla värden ordnats från lägsta till högsta värde. Till skillnad från 

medelvärdet påverkas medianen inte av extremvärden (ibid.).  

 

I ett led att undersöka datamaterialets spridning kontrollerades först fördelningens 

minimum- respektive maximumvärde, datamaterialets två extremvärden (De Veaux et al., 

2016). Då centraltendensen mäts med hjälp av medelvärdet måste även 

standardavvikelsen kontrolleras (Djurfeldt et al., 2010, Eliasson, 2013). 

Standardavvikelsen är det vanligaste spridningsmåttet, med vilket den genomsnittliga 

variationen kring medelvärdet beräknas (Bryman & Bell, 2013). Vi använde följande 

formel vid beräkningen (De Veaux et al., 2016): 

 

 

 

 

 

 

 

Studiens oberoende variabel, BGD, klassificeras som en så kallad kvotvariabel. Med detta 

avses en variabel med lika stort avstånd mellan kategorierna. Även kontrollvariabeln 

styrelsens storlek klassas som kvotvariabel. Fördelningen av denna typ av variabel visas 

enklast med ett histogram (Bryman & Bell, 2013), vilket vi inkluderat i studiens 

Formel 1. Medelvärde 

Formel 2. Standardavvikelse 
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beskrivande statistik. Studiens kontrollvariabel, hållbarhetskommitté, måste även denna 

behandlas på ett speciellt sätt. Detta på grund av att den klassas som en så kallad dikotom 

variabel vilken endast kan anta två olika värden, 0 och 1 (Djurfeldt et al., 2010). En 

dikotom variabel beskrivs enklast med hjälp av en frekvenstabell (Bryman & Bell, 2013), 

vilket studiens univariata analys avslutas med. 

 

3.4.2 Bivariat analys 

Studiens univariata analys åtföljs av en bivariat analys, det vill säga en samtidig analys 

av två av variablerna i taget i syfte att synliggöra relationen mellan dessa (Bryman & Bell, 

2013). Vilken analysteknik som är aktuell vid bivariat analys är beroende av de olika 

variablernas art (Bryman & Bell, 2013; Djurfeldt et al., 2010). Då variablerna i denna 

studie klassificeras som kvotvariabler, alternativt dikotoma variabler, tillämpas Pearsons 

r. Med hjälp av Pearsons korrelationstest undersöks om det finns ett samband mellan 

variablerna, samt det eventuella sambandets riktning och styrka (Bryman & Bell, 2013; 

Djurfeldt & Barmark, 2009). Korrelationskoefficienten (r) ges alltid ett värde mellan -1 

och 1 (Djurfeldt et al., 2010). Ett värde på -1 indikerar ett perfekt negativt samband, 

medan ett värde på 1 indikerar ett perfekt positivt samband. Om korrelationskoefficienten 

är lika med 0 finns inget samband överhuvudtaget (Bryman & Bell, 2013).  

 

3.4.3 Multivariat analys 

Studien avslutades med multivariat analys. Med detta avses en samtidig analys av tre eller 

flera av variablerna, med vilken vi kan kontrollera huruvida sambandet är äkta, samt om 

det finns en mellanliggande variabel alternativt en tredje variabel av betydelse (Bryman 

& Bell, 2013). Multivariat analys ansågs vara ett lämpligt tillvägagångssätt i och med att 

denna analysmetod tillämpats av andra forskare som studerat förhållandet mellan BGD 

och CSP (Arayssi et al., 2016; Bear et al., 2010; Kyaw et al., 2017; Setó-Pamies, 2015; 

Velte, 2016). Genom så kallad regressionsanalys åskådliggörs, med hjälp av en rät linje, 

vilken effekt de oberoende variablerna har på den beroende variabeln (Djurfeldt et al., 

2010). I och med att variablerna varit flera till antalet tillämpades multipel 

regressionsanalys (De Veaux et al., 2016). För att multipel regressionsanalys ska vara 

genomförbart finns det vissa krav som datamaterialet måste uppfylla. Dels måste 

residualerna vara normalfördelade, dels ska inte heteroskedasticitet och multikollinearitet 

förekomma mellan variablerna (Djurfeldt et al., 2010). En kort presentation av de 

potentiella felkällorna ges nedan i avsnitt 3.4.4.  
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En av de främsta styrkorna med multipel regressionsanalys anges av Djurfeldt och 

Barmark (2009) vara möjligheten att kunna hantera alla de oberoende variablerna 

samtidigt. Den beroende variabeln betraktas som en funktion av en konstant tillsammans 

med de oberoende variablerna och en residual (ibid.). Den multipla regressionens 

ekvation skrivs enligt följande (De Veaux et al., 2016): 

 

 

 

𝑦 = 𝐷𝑒𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙𝑛  

𝛽0 = 𝐷𝑒𝑡 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑝å 𝑦 𝑑å 𝑥 = 0  

𝛽𝑘 = 𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑦 𝑜𝑚 𝑥 ö𝑘𝑎𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑒𝑛 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡  

𝑥 = 𝐷𝑒 𝑜𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑛𝑎  

𝑘 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟  

𝜀 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑟  

 

Ekvation 1 används som grund i de multipla regressionerna vilka tillämpats i syfte att 

testa de tre hypoteserna. De multipla regressionerna skrivs således enligt följande: 

 

 

Ekvation 2. BGDs effekt på total CSP 

 

Ekvation 3. BGDs effekt på dimensionen miljö 

 

Ekvation 4. BGDs effekt på den sociala dimensionen 

 

𝐵𝐺𝐷 = 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑡𝑦𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑙𝑒𝑑𝑎𝑚ö𝑡𝑒𝑟  

𝐶𝑆𝑃 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑆𝐺  

𝑀𝑖𝑙𝑗ö = 𝐸𝑆𝐺-𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑙𝑗ö  

𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝐷𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑎 𝐸𝑆𝐺-𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛  

𝐹ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟  

𝐿ö𝑛𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡 = 𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝å 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙  

𝑅𝑖𝑠𝑘 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 / 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟  

𝑆𝑡𝑦𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑠𝑡𝑦𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑙𝑒𝑑𝑎𝑚ö𝑡𝑒𝑟  

𝐻å𝑙𝑙𝑏𝑎𝑟ℎ𝑒𝑡𝑠𝑘𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑡é = 𝐹ö𝑟𝑒𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 𝑎𝑣 ℎå𝑙𝑙𝑏𝑎𝑟ℎ𝑒𝑡𝑠𝑘𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑡é  

𝑆𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 = 𝐸𝑛𝑙𝑖𝑔𝑡 𝐼𝐶𝐵: 𝑠 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔  

𝐿𝑎𝑛𝑑 = 𝐺𝑒𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑠𝑘 𝑡𝑖𝑙𝑙ℎö𝑟𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 𝑒𝑛𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑇ℎ𝑜𝑚𝑠𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑢𝑡𝑒𝑟𝑠 𝐷𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚   

Ekvation 1. Multipel regression 
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𝜀 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑟  

 

3.4.4 Felkällor 

I samband med regressionsanalys kan det förekomma så kallade felkällor (Djurfeldt & 

Barmark, 2009; Djurfeldt et al., 2010). Dessa måste kontrolleras och undersökas närmare 

för att kunna säkerställa studiens kvalitet. Nedan presenteras de två vanligaste felkällorna 

heteroskedasticitet och multikollinearitet, vilka undersöks närmare i avsnitt 4.2.1. 

 

3.4.4.1 Multikollinearitet 

Multikollinearitet definieras av Djurfeldt och Barmark (2009) som samvariation mellan 

de oberoende variablerna i en regressionsanalys. Med detta avses att det finns en inbördes 

korrelation mellan de oberoende variablerna (Djurfeldt et al., 2010). Problemet med detta 

är, enligt Djurfeldt et al. (2010), att resultaten delvis förstörs då regressionsanalysens 

precision påverkas negativt (Djurfeldt & Barmark, 2009). Detta ökar risken för typ-två 

fel (ibid.), det vill säga att nollhypotesen accepteras trots att den är felaktig (Bryman & 

Bell, 2013). Regressionsmodellens förklaringskraft och tillförlitlighet påverkas därmed, 

vilket kan göra det svårare att visa de oberoende variablernas bidrag till variansen i den 

beroende variabeln (Djurfeldt & Barmark, 2009). Med andra ord kan detta leda till 

problematik att finna de efterfrågade sambanden, i föreliggande studie mellan BGD och 

CSP, samt mellan BGD och miljödimensionen respektive den sociala dimensionen. 

Därmed finns det anledning att kontrollera om de oberoende variablerna verkligen är 

oberoende av varandra. 

 

Multikollinearitet kan enligt Djurfeldt et al. (2010) kontrolleras genom korrelationstest 

samt kollinearitetsdiagnostik i form av tolerans- och VIF-faktorerna (Variance Inflation 

Factor) vilket tillämpas i denna studie. Parvis korrelation mellan de oberoende variablerna 

studeras enklast med hjälp av en korrelationsmatris, vilken presenteras i resultatkapitlet. 

Normalt ska korrelationskoefficienten mellan de oberoende variablerna inte överstiga 0,8 

(Djurfeldt & Barmark, 2009; Djurfeldt et al., 2010). Då viss typ av samvariation inte syns 

i en korrelationsmatris, testas felkällans existens även med hjälp av den 

kollinearitetsdiagnos som erbjuds i programvaran IBM SPSS. Genom denna diagnos 

erhålls de så kallade tolerans- och VIF-värdena (Variance Inflation Factor). Normalt ska 

toleransfaktorns värde inte understiga 0,5, och VIF-faktorns värde inte överstiga 2,5 
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(Djurfeldt & Barmark, 2009). Enligt Djurfeldt et al. (2010) anses ett VIF-värde 

överstigande 2,5 signalera problem med kollinearitet. 

 

3.4.4.2 Heteroskedasticitet 

En annan vanlig felkälla som kan förekomma i samband med regressionsanalys är 

heteroskedasticitet, vilket översätts till ojämn spridning (Djurfeldt et al., 2010). 

Heteroskedasticitet kan uppstå vid snedfördelning av de studerade variablerna, vilket 

resulterar i ojämn spridning bland residualerna (Djurfeldt & Barmark, 2009). 

Förekomsten av heteroskedasticitet kan testas på olika sätt, ofta används så kallade 

spridningsdiagram (Djurfeldt et al., 2010), så även i denna studie. Vid heteroskedasticitet 

observeras vanligen en solfjädersform i spridningsdiagrammet (Djurfeldt & Barmark, 

2009), vilket vi kontrollerat med hjälp av SPSS. 

 

3.5 Kvalitetskriterier 

I följande avsnitt diskuteras studiens reliabilitet, validitet samt replikerbarhet, vilka anses 

vara tre av de viktigaste kvalitetskriterierna vid bedömning av företagsekonomisk 

forskning (Bryman & Bell, 2013).  

3.5.1 Reliabilitet 

Med reliabilitet avses studiens tillförlitlighet. Studien ska kunna upprepas, replikeras, och 

samtidigt erhålla ett likvärdigt resultat. Uppnås detta anses studien ha hög reliabilitet 

(Bryman & Bell, 2013; Eliasson, 2013; Yin, 2007). Det krävs därmed en omfattande 

dokumentation av studiens genomförande, varpå målet med metodkapitlet varit att så 

utförligt som möjligt konkretisera vårt tillvägagångssätt. Syftet med reliabilitetskriteriet 

är enligt Yin (2007) att undvika fel och potentiell skevhet i undersökningen. Genom att 

noggrant dokumentera dataurvalet och definiera variablerna i studien försäkrade vi oss 

om att studien skulle kunna upprepas. 

 

Bryman och Bell (2013) poängterar, precis som Eliasson (2013), vikten av att de mått 

som tillämpas på olika begrepp är pålitliga och följdriktiga. De mått som tillämpas i den 

aktuella studien baseras i sin helhet på Thomson Reuters ESG-mått, vilket bedöms vara 

både transparent och objektivt (Thomson Reuters, 2017). Genom att utförligt beskriva 

vårt urval och vår operationalisering, samt genom vårt nyttjande av offentligt tillgänglig 

databas, säkerställs studiens replikerbarhet. Studiens reliabilitet bedöms vara hög. 
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3.5.2 Validitet 

Validitet är ett annat centralt kriterium som används i syfte att bedöma forskningens 

kvalitet och giltighet (Eliasson, 2013). Enligt Bryman och Bell (2013) anses validitet i 

många avseenden vara det viktigaste forskningskriteriet, med vilket åsyftas en bedömning 

av huruvida slutsatserna är sammanhängande. Detta kan även uttryckas som 

mätningsvaliditet, studiens förmåga att mäta rätt begrepp (Adcock & Collier, 2001; 

Bryman & Bell, 2013; Eliasson, 2013; Sohlberg & Sohlberg, 2013). Därmed finns en 

stark koppling mellan studiens validitet och operationalisering. Det finns fyra olika slags 

validitet; begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet samt ekologisk validitet 

(Bryman & Bell, 2013). I föreliggande studie ansågs framförallt de tre förstnämnda vara 

viktiga, vilka även framhålls av Yin (2007).  

