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Sammanfattning 
 

Titel: Effekten kvinnliga styrelseledamöter och ämbetstid i styrelsen har på CSR samt 

kulturella skillnaders inverkan på sambanden  
 

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. 

 

Författare: Celine Andersson och Louise Eriksson. 

 

Handledare: Jan Svanberg. 

 

Datum: 2019 – Juni.  

 

Syfte: På grund av påtryckningar från samhället har företagens intresse för CSR-aktiviteter på 

senare år ökat, och även skapat reglering och restriktioner kring detta. Ansvaret för att dessa 

regler och restriktioner efterföljs är styrelsens, där styrelsens agerande kan bero på dess 

sammansättning. Studien syftar till att undersöka om kvinnliga styrelseledamöter samt 

ämbetstiden i styrelsen kan ha en påverkan på företagens CSR genom ändrat intresse i dess 

CSR-aktiviteter, och även se om kulturella skillnader har en inverkan på ett eventuellt samband.  

 

Metod: Studien har en positivistisk utgångspunkt med en hypotetisk-deduktiv ansats. 

Forskningsstrategin som studien utförs inom är kvantitativ, där data angående kvinnliga 

styrelseledamöter, ämbetstid i styrelsen och CSP hämtats från 598 respektive 704 företag från 

Europa respektive USA, vilket resulterat i 2990 respektive 3520 observationer under 

femårsperioden 2013-2017. För insamling av datan har vi använt databasen Thomson Reuters 

Datastream. Vi har även hämtat data angående nationers kulturella skillnader från Hofstede 

Insights, med hjälp av Country Comparison Tool. Sammanställning av datan har skett med 

hjälp av statistikprogrammet SPSS.  

 

Resultat & slutsats: Det resultat studien kommer fram till är att det finns ett positivt samband 

mellan kvinnliga styrelseledamöter och CSR. Vi ser att ämbetstiden i styrelsen har en liten 

effekt på CSR, men här behövs det ytterligare forskning. Kulturella skillnader kan vi fastställa 

har en modererande effekt på båda ovanstående samband. 

 

Examensarbetets bidrag: Bidraget som studien ger är en ökad kunskap kring hur styrelsens 

ämbetstid påverkar företagets CSR, den ger även en påbörjad fyllnad av forskningsgapet som 

finns kring hur kulturella skillnader påverkar sambandet. Vidare har vi ökat ett säkerställande 

av det positiva sambandet mellan kvinnliga styrelseledamöter och CSR, samt fastslagit att 

kulturella skillnader påverkar kvinnliga styrelseledamöters makt gällande CSR, samt hur 

ämbetstiden i styrelsen påverkar beslut kring CSR. 

 

Förslag till fortsatt forskning: För framtida forskning på ämnet efterfrågar vi studier för den 

optimala andelen kvinnliga styrelseledamöter och var gränsen går för att det positiva sambandet 



 

 

mellan kvinnliga styrelseledamöter och CSR blir svagare. Vidare forskning på ämnet kan även 

vara att djupare studera om ämbetstiden har en påverkan på företagets CSR. 

 

Nyckelord: Kvinnliga styrelseledamöter, ämbetstid i styrelsen, kulturella skillnader, CSP, 

CSR, Hofstede och ESG.  
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Title: The impact of female board members and board tenure have on CSR and cultural 

differences on these relationship 

 

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

 

Author: Celine Andersson and Louise Eriksson 

 

Supervisor: Jan Svanberg 

 

Date: 2019 - June  

 

Aim: Due to pressure from the society, companies interest in CSR activities has increased in 

recent years, and has also caused regulation and restrictions on this. The board is responsible 

for ensuring that these rules and restrictions are complied with, where the boards actions may 

depend on its composition. This study aims to investigate whether female board members and 

the board tenure can have an impact on the companies CSR through a changed interest in the 

the companies CSR-activities, and also see if cultural differences might have an impact on a 

possible relationship.  

 

Method: The study has a positivistic starting point with a hypothetical-deductive approach. 

The research strategy in which the study is conducted is quantitative, where data on female 

board members, board tenure and CSP were obtained from 598 and 704 companies from Europe 

and the US, which resulted in 2990 and 3520 observations during the five-year period 2013-

2017. For data collection, we have used the Thomson Reuters Datastream database. We have 

also collected data on nations' cultural differences from Hofstede Insights, using the Country 

Comparison Tool. Compilation of the data has been made using the statistical program SPSS. 

 

Result & Conclusions: The result we found in the study is that there is a positive correlation 

between female board members and CSR. We can see that the board tenure has a small effect 

on CSR, but here further research is needed. Furthermore, we can determine that cultural 

differences have a moderating effect on both of the above relationships. 

 

Contribution of the thesis: The contribution that the study provides is an increased knowledge 

of how board tenure affects the company's CSR, it also provides a commenced filling of the 

research gap that exists about how cultural differences affect the relationship. Furthermore, we 

have increased the assurance of the positive relationship between female board members and 

the CSR and has established that cultural differences affect the power of women board members 

regarding CSR, and how the board tenure affects decisions about CSR. 

 

Suggestions for future research: For future research on the subject, we demand studies for 

the optimal proportion of female board members and where the limit goes for the positive 



 

 

relationship between female board members and CSR to be weaker. Further research on the 

subject can also be on whether the board tenure has an impact on the company's CSR. 

 

Key words: Women on boards, board tenure, cultural features, CSP, CSR, Hofstede and ESG. 
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1.0 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Corporate social responsibility (företagens sociala ansvar, CSR) kan spåras så långt tillbaka i 

tiden som till 1950-talet (Carroll, 1979; Carroll, 1999). Då syftade CSR främst till företagens 

samhälleliga ansvar och var inte kopplat till affärsnytta som det senare blev (Moura-Leite & 

Padgett, 2011). Under 1960-talet och 1970-talet hölls flera diskussioner om innebörden av 

begreppet CSR och hur man skulle förhålla sig till det (Moura-Leite & Padgett, 2011; Carroll, 

1979; Carroll, 1999). Kritik till begreppet CSR framkom även under denna period, där kritiker 

menade att det enda samhällsansvar företagen skulle handla utifrån var vinstmaximering och 

att genom detta tjäna samhället och aktieägarna på bästa sätt (Carroll, 1979; Carroll, 1999). På 

1980-talet skedde det mer förändringar då diskussionerna övergick till handlingar och företagen 

började lyssna till intressenterna och därigenom började möta de sociala frågorna på ett annat 

sätt (Moura-Leite & Padgett, 2011; Carroll, 1999). Det framkom även mer empirisk forskning 

på ämnet och färre nya definitioner av begreppet CSR skapades (Carroll, 1999). 1990-talet var 

början av utvecklingen av CSR som fram till idag har gjort att det blivit ett giltigt allmänt 

begrepp (Moura-Leite & Padgett, 2011). Den empiriska forskningen om CSR som tog fart på 

1980-talet ledde till att nya begrepp växte fram som bland annat corporate social performance 

(företagets sociala prestation, CSP) (Carroll, 1999). 

 

CSP är ett begrepp som liksom CSR varit svårt att definiera (Wood, 2010; Carroll, 1999; 

McWilliams & Siegel, 2001; Chang, Oh, Jung & Lee, 2012). Flera olika definitioner har 

utvecklats men i stort handlar alla definitionerna om företagens sociala ansvar och hur det 

påverkas eller kan påverka andra delar av företaget (Koh, Qian & Wang, 2014; Wood, 1991; 

Chang et al., 2012). Behovet av att kunna jämföra företagens CSR-aktiviteter har gjort att CSP 

vuxit fram (Carroll, 1979; Marom, 2006; Charlo, Moya & Muñoz, 2015; Wood, 2010) då den 

visar en nulägesbild av företagens sociala och hållbara ansvarstagande (Albinger & Feeman, 

2000). Önskan om en ökad jämförbarhet mellan företagens icke-finansiella information har lett 

till att EU tagit fram ett direktiv (2014/95/EU) som hanterar denna typ av information hos större 

företag. Direktivet (2014/95/EU) framför en önskan om att företagen ska lämna en 

hållbarhetsrapport utöver sin årsredovisning som ska hantera frågor kring arbetsvillkor, 
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miljöpåverkningar, säkerhet, sociala förhållanden och förebyggande av brott mot mänskliga 

rättigheter. 

 

CSR och CSP är två begrepp som ligger väldigt nära varandra och vi vill därför förtydliga att 

vi kommer att använda oss av begreppet CSR då vi pratar om företagens investeringar. CSP 

används enbart vid jämförelser mellan företag eftersom det då krävs att man ska kunna mäta 

CSR vilket man gör genom CSP.  