 

Begreppsvaliditet kallas ibland teoretisk validitet, med vilket avses huruvida ett mått 

verkligen reflekterar begreppets mening (Bryman & Bell, 2013). Om ett mått inte lyckas 

spegla ett begrepp kan resultatets stringens bli lidande. Om forskaren ska kunna dra en 

korrekt slutsats om ett kausalt samband måste denne visa att de berörda variablerna 

operationaliserats på ett bra sätt (Ittner, 2014; Yin, 2007). Med anledning av detta 

presenterade vi i avsnitt 3.3 studiens operationalisering, samt vilka mått som använts vid 

mätning av nyckelbegreppen. Som Bryman och Bell (2013) poängterar måste man vara 

medveten om att reliabilitet är en förutsättning för begreppsvaliditet. En mätning som inte 

är reliabel kan inte heller vara valid.  

 

Med intern validitet avses huruvida det finns en hållbarhet i de kausala slutsatserna 

(Bryman & Bell, 2013; Ittner, 2014; Yin, 2007). Det vill säga, kan vi vara säkra på att det 

varit den oberoende variabeln, BGD, som orsakat variationerna i den beroende variabeln 

CSP (samt de individuella dimensionerna)? Med hjälp av multipel regressionsanalys kan 

skenbara samband upptäckas eftersom det med denna analysmetod görs en samtidig 

analys av variablerna (Bryman & Bell, 2013). I Ittners studie (2014) påpekas vikten av 

att kontrollera eventuella störande element som kan påverka analysens utfall. Därmed 

inkluderas i vår analys, kontrollvariablerna som tidigare diskuterats i avsnitt 3.3.3, vilka 

antas kunna påverka relationen BGD-CSP.  

 

Med extern validitet åsyftas huruvida resultatet kan generaliseras bortom den aktuella 

studien och dess enskilda kontext (Bryman & Bell, 2013; Yin, 2007). Som tidigare 
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diskuterats anses generaliserbarhet vara ett huvudsakligt krav i kvantitativ forskning och 

så även ett mål med denna studie. Om man ska kunna generalisera krävs ett representativt 

urval (Bryman & Bell, 2013; Eriksson & Hultman, 2014). Det bästa sättet att åstadkomma 

detta är enligt Bryman och Bell (2013) genom sannolikhetsurval. Ett sådant slumpmässigt 

urval vore dock omöjligt i denna studie i vilken vi hämtat all data från databasen Thomson 

Reuters. I denna databas tillhandahålls endast data från publika bolag. Fokus lades istället 

på att erhålla ett så stort urval som möjligt. 

3.5.3 Replikerbarhet 

Med replikerbarhet avses ett begrepp snarlikt ett annat kvalitetskriterium i forskning, 

nämligen reliabilitet. Med replikerbarhet avses enligt Bryman och Bell (2013) 

möjligheten att upprepa en undersökning och samtidigt erhålla samma resultat som andra 

forskare kommit fram till. I syfte att möjliggöra upprepning av studien sökte vi noggrant 

och ingående redovisa både metod och tillvägagångssätt. Som Bryman och Bell (2013) 

poängterar är detta en förutsättning om andra forskare ska kunna replikera studien. Med 

detta som stöd valde vi att lägga extra mycket omsorg och arbete på metodkapitlet.  
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4. Resultat 

 

I det fjärde kapitlet redovisas studiens resultat. I kapitlets inledande del presenteras den 

beskrivande statistiken, vilken åtföljs av varianstest och kontroll av felkällorna 

multikollinearitet samt heteroskedasticitet. Kapitlet avslutas med en presentation av de 

multipla regressionsanalyserna som ingått i studien.  

 

 

4.1 Beskrivande statistik 

I detta avsnitt presenteras den beskrivande statistiken med vilken variablernas fördelning, 

centraltendens och spridning redovisas. Inledningsvis redovisas de kvantitativa 

variablerna i studien. Sedan ges en översikt av de två kvotvariablerna BGD samt 

styrelsens storlek. Kvotvariablernas respektive fördelning visas med hjälp av histogram. 

Kontrollvariabeln hållbarhetskommitté redovisas separat eftersom detta klassas som en 

dikotom variabel. Avslutningsvis presenteras även beskrivande statistik utifrån bolagens 

bransch- och landstillhörighet. Värt att notera är att bolag med dualistiskt system 

respektive monistiskt system i den fortsatta framställningen presenteras åtskilda från 

varandra i syfte att kunna jämföra de två urvalen. 

 

I tabell 7 redovisas medelvärde, median, standardavvikelse, minimivärde samt 

maximivärde beräknat på de 1210 observationerna (121 företag vilka observerats mellan 

2008-2017) som omfattas av urvalet med dualistiskt bolagssystem. På samma sätt 

redovisas i tabell 8 medelvärde, median, standardavvikelse, minimivärde samt 

maximivärde beräknat på de 2820 observationerna (282 företag vilka observerats mellan 

2008-2017) som omfattas av urvalet med monistiskt bolagssystem. Notera att 

dummyvariablerna hållbarhetskommitté, bransch och land redovisas separat.  

Genomsnittlig CSP-poäng uppgick inom urvalsgruppen med dualistiskt bolagssystem till 

63,31, med en standardavvikelse på 16,93. Inom urvalsgruppen med monistiskt 

bolagssystem uppgick genomsnittlig CSP till 59,86 poäng, med en standardavvikelse på 

16,51. Gällande miljödimensionen och den sociala dimensionen kan vi inom båda 

urvalsgrupperna observera en negativ skevhet i fördelningarna då medianen beräknats 

vara betydligt högre än medelvärdet. Dessutom observeras en något hög 

standardavvikelse på omkring 25 vilket tycks indikera en omfattande spridning i 
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dimensionerna miljö och social. Detta kan även bevisas genom att studera dimensionernas 

minimum och maximum.  

Genomsnittlig BGD, mätt som de kvinnliga styrelseledamöternas procentuella andel, 

uppgick i urvalet med dualistiskt bolagssystem till 17,95 procent medan medianen 

uppgick till 16,67 procent. Motsvarande värden uppgick i urvalet med monistiskt 

bolagssystem till 17,31 respektive 16,23 procent. I och med att medelvärde och median 

beräknats ligga så pass nära varandra tycks båda fördelningarna vara skapligt normala. 

12,32 procentenheters standardavvikelse uppmättes inom båda urvalsgrupperna.  

Kontrollvariablerna företagets storlek, lönsamhet, risk samt styrelsens storlek tycks inom 

båda urvalsgrupperna vara normalfördelade, då vi kan observera en mycket liten skillnad 

mellan medelvärde och median.  Inom urvalet med dualistiskt bolagssystem uppgick den 

genomsnittliga lönsamheten, ROE till 10,44 procent, med en standardavvikelse på 16,45. 

Inom urvalet med monistiskt bolagssystem uppgick ROE till 13,80 procent med en 

standardavvikelse på 39,49. Värt att notera är att lägsta och högsta lönsamhet inom denna 

urvalsgrupp uppmätts till så extrema värden som -712,28 procent respektive 780,39 

procent. Bland företagens storlek och risk observeras ingen större skillnad mellan 

urvalsgrupperna. Vi kan dock uppmärksamma att det inom båda urvalsgrupperna finns 

företag som inom tioårsperioden 2008-2017 inte varit skuldbelagda överhuvudtaget då 

det lägsta värdet i variabeln risk, mätt som de totala skulderna genom de totala 

tillgångarna, uppgick till 0. Styrelseledamöternas antal uppgick i genomsnitt till omkring 

11 stycken sett till båda urvalsgrupperna.  

Tabell 7. Beskrivande statistik, dualistiskt bolagssystem 

 
N Medelvärde Median Standardavvikelse Minimum Maximum 

Total CSP 121 63,31 65,68 16,93 11,61 95,68 

Miljö CSP 121 75,39 89,21 26,07 8,44 95,38 

Social CSP 121 76,17 88,11 24,75 3,95 97,89 

BGD 121 17,95 16,67 12,32 0,00 54,55 

Företagets 

storlek 

121 7,07 6,99 0,76 5,30 9,34 

Lönsamhet 121 10,44 11,06 16,45 -139,84 82,23 

Risk 121 0,24 0,22 0,15 0,00 0,74 

Styrelsens 

storlek 

121 11,66 10,00 5,02 3,00 31,00 

 
Med N avses antal företag. Variablernas genomsnittliga värden redovisas med medelvärdet medan 

variablernas genomsnittliga spridning redovisas genom standardavvikelsen. Med medianen anges 

mittpunkten av variablernas fördelning sedan värdena rangordnats från lägsta till högsta värde. Med 
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minimum och maximum avses variablernas lägsta respektive högsta registrerade värden. Total CSP 

respektive miljö och social CSP redovisas i genomsnittliga ESG-poäng. BGD beräknas genom de kvinnliga 

styrelseledamöternas procentuella andel i respektive bolag. Företagets storlek mäts genom logaritmen av 

de totala tillgångarna, lönsamhet genom avkastning på eget kapital i procent och risk genom att ta de totala 

skulderna genom de totala tillgångarna. Styrelsens storlek mäts genom styrelseledamöternas totala antal.  

 

Tabell 8. Beskrivande statistik, monistiskt bolagssystem 

 
N Medelvärde Median Standardavvikelse Minimum Maximum 

Total CSP 282 59,86 61,22 16,51 11,90 95,19 

Miljö CSP 282 68,67 79,08 26,73 8,40 95,45 

Social CSP 282 71,13 81,17 25,17 3,62 97,86 

BGD 282 17,31 16,23 12,32 0,00 66,67 

Företagets 

storlek 

282 6,82 6,69 0,84 4,67 9,40 

Lönsamhet 282 13,80 12,22 39,49 -712,28 780,39 

Risk 282 0,24 0,23 0,17 0,00 0,94 

Styrelsens 

storlek 

282 10,65 10,00 3,56 2,00 29,00 

 

Med N avses antal företag. Variablernas genomsnittliga värden redovisas med medelvärdet medan 

variablernas genomsnittliga spridning redovisas genom standardavvikelsen. Med minimum och maximum 

avses variablernas lägsta respektive högsta registrerade värden. Total CSP respektive miljö och social CSP 

redovisas i genomsnittliga ESG-poäng. BGD beräknas genom de kvinnliga styrelseledamöternas 

procentuella andel i respektive bolag. Företagets storlek mäts genom logaritmen av de totala tillgångarna, 

lönsamhet genom avkastning på eget kapital i procent och risk genom att ta de totala skulderna genom de 

totala tillgångarna. Styrelsens storlek mäts genom styrelseledamöternas totala antal.  

 

4.1.1 Fördelning av BGD 

Nedan presenteras två histogram i syfte att ge en bättre översikt av styrelsens 

könsfördelning i de båda urvalen med dualistiskt respektive monistiskt bolagssystem. I 

det första histogrammet med dualistiska bolag noteras att det bland dessa 121 bolag finns 

uteliggare. Detta eftersom de kvinnliga styrelseledamöternas procentuella andel någon 

gång inom tioårsperioden 2008-2017 överstigit 50 procent, med en maximal procentandel 

på 54,55 procent. Vi kan dock tydligt se att kvinnorna överlag är underrepresenterade i 

bolagsstyrelserna. Vanligast tycks vara att inte ha någon kvinna alls i styrelsen. 