 

EU-direktivet (2014/95/EU) ger även upplysningar kring att större företag ska inkludera en 

mångfaldspolicy i sin redovisning eftersom mångfald i styrelser bidrar till att tillsynen från 

ledningen blir mer effektiv samt att styrningen blir mer framgångsrik. Mångfalden bidrar till 

en mer öppen miljö för beslut och idéer där ledamöterna får lov att vara konstruktiva och inte 

hamnar i likartat synsätt, vilket gör att ledamöternas kompetens och synsätt inom företagens 

organ ökar förståelsen för dess organisation och verksamhet (EU-direktivet, 2014/95/EU). 

Vissa länder har till och med lagstadgat hur stor andelen kvinnor ska vara i bolagsstyrelser 

(Adams & Ferreira, 2008; Rao & Tilt, 2015) som följd av att kvinnor är underrepresenterade i 

företags styrelser (Gennari, 2016).  

1.2 Problemdiskussion 

Fokus kring hållbarhet, både social och miljömässig, har sen några decennier tillbaka vuxit sig 

större och fått ta mer plats i samhället. Företag som agerar efter kunders och intressenters behov 

har därför ökat intresset för att agera hållbart och ta socialt ansvar, detta kallas för CSR (Moura-

Leite & Padgett, 2011; Carroll, 1999). Det sociala ansvarstagandet (CSR) och företagets sociala 

prestanda (CSP, Corporate Social Performance) har blivit en så viktig del att allt fler företag är 

villiga att lägga stora resurser på detta (Du, Bhattacharya & Sen, 2010; Ho, Wang & Vitell, 

2012; Greening & Turban, 2000). Genom att handla på ett sätt som ökar företagets CSR kan 

det få minskade krav på ekonomiskt utbyte från ägare, vilket gör att värderingen av företaget 

blir högre (El Ghoul, Guedhami, Kwok & Mishra, 2011). Företagen kan genom att satsa på 

CSR blir mer attraktiva för intressenter, då de får en mer positiv syn på företaget (Du et al., 

2010). På grund av ett ökat intresse från konsumenter och intressenter gällande CSR (Ellen, 

Webb & Mohr, 2006; Lichtenstein, Drumwright, & Braig, 2004; Ho, 2017) ställs högre krav 

på företagen och deras engagemang i CSR. Intressenternas och konsumenternas krav och ökade 
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intresse för CSR genom åren förklarar därmed varför företagens fokus på CSR har ökat de 

senaste decennierna (Eberhardt-Toth, 2017). 

 

Hambrick och Masons (1984) Echelon theory förutspår att det resultat som företaget presterar 

är beroende av den högsta ledningsgruppens bakgrund och egenskaper. Vidare menar 

Hambrick och Masons (1984) att då styrelsen ska utföra rutinmässiga uppdrag är det en fördel 

om gruppen är homogen, men då styrelsen ställs inför nya situationer presterar en heterogen 

grupp bäst. För att styrelsen ska kunna utveckla företaget behöver den vara innovativ och kunna 

ta sig an nya idéer och områden. Styrelsegruppen bör därför vara diversifierad och heterogen, 

där individerna har olika kompetens, åsikter och bakgrund (Hambrick & Masons, 1984). 

 

Andelen kvinnor i styrelser har blivit ett aktuellt ämne på senare år och heterogenitet i styrelsen 

genom just könsfördelningen har varit en del i att förbättra företagsstyrningen (Cumming, 

Leung & Rui, 2015). Kvinnor är underrepresenterade i bolagsstyrelser (Gennari, 2016) och på 

grund av detta har vissa länder reglerat hur stor andelen av kvinnor i bolagsstyrelser ska vara 

(Adams & Ferreira, 2008; Rao & Tilt, 2015). Företagen standardiserar sina processer av 

reglering för sammansättning av sin bolagsstyrelse (Gennari, 2016). Dessa standardiseringar 

gynnar inte endast företagen när det gäller jämställdhet utan det försäkrar även företagen en 

större attraktion från investerare. Denna ökade attraktion kommer från standardiseringen av 

reglering, vilket gör att skillnaderna på regleringen mellan medlemsstaterna blir mindre och 

därmed blir kostnaderna av regleringsskillnaderna för investerarna inom EU mindre (Gennari, 

2016). 

  

Croson och Gneezys (2009) studie visar att företag minskar riskerna genom att ha kvinnor i 

bolagsstyrelser och Charness och Gneezys (2012) studie visar att kvinnliga styrelseledamöter i 

bolagsstyrelsen leder till att företaget har en mer hållbar investeringspolitik. Kvinnliga 

styrelseledamöter har visat sig vara positivt relaterade till en ökning av företagets värde (Carter, 

Simkins & Simpson, 2003), strategiska beslut, styrelsens primära beslut samt övervakning 

(Post & Byron, 2015). Bear, Rahman och Posts (2010) och Veltes (2016) studier visar även de 

att kvinnliga ledamöter i bolagsstyrelser har ett positivt förhållande till CSR. 

  

När det undersökts hur kvinnliga styrelseledamöter påverkar den ekonomiska utvecklingen 

(Pletzer, Nikolova, Kedzior & Voelpel, 2015; Post & Byron, 2015) samt vissa miljöfrågor 

(Liao, Lou & Tang, 2015) har forskare även då kommit fram till ett positivt samband mellan 
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kvinnliga styrelsemedlemmar och högre CSR. Studier har visat att kvinnor visar större intresse 

för välgörenhet och kultur, att de har mer moraliska drag samt att de värderar personliga 

färdigheter över arbetserfarenhet i högre grad än vad män gör (Kennedy, Kray & Ku, 2017; 

Groysberg & Bell, 2013). Företagens rapporter innehåller en högre nivå informationsmässigt 

när det finns kvinnliga ledamöter i bolagsstyrelsen då studier visar att andelen kvinnor i 

styrelser har positiv inverkan på nivån av social information i företagens rapporter (Barako & 

Brown, 2008). Eftersom kvinnor har visat sig vara mer villiga att satsa på vissa delar av CSR 

på grund av sina kognitiva ramar har detta positiva förhållande till CSR uppstått (Hambrick, 

2007; Eagly, Johannesen-Schmidt & van Engen, 2003). 

 

Styrelsens genomsnittliga ämbetstid och hur denna påverkar företagens sociala och finansiella 

prestation har det inte forskats lika intensivt kring som andelen kvinnor i styrelser. Den 

forskning som finns på sambandet mellan genomsnittlig ämbetstid och CSR är inte 

samstämmig (Elms, 2017). Muttakin, Kahn & Mihret (2016) menar att styrelsens 

genomsnittliga ämbetstid har en positiv inverkan på CSR genom att ett högt genomsnitt på 

styrelsens ämbetstid ökar CSR. Detta positiva samband menar de skulle kunna vara på grund 

av att styrelsens kapital genom erfarenhet, kunskap, rykte och expertis påverkar beslut 

angående CSR positivt (Muttakin et al., 2016). En annan studie visar ett mindre övertygande 

resultat med en negativ påverkan då de menar att en styrelse med högre ämbetstid löper större 

risk för ett objektivt beslutsfattande vilket leder till att deras viktiga roll i att övervaka påverkas 

negativt (Elms, 2017). Ytterligare forskning visar på ännu ett tvetydigt resultat att styrelser med 

kortare ämbetstid brister i effektivitet och förståelse för företagen vilket även det leder till att 

styrelsens roll att övervaka påverkas negativt (Huang & Hilary, 2017).  

 

En tredje variabel som kan påverka styrelsens agerande är de kulturella dimensioner som finns. 

Flera studier visar att det finns kulturella skillnader mellan länder som påverkar hur företagen 

agerar (Svensson, Wood, Singh, Carasco & Callaghan, 2009; Ho et al., 2012). Vidare visar 

forskning att detta även påverkar företagens CSR (Thanetsunthorn, 2015; Ho et al., 2012; Peng, 

Dashdeleg & Chih, 2012). Thanetsunthorn, (2015); Ho et al., (2012) och Peng et al., (2012) har 

använt Hofstedes kulturella dimensioner (Hofstede Insights, 2019), men resultaten från de olika 

studierna har varit motstridiga. En studie kommer fram till att länder där kulturen kännetecknas 

av hög maskulinitet, kollektivism, maktdistans och osäkerhetsundvikande visade sig företagen 

ha högre CSR (Ho et al. 2012). En annan studie visade att länder vars kulturer kännetecknades 

av kollektivism och osäkerhetsundvikande hade positiva effekter på företagens CSR, men att 
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de kulturer som karaktäriserades av maskulinitet och maktdistans visade sig påverka företagens 

CSR negativt (Peng et al. 2012). Det finns alltså en del motstridig forskning kring hur kulturella 

skillnader kan påverka företagens agerande och hur deras sociala hållbarhetsengagemang ser 

ut, vilket Thanetsunthorn (2015) menar kan förklaras av olika definitioner och 

mätningsmetoder gällande exempelvis kulturella skillnader och CSR. 