Medelvärdet och medianen beräknas till 17,95 respektive 16,67 procent, vilket även 

kunde utläsas i tabell 7. Även i histogrammet med monistiska bolag noteras uteliggare 

med värden överstigande 50 procent, med ett maximum på 66,67 procent. Bland de 282 

bolagen i detta urval finns alltså företag som någon gång inom tioårsperioden 2008-2017 

haft en ovanligt hög kvinnlig representation i bolagsstyrelsen. Vanligast tycks även inom 
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dessa bolag vara att inte ha någon kvinna alls med i styrelsen. Medelvärdet och medianen 

beräknas till 17,31 respektive 16,23 procent, vilket vi även kunde utläsa i tabell 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Histogram, BGD, dualistiskt bolagssystem 

Figur 14. Histogram, BGD, monistiskt bolagssystem 
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4.1.2 Fördelning av styrelsens storlek 

Nedan presenteras ytterligare två histogram. Denna gång i syfte att ge en tydligare bild 

av styrelsens storlek inom de båda urvalsgrupperna med dualistiskt respektive monistiskt 

bolagssystem. I det första histogrammet med 121 dualistiska bolag tycks inte några 

tydliga uteliggare förekomma då vi kan observera fördelningens minimum och maximum 

i närheten av de övriga värdena i fördelningen. Medelvärde och median beräknades till 

11,66 respektive 10 procent, vilket vi även kunde utläsa i tabell 7.  I histogrammet med 

282 monistiska bolag noteras inga markanta uteliggare. Minimum och maximum tycks 

även i detta fall ligga i anslutning till de övriga värdena i fördelningen. Medelvärdet och 

medianen beräknades till 10,65 respektive 10 procent, vilket vi även kunde utläsa i tabell 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Histogram, styrelsens storlek, dualistiskt bolagssystem 
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4.1.3 Fördelning av hållbarhetskommitté 

Med hjälp av frekvenstabellerna nedan visas fördelningen av variabeln 

hållbarhetskommitté, vilken kan klassificeras som en dikotom variabel eftersom den 

enbart kan anta två värden, ja respektive nej. Därmed finns ingen anledning att analysera 

centraltendens och spridning, vilket vi gjort avseende de kvantitativa variablerna.  

 

Inom urvalsgruppen med dualistiskt bolagssystem kan vi se att det i 75,2 procent av 

fallen, motsvarande 910 av de totalt 1210 observationerna inom tioårsperioden 2008-

2017 funnits en hållbarhetskommitté i bolaget. I övriga fall saknades 

hållbarhetskommitté. På motsvarande sätt kan vi inom urvalsgruppen med monistiskt 

bolagssystem se att det i 72,3 procent av fallen, motsvarande 2038 av de totalt 2820 

observationerna inom tioårsperioden 2008-2017 funnits en hållbarhetskommitté i bolaget, 

medan det i resterande fall saknades hållbarhetskommitté. Vanligast bland såväl 

dualistiska som monistiska bolag tycks således vara att tillsätta en särskild 

hållbarhetskommitté i bolaget. 

 

 

 

Figur 16. Histogram, styrelsens storlek, monistiskt bolagssystem 
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Tabell 9. Frekvenstabell hållbarhetskommitté, dualistiskt bolagssystem 

 
Frekvens Procent 

Hållbarhetskommitté finns inte 300 24,8 

Hållbarhetskommitté finns 910 75,2 

Totalt 1210 100 

 

Tabell 10. Frekvenstabell hållbarhetskommitté, monistiskt bolagssystem 

 
Frekvens Procent 

Hållbarhetskommitté finns inte 782 27,7 

Hållbarhetskommitté finns 2038 72,3 

Totalt 2820 100 

 

4.1.4 CSP och BGD fördelat på land 

Nedan i tabell 11 och 12 presenteras beskrivande statistik fördelat på landstillhörighet. 

Återigen vill vi poängtera att bolag med dualistiskt respektive monistiskt bolagssystem 

redovisas separat. Med hjälp av tabellerna kan vi utläsa antalet företag inom respektive 

land i urvalsgruppen samt vilket medelvärde och vilken standardavvikelse som beräknats 

gällande total CSP, miljödimensionen, den sociala dimensionen samt BGD.  

 

I urvalet av bolag med dualistiskt bolagssystem finns länderna Österrike, Belgien, 

Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Schweiz 

och Storbritannien representerade. Det största landet inom urvalsgruppen utgjordes av 

Tyskland med sina 33 procent, motsvarande 40 av totalt 121 bolag i urvalet. På andraplats 

kom Nederländerna och Schweiz med 15 procent vardera, motsvarande 18 bolag. De 

minsta länderna inom urvalsgruppen utgjordes av Belgien, Italien, Norge och 

Storbritannien, vilka bidrog med endast ett bolag vardera.  

 

Högst BGD i genomsnitt hade Norge, följt av Frankrike och Finland. Lägst BGD i 

genomsnitt hade Belgien. Högsta total CSP i genomsnitt uppmättes i Norge, följt av 

Italien och Frankrike, vilka även hade högsta genomsnittliga poängen inom såväl 

miljödimensionen som den sociala dimensionen. Lägst total CSP i genomsnitt hade Polen 

och Storbritannien, vilka även hade den lägsta genomsnittliga poängen inom de två 

individuella dimensionerna. Värt att notera är att den största standardavvikelsen inom 

såväl CSP-variablerna som variabeln BGD uppmättes i Schweiz.  
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Tabell 11. Landsstatistik, dualistiskt bolagssystem 

Land N (%) Total CSP Miljö CSP Social CSP BGD 
 

Antal (%) M  

(SD) 

M  

(SD) 

M  

(SD) 

M  

(SD) 

Österrike 5 (4%) 58,41 

(11,15) 

72,06 

(26,32) 

69,98 

(29,45) 

16,10 

(9,42) 

Belgien 1 (1%) 59,87  

(5,35) 

81,42  

(6,60) 

76,15  

(8,09) 

4,43  

(6,07) 

Danmark 15 (12%) 55,72 

(16,36) 

73,91 

(27,58) 

70,31 

(27,08) 

18,10 

(10,53) 

Finland 6 (5%) 58,26 

(11,16) 

80,40 

(20,01) 

67,44 

(30,61) 

24,88 

(10,37) 

Frankrike 11 (9%) 71,22 

(10,34) 

83,07 

(15,88) 

84,44 

(14,67) 

28,33 

(14,12) 

Tyskland 40 (33%) 66,48 

(17,89) 

78,01 

(25,30) 

78,86 

(23,11) 

17,11 

(11,36) 

Italien 1 (1%) 76,50  

(5,08) 

91,90  

(2,57) 

96,17  

(0,75) 

18,48 

(9,89) 

Nederländerna 18 (15%) 64,04 

(13,45) 

78,80 

(20,09) 

83,72 

(14,26) 

19,10 

(12,89) 

Norge 1 (1%) 84,06  

(2,06) 

91,58  

(1,44) 

95,32  

(2,42) 

29,95 

(2,85) 

Polen 4 (3%) 45,35 

(16,66) 

48,71 

(29,81) 

58,60 

(26,09) 

17,00 

(11,61) 

Schweiz 18 (15%) 63,23 

(19,15) 

68,65 

(31,31) 

70,42 

(30,45) 

11,33 

(10,06) 

Storbritannien 1 (1%) 47,43  

(5,34) 

22,32  

(8,27) 

47,02  

(7,18) 

6,43  

(8,33) 

Totalt 121 (100%) 
    

 
Med N avses antal företag tillhörande respektive land. Den procentuella andelen av det totala antalet företag 

anges inom parantes. Med M avses medelvärdet dvs variablernas genomsnittliga värden inom varje land 

och med SD avses standardavvikelsen dvs variabelns genomsnittliga spridning. Total CSP respektive miljö 

och social CSP redovisas i genomsnittliga ESG-poäng. BGD beräknas genom de kvinnliga 

styrelseledamöternas procentuella andel i respektive bolag.  

I urvalet av bolag med monistiskt bolagssystem finns länderna Belgien, Danmark, 

Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Spanien, Sverige, 

Schweiz, Turkiet och Storbritannien representerade. Det överlägset största landet inom 

urvalsgruppen utgjordes av Storbritannien med sina 57 procent, motsvarande 160 av totalt 

282 bolag i urvalet. På andraplats kom Frankrike med 13 procent, motsvarande 38 bolag. 

De minsta länderna inom urvalsgruppen utgjordes av Danmark, Finland, Grekland, 

Italien, Nederländerna, Norge, Sverige och Turkiet, vilka endast bidrog med ett fåtal 

bolag vardera.  

 

Högst BGD i genomsnitt hade de nordiska länderna samt Frankrike. Lägst BGD i 

genomsnitt hade Turkiet med sina 0 procent. Dock vill vi poängtera att endast ett bolag 

från Turkiet fanns representerat i urvalsgruppen. Lägst BGD bland de övriga länderna 
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hade Irland, Italien och Schweiz. Högsta total CSP i genomsnitt uppmättes i 

Nederländerna, följt av Spanien, Finland och Frankrike, vilka även hade högsta 

genomsnittliga poängen inom såväl miljödimensionen som den sociala dimensionen. 

Lägsta total CSP i genomsnitt hade Turkiet, följt av Norge och Italien, vilka även hade 

den lägsta genomsnittliga poängen inom miljödimensionen.  Lägst genomsnittlig poäng 

inom den sociala dimensionen hade Turkiet, följt av Norge och Irland.  

 
Tabell 12. Landsstatistik, monistiskt bolagssystem 

Land N (%) Total CSP Miljö CSP Social CSP BGD 
 

Antal (%) M  

(SD) 

M  

(SD) 

M  

(SD) 

M  

(SD) 

Belgien 15 (5%) 50,36 

(16,49) 

61,52 

(32,34) 

58,43 

(30,87) 

18,41 

(12,27) 

Danmark 2 (1%) 50,18 

(13,90) 

53,43 

(19,90) 

58,27 

(20,97) 

29,76 

(16,20) 

Finland 4 (1%) 65,15 

(12,31) 

91,12  

(6,17) 

84,16  

(9,32) 

24,72  

(8,67) 

Frankrike 38 (13%) 67,65 

(13,55) 

85,71 

(15,41) 

85,33 

(15,92) 

25,69 

(14,18) 

Grekland 4 (1%) 53,22 

(18,68) 

49,01 

(34,63) 

57,77 

(33,89) 

14,42 

(14,05) 

Irland 7 (2%) 50,08 

(11,15) 

59,03 

(27,39) 

46,29 

(23,62) 

11,82  

(7,70) 

Italien 5 (2%) 46,60 

(19,42) 

40,36 

(30,20) 

59,39 

(33,57) 

12,82 

(11,86) 

Nederländerna 2 (1%) 81,52 

(5,48) 

83,22 

(11,74) 

88,51  

(6,44) 

23,18  

(8,02) 

Norge 3 (1%) 44,78 

(15,28) 

26,16 

(10,64) 

41,16 

(20,13) 

31,14 

(23,24) 

Spanien 20 (7%) 71,64 

(11,03) 

85,07 

(12,06) 

92,14  

(6,26) 

14,92  

(8,82) 

Sverige 4 (1%) 59,31 

(12,37) 

67,69 

(33,02) 

63,69 

(23,59) 

26,12 

(11,30) 

Schweiz 17 (6%) 53,77 

(19,60) 

62,30 

(30,97) 

60,02 

(32,25) 

13,75 

(10,20) 

Turkiet 1 (0%) 39,46 

(4,99) 

13,05  

(2,69) 

22,37 

(13,45) 

0,00  

(0,00) 

Storbritannien 160 (57%) 59,22 

(15,68) 

66,33 

(25,17) 

69,97 

(22,91) 

15,57 

(10,94) 

Totalt 282 (100%) 
    

 
Med N avses antal företag tillhörande respektive land. Den procentuella andelen av det totala antalet företag 

anges inom parantes. Med M avses medelvärdet dvs variablernas genomsnittliga värden inom varje land 

och med SD avses standardavvikelsen dvs variabelns genomsnittliga spridning. Total CSP respektive miljö 

och social CSP redovisas i genomsnittliga ESG-poäng. BGD beräknas genom de kvinnliga 

styrelseledamöternas procentuella andel i respektive bolag.  

 

 



Linnéa Wikström och Pierre Alfredsson 

60 

 

4.1.5 CSP och BGD fördelat på bransch 

Nedan i tabell 13 och 14 presenteras beskrivande statistik fördelat på branschtillhörighet. 