 

Det finns forskare som utifrån sina resultat menar att en ökad mängd kvinnor i styrelser inte 

har ett samband med högre CSR hos företag (Kahreh, Babaria, Tive & Mirmehdi, 2014). De 

menar att det inte går att fastställa att det är just andelen kvinnor i styrelsen som påverkar CSR, 

utan att fler faktorer än så spelar in. En av de faktorerna skulle kunna vara kulturella skillnader. 

Det har visat sig att kulturella skillnader kan påverka beslutsfattande oberoende av andra 

variationer hos styrelsen, och även beslutsfattande kring frågor som påverkar företagets CSR 

(Thanetsunthorn, 2015). Att kulturella skillnader även kan ha en effekt på hur styrelsens 

ämbetstid påverkar CSR menar vi hade kunnat vara en trolig förklaring till den tidigare 

tvetydiga forskning som finns (Elms, 2017).  

 

I vår studie vill vi därför undersöka om den genomsnittliga ämbetstiden hos en styrelse påverkar 

CSR, vilket det inte har forskats kring tidigare. Vi vill även se om det visar sig att kulturella 

skillnader som Thanetsunthorn (2015) menar påverkar styrelsens beslutsfattande kan ha en 

modererande effekt på detta.  

 

Vi vill fortsätta bygga vår studie utifrån den tidigare forskning som finns kring hur andelen 

kvinnor påverkar företagens CSR. Vi vill utveckla den tidigare forskningen kring ämnet genom 

att se hur kulturella skillnader kan påverka detta samband och se om det är någon skillnad 

mellan Europa och USA. Vi vill även fylla det forskningsgap som finns kring sambandet mellan 

ämbetstiden i styrelser och CSR. Även här se huruvida kulturella särdrag kan ha en effekt på 

sambandet samt om det finns någon skillnad mellan Europa och USA. 

 

Följande punkter förväntas därmed kunna bidra till den företagsekonomiska forskningen kring 

hur styrelsesammansättning påverkar företagets CSR: 

 

1. Vår studie ämnar forska kring sambandet mellan andelen kvinnliga 

styrelseledamöter och CSR samt se hur kulturella särdrag har en effekt på ett 
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eventuellt samband. Vi ämnar genomföra denna studie både i Europa och USA, 

vilket är unikt då tidigare forskningen inte hanterat skillnader dem emellan. 

 

2. Vi ämnar även att undersöka forskningsgapet kring sambandet mellan ämbetstid 

och CSR, vilket gör att vi skapar ett ämnesmässigt bidrag. Vi kommer även 

utveckla detta bidrag genom att se om kulturella skillnader kan påverka ett 

eventuellt samband, där vi jämför börsnoterade företag i Europa och USA. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur den genomsnittliga ämbetstiden i styrelser och 

andelen kvinnor i styrelser påverkar företagets CSR. Vi vill också ta reda på om kulturella 

skillnader kan påverka eventuella effekter av kvinnor i styrelsen samt ämbetstid på CSR.  

1.4 Frågeställningar 

● Finns det ett positivt samband mellan kvinnor i styrelsen och CSR? 

 

● Finns det ett positivt samband mellan ämbetstid i styrelsen och CSR? 

 

● Har kulturella skillnader en modererande effekt på ovanstående eventuella samband? 
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Figur 1, Om den genomsnittliga ämbetstiden i styrelser samt andelen kvinnor i styrelser 

påverkar företagets CSR. Samt om kulturella skillnader kan påverka dessa förhållanden. 

 

1.5 Avgränsningar 

Vår studie är avgränsad till att endast undersöka börsnoterade företag i Europa och USA under 

åren 2013–2017. Det innebär att studien baseras på 598 europeiska företag och 704 företag från 

USA. 
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2.0 Teoretisk referensram 

2.1 CSR/CSP 

Corporate social responsibility (CSR) 

Forkning har funnit spår av företagens sociala ansvar (CSR) långt tillbaka i tiden (Carroll, 1979; 

Carroll, 1999) som en effekt av att ägare och ledningsgrupper lade märke till att de anställdas 

prestation blev bättre när de fick arbeta under förbättrade förhållanden (Lakatos, 2013).  I och 

med detta tillsammans med en ökad efterfrågan av trygga och miljövänliga produkter från 

konsumenter och intressenter har begreppet CSR tagit form (Stachowicz-Stanusch, 2016). 