Bolag med dualistiskt respektive monistiskt bolagssystem redovisas separat precis som 

tidigare. I tabellerna kan vi utläsa antalet företag inom varje bransch samt vilket 

medelvärde och vilken standardavvikelse som beräknats avseende total CSP, 

miljödimensionen, den sociala dimensionen samt BGD.  

 

Den största sektorn inom urvalet med dualistiskt bolagssystem utgjordes av 

Industrisektorn med sina 25 procent av urvalet. 30 av totalt 121 bolag tillhörde denna 

bransch. På andra plats kom Finanssektorn med sina 17 procent av urvalet, motsvarande 

21 bolag. De minsta sektorerna utgjordes av sektorerna Olja & Gas, Kraftförsörjning och 

Teknologi, vilka vardera innehöll mindre än 5 procent av urvalet.  

 

Högst BGD i genomsnitt hade sektorn Telekommunikation, följt av Konsumenttjänst- 

och Finanssektorn. Lägst BGD i genomsnitt hade Sjukvårdssektorn. Högsta total CSP i 

genomsnitt uppmättes i Råvarusektorn respektive sektorn Telekommunikation. 

Telekommunikation hade även högst poäng i genomsnitt inom såväl miljödimensionen 

som den sociala dimensionen. Lägsta total CSP i genomsnitt hade sektorn 

Kraftförsörjning, medan Teknologisektorn hade lägsta genomsnittliga poängen inom 

miljödimensionen. Inom den sociala dimensionen hade däremot Finanssektorn den lägsta 

genomsnittliga poängen. Som en intressant parentes kan nämnas att sektorerna med lägsta 

poängen inom de olika dimensionerna även hade högst standardavvikelse inom desamma.  
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Tabell 13. Branschstatistik, dualistiskt bolagssystem 

Bransch N (%) Total CSP Miljö CSP Social CSP BGD 
 

Antal (%) M  

(SD) 

M  

(SD) 

M  

(SD) 

M 

(SD) 

Olja & Gas 4 (3%) 60,45 

(11,14) 

74,86 

(18,06) 

76,37 

(16,75) 

19,83 

(11,20) 

Råvaror 10 (8%) 70,41 

(11,93) 

83,45 

(20,63) 

89,00 

(10,74) 

18,71 

(11,36) 

Industri 30 (25%) 61,94 

(15,39) 

78,68 

(21,05) 

76,80 

(21,00) 

15,56 

(11,28) 

Dagligvaror 17 (14%) 62,68 

(19,74) 

84,52 

(14,75) 

77,72 

(20,89) 

16,48 

(13,55) 

Sjukvård 13 (11%) 64,42 

(16,96) 

70,08 

(31,30) 

74,09 

(31,47) 

15,00 

(11,25) 

Konsumenttjänster 10 (8%) 64,77 

(13,07) 

73,81 

(27,62) 

82,31 

(15,62) 

22,64 

(14,27) 

Telekommunikation 7 (6%) 68,60 

(7,28) 

86,30 

(13,38) 

90,53  

(9,34) 

24,10 

(9,64) 

Kraftförsörjning 3 (2%) 57,60 

(15,45) 

79,10 

(18,59) 

76,39 

(23,85) 

15,68 

(9,17) 

Finans 21 (17%) 61,16 

(21,51) 

64,59 

(32,48) 

63,51 

(32,90) 

20,06 

(13,02) 

Teknologi 6 (5%) 61,35 

(17,91) 

57,25 

(34,88) 

68,73 

(25,72) 

16,74 

(10,51) 

Totalt 121 (100%) 
    

 
Med N avses antal företag tillhörande respektive bransch. Den procentuella andelen av det totala antalet 

företag anges inom parantes. Med M avses medelvärdet dvs variablernas genomsnittliga värden inom varje 

bransch och med SD avses standardavvikelsen dvs variabelns genomsnittliga spridning. Total CSP 

respektive miljö och social CSP redovisas i genomsnittliga ESG-poäng. BGD beräknas genom de kvinnliga 

styrelseledamöternas procentuella andel i respektive bolag.  

Den största sektorn inom urvalet med monistiskt bolagssystem utgjordes av 

Finanssektorn med sina 25 procent av urvalet. 70 av totalt 282 bolag tillhörde denna 

bransch. På andra plats kom Industrisektorn med sina 22 procent av urvalet, motsvarande 

61 bolag. De minsta sektorerna utgjordes av Sjukvårdssektorn samt sektorerna 

Telekommunikation, Kraftförsörjning och Teknologi, vilka vardera innehöll mindre än 5 

procent av urvalet.  

 

Högst BGD i genomsnitt hade sektorn Telekommunikation, följt av dagligvarusektorn 

och sektorn Kraftförsörjning. Lägst BGD i genomsnitt hade Industrisektorn. Högsta total 

CSP i genomsnitt uppmättes i sektorn Kraftförsörjning samt Sjukvårdssektorn. Sektorn 

Telekommunikation hade högsta genomsnittliga poängen inom miljödimensionen medan 

sektorn Kraftförsörjning hade högsta genomsnittliga poängen inom den sociala 

dimensionen. Lägsta total CSP i genomsnitt hade teknologisektorn, medan sektorn Olja 
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& Gas hade lägsta genomsnittliga poängen inom miljödimensionen. Inom den sociala 

dimensionen hade däremot Finanssektorn den lägsta genomsnittliga poängen. 

 
Tabell 14. Branschstatistik, monistiskt bolagssystem 

Bransch N (%) Total CSP Miljö CSP Social CSP BGD 
 

Antal (%) M  

(SD) 

M  

(SD) 

M  

(SD) 

M  

(SD) 

Olja & Gas 17 (6%) 58,92 

(17,40) 

56,95 

(27,98) 

69,24 

(25,03) 

15,51 

(15,17) 

Råvaror 19 (7%) 64,87 

(13,73) 

81,05 

(17,69) 

81,31 

(15,12) 

17,12 

(10,90) 

Industri 61 (22%) 56,91 

(14,73) 

71,62 

(23,51) 

71,26 

(22,27) 

15,14 

(11,47) 

Dagligvaror 35 (12%) 57,26 

(14,80) 

74,56 

(24,40) 

72,31 

(25,97) 

19,66 

(12,57) 

Sjukvård 7 (2%) 65,49 

(14,31) 

74,67 

(18,94) 

80,83 

(16,10) 

18,57 

(10,57) 

Konsumenttjänster 45 (16%) 60,93 

(16,76) 

62,61 

(26,72) 

72,49 

(24,51) 

18,38 

(12,29) 

Telekommunikation 4 (1%) 71,84 

(12,45) 

86,52 

(11,04) 

86,14 

(16,29) 

22,67 

(12,73) 

Kraftförsörjning 13 (5%) 68,18  

(7,19) 

85,19 

(9,47) 

91,22  

(6,30) 

19,07 

(11,08) 

Finans 70 (25%) 59,94 

(18,94) 

63,43 

(30,21) 

62,76 

(28,50) 

17,04 

(12,39) 

Teknologi 11 (4%) 54,48 

(18,19) 

58,53 

(31,87) 

64,38 

(27,84) 

17,60 

(13,13) 

Totalt 282 (100%) 
    

 
Med N avses antal företag tillhörande respektive bransch. Den procentuella andelen av det totala antalet 

företag anges inom parantes. Med M avses medelvärdet dvs variablernas genomsnittliga värden inom varje 

bransch och med SD avses standardavvikelsen dvs variabelns genomsnittliga spridning. Total CSP 

respektive miljö och social CSP redovisas i genomsnittliga ESG-poäng. BGD beräknas genom de kvinnliga 

styrelseledamöternas procentuella andel i respektive bolag.  

 

4.2 Pearsons korrelation 

Nedan, i tabell 15 och 16, visas korrelationsmatriserna uppdelat på de två urvalsgrupperna 

med dualistiskt respektive monistiskt bolagssystem. Med hjälp av korrelationsmatriserna 

kan korrelationen mellan variablerna i studien påvisas (Djurfeldt & Barmark, 2009). 

Korrelationskoefficienten ges alltid ett värde mellan -1 och 1 (Djurfeldt et al., 2010). Med 

en korrelation lika med 0 indikeras att det inte finns något samband alls mellan 

variablerna. Ett negativt värde sägs signalera ett negativt samband. På motsvarande sätt 

sägs ett positivt värde indikera ett positivt samband (Bryman & Bell, 2013). Som vi kan 

se i korrelationsmatriserna nedan finns det ett samband mellan de oberoende och de 

beroende variablerna i studien, vilka diskuteras nedan.  

 



Linnéa Wikström och Pierre Alfredsson 

63 

 

Inom urvalsgruppen med dualistiskt bolagssystem erhålls mellan BGD och total CSP 

(relation A) en korrelationskoefficient på 0,382, motsvarande ett relativt starkt samband. 

Mellan BGD och miljödimensionen (relation B1) erhålls en korrelationskoefficient på 

0,283, medan det mellan BGD och den sociala dimensionen (relation B2) erhålls en 

korrelationskoefficient på 0,332, vilket tyder på att det finns ett något starkare samband 

mellan BGD och Social CSP. Samtliga tre samband anges vara signifikanta på en 0,01-

nivå. Det finns därmed en signifikant korrelation mellan variablerna. Bland 

kontrollvariablerna kan vi se att hållbarhetskommitté erhållit högst korrelation med CSP 

både totalt men även inom de enskilda dimensionerna. Risk är den variabel som erhållit 

lägst korrelation med CSP såväl totalt som med de enskilda dimensionerna.  

 
Tabell 15. Pearsons korrelationsmatris, dualistiskt bolagssystem 

 
Total 

CSP 

Miljö 

CSP 

Social 

CSP 

BGD Företagets 

storlek 

Lönsamhet Risk Styrelsens 

storlek 

Total CSP - 
       

Miljö CSP 0,713** - 
      

Social CSP 0,796** 0,781** - 
     

BGD 0,382** 0,283** 0,332** - 
    

Företagets 

storlek 

0,460** 0,344** 0,321** 0,278** - 
   

Lönsamhet 0,117** 0,077** 0,109** 0,049 -0,064* - 
  

Risk 0,071* 0,056* 0,057* 0,004 0,214** -0,153** - 
 

Styrelsens 

storlek 

0,338** 0,334** 0,309** 0,147** 0,554** -0,086** 0,190** - 

Hållbarhets-

kommitté 

0,590** 0,622** 0,646** 0,236** 0,302** 0,072* -0,010 0,276** 

 

I tabellen visas samvariationen mellan variablerna uttryckt som korrelationskoefficient. *Korrelationen 

anses signifikant på en 0,05-nivå. **Korrelationen anses signifikant på en 0,01-nivå.  

 

Inom urvalsgruppen med monistiskt bolagssystem erhålls mellan BGD och total CSP 

(relation A) en korrelationskoefficient på 0,378, motsvarande ett relativt starkt samband. 

Mellan BGD och miljödimensionen (relation B1) erhålls en korrelationskoefficient på 

0,299, medan det mellan BGD och den sociala dimensionen (relation B2) erhålls en 

korrelationskoefficient på 0,325, vilket tyder på att det finns ett något starkare samband 

mellan BGD och Social CSP. Samtliga tre samband anges vara signifikanta på en 0,01-

nivå. Det finns därmed en signifikant korrelation mellan variablerna. Det tycks alltså i ett 

initialt skede inte föreligga någon större skillnad mellan bolag med dualistiskt respektive 

monistiskt bolagssystem. Bland kontrollvariablerna kan vi se att företagets storlek erhållit 

högst korrelation med total CSP, medan kontrollvariabeln hållbarhetskommitté erhållit 

högst korrelation med miljödimensionen samt den sociala dimensionen individuellt. 
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Lägst korrelation med CSP såväl totalt som med de enskilda dimensionerna tycks inom 

urvalsgruppen med monistiskt bolagssystem vara lönsamhet.  

 

Tabell 16. Pearsons korrelationsmatris, monistiskt bolagssystem 

 
Total  

CSP 

Miljö 

CSP 

Social 

CSP 

BGD Företagets 

storlek 

Lönsamhet Risk Styrelsens 

storlek 

Total CSP - 
       

Miljö CSP 0,757** - 
      

Social CSP 0,778** 0,780** - 
     

BGD 0,378** 0,299** 0,325** - 
    

Företagets 

storlek 

0,556** 0,438** 0,438** 0,235** - 
   

Lönsamhet 0,055** -0,020 0,031 0,019 -0,092** - 
  

Risk 0,092** 0,117** 0,140** -0,047* 0,116** -0,097** - 
 

Styrelsens 

storlek 

0,368** 0,350** 0,355** 0,184** 0,590** -0,057** 0,086** - 

Hållbarhets-

kommitté 

0,525** 0,544** 0,499** 0,228** 0,309** -0,004 0,132** 0,218** 

 

I tabellen visas samvariationen mellan variablerna uttryckt som korrelationskoefficient. *Korrelationen 

anses signifikant på en 0,05-nivå. **Korrelationen anses signifikant på en 0,01-nivå.  

 

4.2.1 Kontroll av felkällor 

I avsnitt 3.4.4 diskuterades de två felkällorna multikollinearitet samt heteroskedasticitet. 

I detta avsnitt presenteras de resultat som erhållits då vi kontrollerat felkällorna i 

föreliggande studie.  

 

Korrelationsmatriserna ovan kan användas i syfte att kontrollera felkällan 

multikollinearitet. En korrelation mellan de oberoende variablerna överstigande 0,8 sägs 

indikera multikollinearitet (Djurfeldt & Barmark, 2009; Djurfeldt et al., 2010). Av 

korrelationsmatriserna att döma tycks det inte förekomma någon multikollinearitet i 

någon av urvalsgrupperna. Eftersom viss typ av samvariation inte kan påvisas i en 

korrelationsmatris, valde vi att även testa felkällan med hjälp av toleransvärdet och VIF-

faktorn. Det förra värdet ska inte understiga 0,5 och den andra faktorn ska inte överstiga 

2,5 (Djurfeldt & Barmark, 2009). Testet genomfördes i SPSS.  

 

Inom urvalsgruppen med dualistiskt bolagssystem erhölls ett högsta VIF-värde på 1,601 

och ett lägsta toleransvärde på 0,624. Inom urvalsgruppen med monistiskt bolagssystem 

erhölls ett högsta VIF-värde på 1,658 och ett lägsta toleransvärde på 0,603. I intet av 
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fallen erhålls alltså några värden som skulle kunna indikera multikollinearitet. Tabellerna 

nedan presenteras i syfte att ge en heltäckande bild av testresultaten.  

 

Tabell 17. Tolerans- och VIF-värde, dualistiskt bolagssystem 

Variabel Toleransvärde VIF-värde 

BGD 0,893 1,120 

Företagets storlek 0,624 1,601 

Lönsamhet 0,962 1,039 

Risk 0,921 1,085 

Styrelsens storlek 0,670 1,492 

Hållbarhetskommitté 0,853 1,172 

 

Tabell 18. Tolerans- och VIF-värde, monistiskt bolagssystem 

Variabel Toleransvärde VIF-värde 

BGD 0,906 1,103 

Företagets storlek 0,603 1,658 

Lönsamhet 0,982 1,018 

Risk 0,959 1,042 

Styrelsens storlek 0,649 1,542 

Hållbarhetskommitté 0,865 1,156 

 

Den andra felkällan, heteroskedasticitet, kontrollerades genom att undersöka 

residualernas spridning med hjälp av så kallade spridningsdiagram. Även detta test 

genomfördes i SPSS. Om en solfjädersform kan observeras i spridningsdiagrammet sägs 

detta indikera heteroskedasticitet (Djurfeldt & Barmark, 2009). Resultatet visade dock att 

residualerna hade en approximativ normalfördelning och någon solfjädersform kunde inte 

observeras, det vill säga ingen heteroskedasticitet kunde uppmärksammas. 

 

4.3 Regressionsanalyser 

I detta avsnitt presenteras regressionsanalyserna, vars huvuduppgift varit att besvara 

studiens syfte samt de tre hypoteserna i avsnitt 2.4. Finns det ett samband mellan BGD 

och total CSP samt mellan BGD och de enskilda dimensionerna av CSP? Precis som vid 

de tidigare analyserna genomfördes regressionsanalyserna separat inom de två 

urvalsgrupperna. I tabell 19 presenteras relation A, BGD:s påverkan på total CSP, inom 

urvalsgruppen med dualistiskt respektive monistiskt bolagssystem. Total CSP sätts som 

beroende variabel medan BGD sätts som oberoende variabel tillsammans med 
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kontrollvariablerna. I tabell 20 visas relation B1, BGD:s påverkan på miljödimensionen, 

inom urvalsgruppen med dualistiskt respektive monistiskt bolagssystem. I detta fall sätts 

miljödimensionen som beroende variabel medan BGD sätts som oberoende variabel 

tillsammans med kontrollvariablerna. I tabell 21 redovisas slutligen relation B2, BGD:s 

påverkan på den sociala dimensionen, inom urvalsgruppen med dualistiskt respektive 

monistiskt bolagssystem. Den sociala dimensionen sätts som beroende variabel medan 

BGD precis som i föregående fall sätts som oberoende variabel tillsammans med 

kontrollvariablerna.  

 

4.3.1 Regressionsanalys BGD och total CSP 

I tabell 19 redovisas resultatet av studiens första regressionsanalys, med vilken studiens 

första hypotes, relation A, prövas. Resultatet som erhölls visade en signifikant positiv 

relation mellan BGD och total CSP inom båda urvalsgrupperna. Inom såväl dualistiskt 

som monistiskt bolagssystem tycks BGD ha en positiv effekt på total CSP även om 

effekten tycks vara något större inom det monistiska systemet. Inom båda 

urvalsgrupperna urskiljs dessutom en signifikant positiv relation mellan total CSP och 

kontrollvariablerna företagsstorlek, lönsamhet samt hållbarhetskommitté. Allra mest 

tycks total CSP påverkas av företagets storlek och huruvida det funnits en 

hållbarhetskommitté i bolaget. Större företag och företag med hållbarhetskommitté tycks 

alltså ha större benägenhet att investera i CSR, vilket även tidigare forskare kommit fram 

till (Post et al., 2015; Velte, 2016). De två olika urvalsgrupperna visade sig dock skilja 

sig åt i relationen mellan total CSP och kontrollvariablerna risk samt styrelsestorlek. En 

positiv relation noteras inom det dualistiska bolagssystemet, medan en negativ relation 

noteras inom det monistiska bolagssystemet. Detta tycks indikera att högre risk och större 

styrelse inom dualistiska bolag potentiellt kan innebära större benägenhet att investera i 

CSR, medan det inom monistiska bolag kan innebära motsatsen. Vi väntade oss ett 

negativt samband mellan risk och total CSP då företag med högre risk i allmänhet tycks 

ha lägre benägenhet att investera i CSR (Waddock & Graves, 1997), vilket alltså inte 

stöds av resultatet. Dock vill vi poängtera avsaknaden av statistisk signifikans. Vi fann 

inget signifikant samband mellan styrelsens storlek och total CSP. Den totala variansen i 

total CSP förklaras till 58,6% (dualistiskt bolagssystem) respektive 56,1% (monistiskt 

bolagssystem) av modellen.  
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Tabell 19. Regressionsanalys BGD och total CSP 

Hypotes 1: Positivt samband mellan BGD och total CSP, relation A 

Variabel Dualistiskt bolagssystem Monistiskt bolagssystem 

Beroende variabel Total CSP Total CSP 

Oberoende variabel   

     BGD 0,263*** 

(0,030) 

0,294*** 

(0,019) 

Kontrollvariabel   

     Företagets storlek 10,049*** 

(0,779) 

8,758*** 

(0,355) 

     Lönsamhet 0,069*** 

(0,021) 

0,031*** 

(0,005) 

     Risk 5,354** 

(2,569) 

-1,507 

(1,281) 

     Styrelsens storlek 0,100 

(0,127) 

-0,049 

(0,085) 

     Hållbarhetskommitté 14,161*** 

(0,900) 

11,020*** 

(0,530) 

     Land  Ja Ja 

     Bransch  Ja Ja 

R2 0,586 0,561 

Adj. R² 0,577 0,556 

Sig. 0,000 0,000 

N 121 282 

Koefficient (Standardfel). 

*Signifikant på en 0,10-nivå. **Signifikant på en 0,05-nivå. ***Signifikant på en 0,01-nivå. 

Som beroende variabel används i modellen total CSP, som oberoende variabel används BGD tillsammans 

med kontrollvariablerna. Med R2 avses modellens förklaringsgrad, den del av den totala variansen i den 

beroende variabeln som kan hänföras till de oberoende variablerna. Med Adj. R2 menas justerad R2.. Med 

Sig. menas modellens signifikans. Med N avses antal företag.  
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4.3.2 Regressionsanalys BGD och miljödimensionen 

I tabell 20 presenteras resultatet av studiens andra regressionsanalys, med vilken studiens 

andra hypotes, relation B1, prövas. Resultatet som erhölls visade en signifikant positiv 

relation mellan BGD och CSP-dimensionen miljö inom båda typerna av bolagssystem. 

BGD tycks dock ha en betydligt större effekt på miljödimensionen inom det monistiska 

systemet. Inom såväl dualistiskt som monistiskt bolagssystem urskiljs en signifikant 

positiv relation mellan miljödimensionen och kontrollvariablerna företagsstorlek samt 

hållbarhetskommitté. Större företag och företag med hållbarhetskommitté tycks därmed 

ha större benägenhet att investera i miljömässig CSR. De två urvalsgrupperna visade sig 

dock skilja sig åt i relationen mellan CSP-dimensionen miljö och kontrollvariabeln risk. 

Relationen visade sig vara negativ inom det dualistiska bolagssystemet, medan den inom 

det monistiska bolagssystemet visade sig vara positiv. Detta tycks indikera att högre risk 

inom dualistiska bolag kan innebära mindre benägenhet att investera i miljömässig CSR, 

medan det inom monistiska bolag kan innebära större benägenhet att investera i 

miljömässig CSR. Dock vill vi precis som ovan poängtera avsaknaden av statistisk 

signifikans i detta fall. Inom det dualistiska bolagssystemet noteras ett signifikant positivt 

samband mellan styrelsens storlek och företagens miljö CSP. Vi fann dock inget 

signifikant samband mellan miljödimensionen och kontrollvariabeln lönsamhet. Den 

totala variansen i miljö CSP förklaras till 55,3% (dualistiskt bolagssystem) respektive 

50,6% (monistiskt bolagssystem) av modellen.  
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Tabell 20. Regressionsanalys BGD och miljödimensionen 

Hypotes 2: Positivt samband mellan BGD och miljödimensionen, relation B1 

Variabel Dualistiskt bolagssystem  Monistiskt bolagssystem  

Beroende variabel Miljö CSP Miljö CSP 

Oberoende variabel   

     BGD 0,156*** 

(0,048) 

0,285*** 

(0,033) 

Kontrollvariabel   

     Företagets storlek 10,508*** 

(1,247) 

8,963*** 

(0,609) 

     Lönsamhet 0,044 

(0,033) 

0,008 

(0,009) 

     Risk -3,805 

(4,110) 

3,755* 

(2,199) 

     Styrelsens storlek 1,053*** 

(0,204) 

0,102 

(0,145) 

     Hållbarhetskommitté 23,339*** 

(1,440) 

21,564*** 

(0,910) 

     Land  Ja Ja 

     Bransch  Ja Ja 

R2 0,553 0,506 

Adj. R² 0,543 0,501 

Sig. 0,000 0,000 

N 121 282 

Koefficient (Standardfel). 

*Signifikant på en 0,10-nivå. **Signifikant på en 0,05-nivå. ***Signifikant på en 0,01-nivå. 

Som beroende variabel används i modellen miljö CSP, som oberoende variabel används BGD tillsammans 

med kontrollvariablerna. Med R2 avses modellens förklaringsgrad, den del av den totala variansen i den 

beroende variabeln som kan hänföras till de oberoende variablerna. Med Adj. R2 menas justerad R2.. Med 

Sig. menas modellens signifikans. Med N avses antal företag.  

 

4.3.3 Regressionsanalys BGD och den sociala dimensionen 

I tabell 21 redovisas resultatet av studiens tredje och sista regressionsanalys, med vilken 

studiens tredje hypotes, relation B2, prövas. Resultatet som erhölls visade en signifikant 

positiv relation mellan BGD och den sociala CSP-dimensionen inom båda 

urvalsgrupperna. BGD tycks dock ha en större effekt på den sociala dimensionen inom 

det monistiska bolagssystemet. Inom såväl dualistiskt som monistiskt bolagssystem 

urskiljs en signifikant positiv relation mellan den sociala dimensionen och 

kontrollvariablerna företagsstorlek, lönsamhet samt hållbarhetskommitté. Större företag 
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samt företag med högre lönsamhet och tillsatt hållbarhetskommitté tycks alltså ha större 

benägenhet att investera i social CSR. De två urvalsgrupperna visade sig även i detta fall 

skilja sig åt med avseende på kontrollvariabeln risk. Relationen mellan den sociala 

dimensionen och kontrollvariabeln risk visade sig inom det dualistiska bolagssystemet 

vara negativ, medan den inom det monistiska bolagssystemet visade sig vara signifikant 

positiv. Detta tycks indikera att högre risk inom dualistiska bolag kan innebära mindre 

benägenhet att investera i social CSR, medan det inom monistiska bolag kan innebära 

större benägenhet att investera i social CSR. Notera dock avsaknaden av statistisk 

signifikans inom det dualistiska bolagssystemet. Inom det dualistiska bolagssystemet 

noteras även ett signifikant positivt samband mellan styrelsens storlek och företagens 

sociala CSP. Den totala variansen i social CSP förklaras till 57,4% (dualistiskt 

bolagssystem) respektive 52,2% (monistiskt bolagssystem) av modellen.  

 

Tabell 21. Regressionsanalys BGD och den sociala dimensionen 

Hypotes 3: Positivt samband mellan BGD och den sociala dimensionen, relation B2 

Variabel Dualistiskt bolagssystem Monistiskt bolagssystem 

Beroende variabel Social CSP Social CSP 

Oberoende variabel   

     BGD 0,279*** 

(0,045) 

0,354*** 

(0,030) 

Kontrollvariabel   

     Företagets storlek 9,053*** 

(1,156) 

10,263*** 

(0,564) 

     Lönsamhet 0,085*** 

(0,031) 

0,032*** 

(0,009) 

     Risk -0,188 

(3,811) 

5,911*** 

(2,038) 

     Styrelsens storlek 0,843*** 

(0,189) 

0,107 

(0,135) 

     Hållbarhetskommitté 23,540*** 

(1,335) 

15,858*** 

(0,843) 

     Land  Ja Ja 

     Bransch  Ja Ja 

R2 0,574 0,522 

Adj. R² 0,564 0,517 

Sig. 0,000 0,000 

N 121 282 

Koefficient (Standardfel). 
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*Signifikant på en 0,10-nivå. **Signifikant på en 0,05-nivå. ***Signifikant på en 0,01-nivå. 

Som beroende variabel används i modellen social CSP, som oberoende variabel används BGD tillsammans 

med kontrollvariablerna. Med R2 avses modellens förklaringsgrad, den del av den totala variansen i den 

beroende variabeln som kan hänföras till de oberoende variablerna. Med Adj. R2 menas justerad R2.. Med 

Sig. menas modellens signifikans. Med N avses antal företag.  
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5. Resultatdiskussion 

 

I det femte kapitlet diskuteras studiens resultat i relation till de tre hypoteserna. Syftet 

besvaras och resultatet kopplas till tidigare forskning som har presenterats i den 

teoretiska referensramen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuren ska ge en överblick av de positiva relationerna mellan BGD och CSP.  

 

5.1 Relation A: Styrelsens könsfördelning (BGD) och dess effekt på total 

hållbarhetsprestation (total CSP) 

Resultatet avseende relation A, BGD:s effekt på total CSP, påvisade positiv signifikans. 

Därmed stöds studiens första hypotes. Enligt regressionsmodellen skulle en procents 

ökning av BGD medföra en förbättring om 0,263 poäng (dualistiskt bolagssystem) 

respektive 0,294 poäng (monistiskt bolagssystem) i total CSP, ceteris paribus. Om 

resultatet sätts i perspektiv till studiens beskrivande statistik kan vi se att även en liten 

ökning av BGD skulle innebära en ansenlig förbättring av total CSP. Medianvärdet i 

variabeln styrelsestorlek låg på 10 i båda urvalsgrupperna. Om styrelsen ökade med en 

enda kvinnlig ledamot skulle således total CSP öka med 2,63 poäng (dualistiskt 

bolagssystem) respektive 2,94 poäng (monistiskt bolagssystem). Med en genomsnittlig 

CSP på 63,31 poäng respektive 59,86 poäng, skulle ökningen leda till en förbättring om 

4,2 procent (dualistiskt bolagssystem) respektive 4,9 procent (monistiskt bolagssystem) i 

total CSP. Det tycks därmed finnas ett positivt samband mellan BGD och total CSP, vilket 

även påvisats av tidigare forskare (Arayssi et al., 2016; Bear et al., 2010; Kyaw et al., 

2017; Setó-Pamies, 2015; Velte, 2016; Webb, 2004; Zhang et al., 2013).  

Figur 17. De positiva relationerna mellan BGD-CSP, bearbetad enligt Lundell och Olofsson (2018) 
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Vi avsåg även undersöka om det finns ett positivt samband mellan BGD och CSP-

dimensionen miljö samt den sociala CSP-dimensionen, relation B1 och B2 i figuren. Att 

CSP beskrivs som ett flerdimensionellt mått skulle nämligen kunna vara en av 

anledningarna till att tidigare forskning erhållit skiftande resultat (Boulouta, 2013). 

Galbreath (2011) fann exempelvis inte något signifikant samband mellan BGD och 

miljödimensionen. Det tycks indikera att de kvinnliga styrelseledamöterna inte lyckas 

påverka företagens miljömässiga prestation. Resultatet i föreliggande studie tycks dock 

inte indikera något sådant förhållande, däremot noteras en viss skillnad bland de 

individuella CSP-dimensionerna.  

 

5.2 Relation B1: Styrelsens könsfördelning (BGD) och dess effekt på 

miljödimensionen 

Resultatet avseende relation B1, BGD:s effekt på miljödimensionen, visade i enlighet 

med den andra hypotesen positiv signifikans. Enligt regressionsmodellen skulle en 

procents ökning av BGD medföra en förbättring om 0,156 poäng (dualistiskt 

bolagssystem) respektive 0,285 poäng (monistiskt bolagssystem) i miljö CSP, ceteris 

paribus. Satt i perspektiv till styrelsens medianstorlek kan vi se att om styrelsen ökade 

med en enda kvinnlig ledamot skulle miljödimensionen öka med 1,56 poäng (dualistiskt 

bolagssystem) respektive 2,85 poäng (monistiskt bolagssystem). Med en genomsnittlig 

miljö CSP på 75,39 poäng respektive 68,57 poäng, skulle ökningen leda till en förbättring 

om 2,1 procent (dualistiskt bolagssystem) respektive 4,2 procent (monistiskt 

bolagssystem) i miljödimensionen. Det tycks alltså finnas ett positivt samband mellan 

BGD och miljödimensionen, vilket stöds av Post et al. (2011) som till skillnad från 

Galbreath (2011) fann en positiv relation mellan BGD och företagens miljöprestation. 

Den mest uppenbara skillnaden mellan studierna tycks vara av geografisk art, då Post et 

al. (2011) studie enbart inkluderade amerikanska bolag, medan Galbreath (2011) studie 

endast inkluderade australienska bolag, vilket oundvikligen påverkat studiernas 

generaliserbarhet. I föreliggande studie inkluderas endast europeiska bolag, fördelat på 

två olika sorters bolagssystem. Den positiva signifikansen erhölls dock inom båda 

urvalsgrupperna. Vi lyckas därmed bevisa existensen av ett positivt samband. I enlighet 

med Velte (2016) kan vi dock notera att det finns en viss skillnad mellan de olika 

bolagssystemen, då vi inom urvalet med monistiskt bolagssystem erhållit en betydligt 

högre regressionskoefficient. Vi ska återkomma till detta senare. 
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5.3 Relation B2: Styrelsens könsfördelning (BGD) och dess effekt på den 

sociala dimensionen 

Resultatet avseende relation B2, BGD:s effekt på den sociala dimensionen, visade i 

enlighet med den tredje hypotesen positiv signifikans. Enligt regressionsmodellen skulle 

en procents ökning av BGD medföra en förbättring om 0,279 poäng (dualistiskt 

bolagssystem) respektive 0,354 poäng (monistiskt bolagssystem) i social CSP, ceteris 

paribus. Satt i perspektiv till styrelsens medianstorlek kan vi se att om styrelsen ökade 

med en enda kvinnlig ledamot skulle den sociala dimensionen öka med 2,79 poäng 

(dualistiskt bolagssystem) respektive 3,54 poäng (monistiskt bolagssystem). Med en 

genomsnittlig social CSP på 76,17 poäng respektive 88,11 poäng, skulle ökningen leda 

till en förbättring om 3,7 procent (dualistiskt bolagssystem) respektive 4,0 procent 

(monistiskt bolagssystem) i den sociala dimensionen. Med hänsyn till detta tycks det 

alltså finnas ett positivt samband mellan BGD och den sociala dimensionen, vilket även 

påvisats av tidigare forskare som studerat denna dimension närmre (se exempelvis Wang 

& Coffey, 1992; Williams, 2003). Även inom den sociala dimensionen noteras en viss 

skillnad mellan det dualistiska och det monistiska bolagssystemet. Vi ska diskutera 

skillnaderna mellan de olika bolagssystemen i följande stycke.  

 

Precis som Velte (2016) poängterar kan styrelsens beslutsprocess skilja sig åt mellan olika 

bolagssystem, vilket följaktligen kan få genomslag på relationen mellan BGD och CSP. 

I enlighet med Velte (2016) noteras en skillnad mellan olika bolagssystem, då vi inom 

urvalet av bolag med monistiskt bolagssystem erhållit en något högre 

regressionskoefficient i de tre regressionsmodellerna. Således tycks effekten av BGD 

vara större inom det monistiska bolagssystemet, vilket vi reagerade på då vi initialt 

förväntade oss se större effekt inom det dualistiska bolagssystemet. Det dualistiska 

bolagssystemet karaktäriseras av dess uppdelning i styrelse och verkställande ledning, 

styrelsen beskrivs som tvådelad, bestående av ett övervakande och ett ledande organ 

(Dienes & Velte, 2016). Eftersom det inte finns något beroendeförhållande mellan de 

olika funktionerna sägs intressekonflikterna vara betydligt färre inom detta bolagssystem 

(Bezemer et al., 2014; Dienes & Velte, 2016; Jungmann, 2006). Samtidigt hävdas 

styrelserna inom det dualistiska bolagssystemet vara mindre effektiva i sin övervakning 

(Dienes & Velte, 2016). I och med att de kvinnliga styrelseledamöterna visat sig ha en 

positiv påverkanseffekt på just denna centrala styrelsefunktion (Nielsen & Huse, 2010; 
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Post & Byron, 2015), förväntade vi oss att BGD skulle få större genomslag på CSP inom 

det dualistiska bolagssystemet. Att effekten av BGD visade sig vara större inom det 

monistiska bolagssystemet skulle kunna bero på att det inom detta bolagssystem inte görs 

någon separation mellan styrelsefunktionerna, vilket ger upphov till ett obegränsat 

informationsflöde mellan de verkställande och icke-verkställande direktörerna (Dienes & 

Velte, 2016). I och med att det inom det dualistiska bolagssystemet finns en skarp 

skiljelinje mellan lednings- och tillsynsfunktionerna begränsas informationsflödet 

(Bezemer et al., 2014), vilket skulle kunna vara en förklaring till att de kvinnliga 

ledamöterna ges större möjlighet att påverka företagens hållbarhetsprestation inom det 

monistiska bolagssystemet.  

 

De rådande skillnaderna skulle även kunna hänföras till teorin om den kritiska massan. 

Det skulle kunna vara så att det krävs en kritisk massa av kvinnliga deltagare om dessa 

överhuvudtaget ska ha möjlighet att göra sin röst hörd och därmed lyckas få genomslag 

på företagens hållbarhetsprestation. Om de kvinnliga styrelseledamöterna ska ha 

möjlighet att göra sin röst hörd bland de manliga ledamöterna och därigenom lyckas 

påverka styrelsens beslut måste de enligt Galbreath (2011) och Williams (2003) vara 

minst tre till antalet, annars finns det en risk att de endast betraktas som en stereotyp 

(Kanter, 1977; Lückerath-Rovers, 2013), och därmed inte lyckas få genomslag på 

företagens hållbarhetsprestation (Post et al., 2015). Det kvinnliga inflytandet begränsas 

av styrelsens majoritet, det vill säga männen. Därmed beskrivs BGD:s effekt på CSP inte 

som någon självklarhet (Galbreath, 2011; Konrad et al., 2008).   

 

Den kvinnliga underrepresentationen i bolagsstyrelserna diskuterades i det inledande 

kapitlet som ett globalt fenomen vilket på senare tid fått ökad uppmärksamhet (Setó-

Pamies, 2015). Med hjälp av den beskrivande statistiken i tabell 7 och 8 kan vi se tydliga 

bevis på denna underrepresentation, då BGD uppgick till i genomsnitt 17 % inom båda 

urvalsgrupperna. En förklaring till denna underrepresentation skulle, i enlighet med 

signaleringsteorin, kunna vara att de kvinnliga styrelseledamöterna enbart används som 

en signal i syfte att stärka företagets rykte bland intressenterna (Galbreath, 2010, Miller 

& del Carmen Triana, 2009). Det finns därmed en risk att kvinnorna endast tillsätts i syfte 

att förmedla information om företagets sociala ansvarstagande, utan någon egentlig avsikt 

att uppnå jämställdhet i styrelsen (Bear et al., 2010; Miller & del Carmen Triana, 2009).  
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I tidigare forskning riktas fokus främst mot det monistiska bolagssystemet (Dienes & 

Velte, 2016). Det saknas dock forskning inom vilken man ställt det monistiska 

bolagssystemet mot det dualistiska. I denna studie uppmärksammas en och annan aspekt 

som kan vara värd att notera. Exempelvis kan vi observera en markant skillnad mellan 

olika bolagssystem avseende relationen mellan CSP och kontrollvariablerna risk samt 

styrelsestorlek. Inom det monistiska bolagssystemet påvisas en negativ relation mellan 

total CSP och de ovan nämnda kontrollvariablerna, medan motsatsen påvisas inom det 

dualistiska bolagssystemet. På liknande sätt påvisas inom det monistiska systemet en 

positiv relation mellan de enskilda CSP-dimensionerna och kontrollvariabeln risk, medan 

motsatsen påvisas inom det dualistiska systemet. Enligt Waddock och Graves (1997) 

torde högre risk leda till lägre benägenhet att investera i CSR. En negativ relation alltså. 

Något förvånande tycks detta inte vara aktuellt inom bolag med monistiskt system. Vi 

vill dock poängtera att det i några fall saknats statistisk signifikans i sambanden med just 

kontrollvariablerna risk och styrelsestorlek. De uppmätta skillnaderna skulle alltså kunna 

bero på slumpen och därmed kan vi inte dra någon generaliserande slutats av denna något 

märkliga observation. Likt tidigare forskare (se exempelvis Post et al., 2015; Velte, 2016) 

kan vi dock intyga att det inom större företag samt inom företag med hållbarhetskommitté 

finns en större benägenhet att investera i CSR, såväl totalt som inom miljödimensionen 

och den sociala dimensionen individuellt. Störst påverkan på företagens 

hållbarhetsprestation har kontrollvariabeln hållbarhetskommitté. Enligt 

regressionsmodellen skulle total CSP öka med 14,161 poäng (dualistiskt bolagssystem) 

respektive 11,020 poäng (monistiskt bolagssystem), ceteris paribus, om företagen valde 

att inrätta en hållbarhetskommitté. På motsvarande sätt skulle miljö CSP öka med 23,339 

poäng (dualistiskt bolagssystem) respektive 21,564 poäng (monistiskt bolagssystem). 

Social CSP skulle å sin sida öka med 23,540 poäng (dualistiskt bolagssystem) respektive 

15,858 poäng (monistiskt bolagssystem) om företagen valde att inrätta en 

hållbarhetskommitté.  

 

Idag ställs allt större krav på företag att agera hållbart, både med avseende på miljön men 

även med avseende på samhället (Setó-Pamies, 2015). Ett sätt att bemöta dessa krav kan 

vara att engagera sig i CSR (Foote et al., 2010; Velte, 2016). Ledningens främsta uppgift, 

enligt intressentteorin, är att uppnå balans mellan samtliga intressenters intressen 

(Shankman, 1999). BGD kan i detta sammanhang spela en avgörande roll då en 

könsdiversifierad styrelse kan bidra till att minska intressekonflikterna (Velte, 2016). I 
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enlighet med intressentteorin förväntas företag uppträda på ett sätt som går i linje med 

intressenternas krav (Deegan & Unerman, 2011; Setó-Pamies, 2015, Velte, 2016).  

 

De kvinnliga styrelseledamöterna tycks besitta psykologiska karaktärsdrag som i 

företagsstyrningssammanhang visat sig ha positiv effekt på den strategiska 

beslutsprocessen (Nielsen & Huse, 2010; Post & Byron, 2015). Bem (1974) listade ett 

antal typiskt kvinnliga karaktärsdrag, bland annat ömhet, medkänsla och förståelse, vilka 

samtliga anses reflektera empati och hänsynstagande gentemot andra (Eagly & Karau, 

2002). Med anledning av detta menar Konrad och Kramer (2006) att de kvinnliga 

styrelseledamöternas beredskap att bemöta intressenternas krav är något större än de 

manliga styrelseledamöternas. Detta kan förklaras utifrån rollteorin.  Då könsrollerna är 

preskriptiva och reflekterar samhällets krav på manligt och kvinnligt beteende, ses de 

kvinnliga styrelseledamöterna ofta agera i enlighet med sin könsroll, vilken förknippas 

med typiskt kvinnliga karaktärsdrag (Prentice & Carranza, 2002). I och med att den 

kvinnliga könsrollen förknippas med etiskt hänsynstagande ses de kvinnliga 

styrelseledamöterna värdera hållbarhetsarbetet högre än de manliga styrelseledamöterna 

(Burgess & Tharenou, 2002; Setó-Pamies, 2015). Att förändra styrelsens könsdynamik 

skulle således kunna förbättra företagens hållbarhetsprestation (Arayssi et al., 2016; 

Kyaw et al., 2017), vilket vi med föreliggande studie lyckas bekräfta då vi i 

regressionsanalyserna funnit ett signifikant positivt samband mellan BGD och CSP.  

 

Det positiva sambandet mellan BGD och CSP kan förstås med hjälp av Upper Echelons 

teori samt resursberoendeteorin. Enligt Upper Echelons teori antas de situationsspecifika 

förhållandena i kombination med styrelsens demografiska karaktärsdrag påverka den 

strategiska beslutsprocessen och därigenom få genomslag på företagets prestationsnivå 

(Hambrick & Mason, 1984). Som Hambrick och Mason (1984) poängterar är styrelsens 

heterogenitet därmed av allra största betydelse. Dessutom sägs god bolagsstyrning 

förutsätta heterogenitet, då en homogen styrelse omöjligen kan reflektera ett heterogent 

samhälle (Lückerath-Rovers, 2013). I enlighet med resursberoendeteorin är de externa 

resurserna i företaget avgörande för verksamhetens fortlevnad. Således måste det ske ett 

resursutbyte mellan företaget och dess externa omgivning, vilket ger upphov till ett 

beroendeförhållande (Pfeffer & Salancik, 1978), inom vilket styrelsen kan betraktas som 

en nödvändig länk (Lückerath-Rovers, 2013). Styrelsens sammansättning kan i 

sammanhanget spela en viktig roll (Boyd, 1990) i och med att de mänskliga resurserna 
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utgörs av ledamöternas samlade erfarenhet och expertis (Bear et al., 2010; Pfeffer & 

Salancik, 1978). De kvinnliga styrelseledamöterna kan berika styrelsen med ny 

kompetens (Hillman et al., 2002). Större diversitet bland de mänskliga resurserna kan 

förbättra den strategiska beslutsprocessen och till följd av detta leda till högre CSP (Bear 

et al., 2010; Boyd, 1999; Hambrick & Mason, 1984). Detta går i linje med vårt resultat, 

vilket indikerar att BGD avsevärt kan förbättra företagens miljömässiga och sociala 

prestaterande, samt leda till en förbättring i företagens aggregerade hållbarhetsprestation.  
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6. Slutsats, bidrag och studiens begränsningar 

 

I det sjätte och avslutande kapitlet presenteras studiens slutsats och bidrag, både 

teoretiskt och praktiskt. I kapitlet diskuteras även begränsningarna med studien samt ges 

förslag till vidare forskning. 

 

 

6.1 Studiens slutsats 

Syftet med studien bestod av att undersöka om det finns ett samband mellan Board 

Gender Diversity (BGD) och Corporate Social Performance (CSP). Vi ställde oss frågan 

huruvida styrelsens könsfördelning kan påverka företagets hållbarhetsprestation? Med 

utgångspunkt i syftet formulerades studiens första hypotes, avseende relation A. Då 

regressionsanalysen visade positiv signifikans i sambandet mellan BGD och total CSP 

kunde hypotesen accepteras, med slutsatsen att en könsdiversifierad styrelse kan förbättra 

företagens aggregerade hållbarhetsprestation. Det positiva sambandet observerades inom 

både det dualistiska och det monistiska bolagssystemet. Sambandet visade sig dock skilja 

sig åt mellan de olika bolagssystemen. De kvinnliga styrelseledamöterna tycks ha större 

möjlighet att påverka företagets hållbarhetsprestation inom det monistiska 

bolagssystemet, vilket vi förklarade med att det inom detta bolagssystem saknas en skarp 

skiljelinje mellan lednings- och tillsynsfunktionerna, vilket sägs ge upphov till ett 

obegränsat informationsflöde mellan de verkställande och icke-verkställande 

direktörerna i styrelsen (Dienes & Velte, 2016). 

 

Syftet bestod också av att undersöka om det finns ett samband mellan BGD och 

miljödimensionen respektive den sociala dimensionen, varpå de två hypoteserna 

avseende relation B1 och B2 formulerades. Då regressionsanalyserna visade positiv 

signifikans i sambandet mellan såväl BGD och miljödimensionen som mellan BGD och 

den sociala dimensionen kunde båda hypoteserna accepteras, med slutsatsen att en 

könsdiversifierad styrelse kan förbättra företagens miljömässiga hållbarhetsprestation 

likväl som deras sociala hållbarhetsprestation. BGD visade sig dock ha starkare effekt på 

den sociala dimensionen än på miljödimensionen. De positiva sambanden observerades 

inom båda bolagssystemen. Även i detta fall kunde vi notera en markant skillnad mellan 

det dualistiska och det monistiska bolagssystemet. I samtliga fall tycks BGD ha starkare 

effekt på företagens hållbarhetsprestation inom det monistiska bolagssystemet, vilket som 
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tidigare nämnts skulle kunna ha sin förklaring i det obegränsade informationsflöde som 

sägs råda inom just detta bolagssystem (Dienes & Velte, 2016).  

 

6.2 Studiens bidrag 

I detta avsnitt diskuteras studiens teoretiska och praktiska bidrag. Medan det teoretiska 

bidraget presenteras utifrån det forskningsgap som identifierades i studiens inledande 

kapitel, presenteras det praktiska bidraget utifrån företagens perspektiv.  

6.2.1 Teoretiskt bidrag 

Studien kan anses bidra till litteraturen på tre olika sätt. Dels analyseras relationen mellan 

BGD och total CSP (relation A) enbart hos europeiska bolag, en kontext som förbisetts 

av tidigare forskare då en majoritet av studierna endast inkluderat amerikanska bolag 

alternativt bolag listade på amerikansk börs (Boulouta, 2013; Post et al., 2001; Wang & 

Coffey, 1992; Webb, 2004; Zhang et al., 2013). Dels analyseras relationen mellan BGD 

och CSP-dimensionen miljö samt den sociala CSP-dimensionen (relation B1 och B2). På 

så sätt kartläggs inom vilka av dimensionerna som de kvinnliga styrelseledamöterna kan 

ha störst möjlighet att påverka företagens hållbarhetsprestation. I en majoritet av tidigare 

forskning inkluderas ett aggregerat mått på företagens hållbarhetsprestation  (Arayssi et 

al., 2016; Bear et al., 2010; Boulouta, 2013; Kyaw et al., 2017; Setó-Pamies, 2015; Velte, 

2016; Webb, 2004; Zhang et al., 2013). Därmed tas ingen hänsyn till att effekten av BGD 

kan skilja sig åt mellan de olika dimensionerna. Resultatet i föreliggande studie visade att 

det finns en markant skillnad mellan miljödimensionen och den sociala dimensionen, då 

BGD tycks ha störst påverkanseffekt inom den sociala dimensionen. I likhet med Post et 

al. (2011) lyckas vi dock motbevisa Galbreath (2011) som menar att det inte finns något 

signifikant samband mellan BGD och miljödimensionen överhuvudtaget.  

 

Vidare studeras relationen mellan BGD och företagens hållbarhetsprestation inom bolag 

med såväl dualistiskt som monistiskt bolagssystem, vilket möjliggjort en jämförelse 

mellan olika bolagssystem. Tidigare forskning begränsas starkt av dess koncentration till 

det monistiska bolagssystemet som sägs vara dominerande i de anglosaxiska länderna, 

framförallt USA (Dienes & Velte, 2016). Bland de tidigare studierna ses endast Velte 

(2016) ta hänsyn till bolagssystem, då han i sin studie undersökte relationen inom 

dualistiska bolag i Österrike och Tyskland. Denna studie tillhör därmed de första att göra 

en jämförelse mellan de två bolagssystemen inom en europeisk kontext. Resultatet visade 
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en markant skillnad mellan det dualistiska och det monistiska bolagssystemet. Som Velte 

(2016) poängterar skiljer sig den strategiska beslutsprocessen åt mellan olika 

bolagssystem, vilket kan få återverkan på relationen mellan BGD och CSP. Enligt vårt 

resultat har BGD större påverkanseffekt inom det monistiska bolagssystemet, detta 

eftersom det monistiska bolagssystemet präglas av ett obegränsat informationsflöde 

mellan de verkställande och icke-verkställande direktörerna (Dienes & Velte, 2016).  

 

Sammantaget bidrar studien med ny kunskap avseende relationen mellan BGD och total 

CSP, samt mellan BGD och CSP-dimensionen miljö respektive den sociala CSP-

dimensionen.  

6.2.2 Praktiskt bidrag 

Studien bidrar praktiskt genom att belysa vikten av ökad könsdiversifiering i styrelserna. 

Som vi nämnde i resultatdiskussionen skulle en ökning med en enda kvinnlig ledamot i 

styrelsen kunna leda en förbättring på 4,2/4,9 procent (dualistiskt/monistiskt 

bolagssystem) i total CSP, 2,1/4,2 procent (dualistiskt/monistiskt bolagssystem) i 

miljödimensionen samt 3,7/4,0 procent (dualistiskt/monistiskt bolagssystem) i den 

sociala dimensionen. Resultatet är relevant med tanke på att det idag ställs allt större krav 

på företag att agera hållbart (Setó-Pamies, 2015), vilket även återspeglas i det nya EU-

direktivet (2014/95/EU) avseende icke-finansiell rapportering. Från och med år 2018 

måste de företag som omfattas av direktivet offentliggöra information om sina policys 

gällande miljöskydd, socialt ansvarstagande och behandling av anställda, mångfald, de 

mänskliga rättigheterna samt motverkande av korruption. Med hänsyn till resultatet i 

föreliggande studie skulle ett sätt att öka företagens ansvarstagande kunna vara att öka 

könsdiversifieringen i styrelsen.  

 

Idag diskuteras dessutom huruvida EU borde införa obligatorisk könskvotering (Boffey, 

2017, 20 november). En anledning till kvinnornas underrepresentation i 

företagsstyrningssammanhang kan vara att de kvinnliga styrelseledamöterna endast 

används som en signal i syfte att stärka företagets rykte bland intressenterna (Galbreath, 

2010; Miller & del Carmen Triana, 2009), varför det finns en risk att kvinnorna endast 

tillsätts i syfte att signalera socialt ansvarstagande, utan avsikt att öka jämställdheten i 

styrelsen (Bear et al., 2010; Miller & del Carmen Triana, 2009). Med studiens resultat 

erhålls belägg, med vilka vi konkret kan visa att det finns ett faktiskt värde i att öka 
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styrelsens könsmångfald. Med hänsyn till signaleringsteorin skulle en obligatorisk 

könskvotering potentiellt kunna sätta stopp på signaleringen och istället få de 

signalerande företagen att ta till vara på kvinnornas värdefulla roll i bolagsstyrelserna.  

 

6.3 Studiens trovärdighet 

I detta avsnitt diskuteras studiens trovärdighet i syfte att utvärdera det resultat som studien 

genererat. Den forskningsmetod som tillämpas i studien baseras på en positivistisk 

filosofi med hypotetiskt-deduktiv ansats. Metodvalet grundas i tidigare forskning på 

området, vilket kan anses öka studiens trovärdighet då vi genom att tillämpa redan 

beprövad forskningsmetodik lyckats erhålla våra resultat på ett sätt som kan anses analogt 

med tidigare forskning. Vidare implementeras en longitudinell forskningsdesign, vilket 

medfört att sambandet mellan BGD och CSP kunnat studeras i ett längre tidsperspektiv. 

Denna typ av design sägs vara att föredra då man vill kunna uttala sig om kausalitet 

(Bryman & Bell, 2013). Genom att tillämpa en longitudinell design kunde vi undvika de 

problem som vanligen förknippas med tvärsnittsdesign. Med tvärsnittsdesign kan det vara 

svårt att avgöra vilken variabel som kom först i tiden (Bryman & Bell, 2013; Rindfleisch 

et al., 2008). All data inhämtades via databasen Thomson Reuters Datastream, vilket 

anges vara en av de största databaserna med transparent och objektiv ESG-data (Thomson 

Reuters, 2017). Eftersom studien baseras på sekundärdata kan vi inte kontrollera 

datamängdens kvalitet. Datamängden kan dock förutsättas vara av högre kvalitet i och 

med att den inhämtats från en erkänd källa (Bryman & Bell, 2013), så som Thomson 

Reuters Datastream. Valet av forskningsdesign, i kombination med att data inhämtats från 

oberoende källa, ökar således studiens trovärdighet ytterligare. 

 

Inom kvantitativ forskning finns en önskan att uppnå generaliserbarhet. Med detta menas 

att man vill kunna hävda resultatets giltighet även i andra fall än dem som inkluderas i 

den aktuella undersökningen (Bryman & Bell, 2013). I undersökningen inkluderas totalt 

403 europeiska företag; 121 företag med dualistiskt bolagssystem samt 282 företag med 

monistiskt bolagssystem. Det totala bortfallet blev 674 företag beroende på att vi manuellt 

filtrerade bort företag som inte tillämpade något av ovanstående bolagssystem alternativt 

hade otillgängliga data i någon av variablerna, något av åren 2008-2017. Eftersom vi gjort 

ett icke-slumpmässigt urval påverkas studiens generaliserbarhet då ett icke-slumpmässigt 

urval inte kan representera hela populationen (ibid.). Detta kan potentiellt ge ett 

snedvridet resultat, varför vi i enlighet med Djurfeldt och Barmark (2009) valde att 
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genomföra en bortfallsanalys i syfte att kontrollera urvalets riktighet. Urvalets fördelning 

visade sig stämma överens med fördelningen i populationen, vilket indikerar ett 

representativt urval (ibid.). Vi kan därmed validera studiens trovärdighet ytterligare.   

 

6.4 Studiens begränsningar och förslag till vidare forskning 

Som vi nämnde i föregående avsnitt baseras studien enbart på sekundärdata, vilket 

medfört att vi inte kunnat kontrollera datamängdens kvalitet (Bryman & Bell, 2013).  

Även om denna kan förutsättas vara av högre kvalitet då den inhämtats från en erkänd 

källa (ibid.), kan detta inte garanteras. Att vi enbart utgått från sekundärdata kan därmed 

anses vara en av begränsningarna med studien.  

 

En annan begränsning, som också berördes i föregående avsnitt, är att vi gjort ett icke-

slumpmässigt urval. Med ett icke-slumpmässigt urval kan sannolikheten att komma med 

i urvalet inte anses vara densamma mellan enheterna i populationen, vilket kan påverka 

resultatets generaliserbarhet negativt (Bryman & Bell, 2013). Att få tag på nödvändiga 

data genom att tillämpa en randomiserad urvalsmetod hade dock varit problematiskt. Med 

detta sagt leds vi in på nästa begränsning med studien, bortfallet.  

 

Först och främst ska nämnas att all data inhämtats via Thomson Reuters databas, i vilken 

endast 20 av de europeiska länderna finns representerade. Detta medförde att urvalet 

kommit att begränsas till de följande länderna; Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, 

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

Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern samt Österrike. Dessutom 

finns endast börsnoterade bolag representerade i databasen (Thomson Reuters, 2017), 

vilket gjort att urvalet ytterligare kommit att begränsas till att endast omfatta börsnoterade 

företag. Från början bestod urvalet av 1097 bolag. Detta urval reducerades sedan kraftigt 

ned till att endast bestå av 403 bolag; 121 bolag med dualistiskt bolagssystem och 282 

bolag med monistiskt bolagssystem. Det stora bortfallet kan förklaras genom att dessa 

674 företag manuellt filtrerades bort på grund av bristande data, alternativt att företagen 

tillämpade ett tredje slags bolagssystem (mixed board structure) som inte ingick i studien. 

Det största bortfallet berodde dock på att många företag saknade data i den oberoende 

variabeln BGD, något av åren 2008-2017. Att urvalsgruppen med dualistiskt 

bolagssystem kom att bli så mycket mindre än urvalsgruppen med monistiskt 

bolagssystem kan förklaras med att det monistiska bolagssystemet förekom betydligt 
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oftare bland de europeiska bolagen i Thomson Reuters Datastream. I tabell 2 

presenterades studiens population och urval fördelat på landstillhörighet, i denna tabell 

kunde vi se att en del av länderna föll bort helt på grund av att de saknade väsentliga data. 

I tabell 2 kunde vi även notera en ojämn fördelning mellan de olika länderna, då Tyskland 

dominerade urvalsgruppen med dualistiskt bolagssystem, medan Storbritannien 

dominerade urvalsgruppen med monistiskt bolagssystem. I tabell 3 och 4 kunde vi på 

samma sätt observera en ojämn fördelning mellan de olika branscherna, då 

industribranschen dominerade urvalsgruppen med dualistiskt bolagssystem medan 

finansbranschen dominerade urvalsgruppen med monistiskt bolagssystem. Det finns 

därmed en risk att en del av länderna och branscherna i urvalet inte kommit att 

representeras på ett rättvist sätt. I och med att bortfallet i detta fall kan hänföras till valet 

av datakälla, kan vi inte göra mycket åt saken, men vi vill ändå föreslå att detta beaktas i 

framtida forskning. Det skulle vara intressant att se om de kvinnliga ledamöternas 

möjlighet att påverka företagens hållbarhetsprestation kan skilja sig åt mellan de olika 

länderna respektive mellan de olika branscherna. Kan logiken bakom en obligatorisk 

könskvotering antas vara starkare inom något visst land alternativt inom någon specifik 

bransch? Vi vill även föreslå att i framtida forskning ta hänsyn till det tredje 

bolagssystemet, som i Thomson Reuters Datastream benämns mixed board structure, då 

relationen mellan BGD och CSP skulle kunna te sig annorlunda inom detta bolagssystem.  

 

Vi vill också föreslå att i framtida forskning undersöka vilken betydelse företagsrisken 

kan ha inom olika bolagssystem, dels med avseende på företagens hållbarhetsprestation 

men även med avseende på företagens grad av BGD. I denna studie observeras en markant 

skillnad mellan olika bolagssystem avseende just denna variabel. I enlighet med Waddock 

och Graves (1997) borde högre risk leda till lägre benägenhet att investera i CSR, en 

negativ relation alltså. Detta tycks enligt våra resultat inte vara gällande inom det 

monistiska bolagssystemet, då regressionsanalyserna påvisade en positiv relation. Vi kan 

dock inte dra någon generaliserande slutsats om vad detta kan bero på, då det saknas 

signifikans i sambandet. 

 

En annan intressant aspekt vore att titta närmre på BGD:s relation till de olika CSP-

dimensionerna. Vad kan ligga bakom det faktum att kvinnorna ges större möjlighet att 

påverka utfallet inom den sociala dimensionen än inom den miljömässiga dimensionen? 

Kan det finnas gruppdynamiska förklaringar till detta fenomen? 
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