Sedan begreppet CSR dök upp har det haft ett flertal olika definitioner (Carroll, 1999; De Geer, 

Borglund & Frostenson, 2009). Trots att definitionerna är varierade handlade alla i stort om 

företagens sociala- och hållbarhetsansvar (Moura-Leite & Padgett, 2011; Carroll 1979; Carroll, 

1999).  

 

Lakatos (2013) definierar CSR som “att vara ett företag som tar ansvar betyder att de aldrig 

behöver be om ursäkt”. Med detta menar Lakatos (2013) att då företagen visar ett ansvarsfullt 

agerande behöver de aldrig ursäkta mindre ansvarsfulla handlingar inför intressenterna, då de 

kan luta sig tillbaka på och hänvisa till sitt ansvarsfulla och etiska agerande. Carroll (1999) 

refererar till Eilbert och Parker som menar att syftet med CSR är att företagen hjälper till och 

engagerar sig i sociala problem såsom föroreningar eller rasdiskriminering. McWilliams och 

Seigels (2001) definition av CSR är det som krävs utöver lagen för att skapa välfärd i samhället. 

Vidare definierar European Commission CSR som “ett koncept där företag integrerar sociala 

och miljömässiga problem i sin affärsverksamhet tillsammans med sina intressenter på en 

frivillig basis” (Lakatos, 2013). De Geer et al. (2009) menar att synen på CSR kan påverkas av 

en persons historiska bakgrund eller grundläggande värderingar, medan Forte (2013) menar att 

länder kan förhålla sig olika till CSR på grund av kulturella skillnader. Från 1980-talet har det 

kommit fram mer empirisk forskning kring CSR, men färre definitioner av begreppet (Carroll, 

1999). Ur denna forskning har alternativa begrepp vuxit fram, bland annat företagens sociala 

prestation (CSP) (Carroll, 1999). 

 

Corporate Social Performance (CSP) 
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CSP är ett begrepp som till en början användes som en synonym till all interaktion mellan 

företag och den sociala miljön, bland annat till CSR (Wartick & Cochran, 1985). Carroll (1979) 

och Wood (1991) definierar CSP som en tredimensionerad modell av företagens sociala ansvar, 

företagens sociala respons samt sociala frågor. Modellen definierar socialt ansvar genom att 

integrera det ekonomiska ansvaret med ansvaret för de allmänna riktlinjerna istället för att 

argumentera för att de är inkompatibla (Wartick & Cochran, 1985). Vidare menar Wartick och 

Cochran (1985) alltså att CSP ser till samverkan mellan processen av social respons, 

principerna om socialt ansvar samt de politiska åtgärderna som mognat ur att hantera sociala 

frågor istället för att se dem som tre separata begrepp.  

 

Det finns inte någon precis definition av begreppet CSP utan det har beskrivits på olika sätt då 

det varit svårdefinierat på grund av sina olika dimensioner (Wood, 2010; Carroll, 1999; 

McWilliams & Siegel, 2001; Chang et al., 2012). En definition på CSP är att det är ett mått på 

hur företagen frivilligt presterar inom etiska, sociala, politiska samt miljömässiga områden med 

bestående handlingar (McWilliams & Siegel, 2001). En annan definition är att CSP visar på 

vilket sätt företagen uppfyller förväntningar och krav på sitt sociala ansvar genom att visa vilka  

CSR-aktiviteter företagen har utfört, vilket gör det möjligt att jämföra företagen (Albinger & 

Freeman, 2000; Wood, 1991). Trots varierande definitioner av CSP handlar det i stort om 

företagens sociala ansvar och hur de påverkas eller kan påverka andra delar av företaget (Koh 

et al., 2014; Wood, 1991, Chang et al., 2012).  

 

Det finns starka kopplingar mellan CSR och CSP (Moura-Leite & Padgett, 2011). Många menar 

att eftersom CSR inte går att mäta har begreppet CSP mognat ur detta behov att kunna jämföra 

och mäta företagens CSR-aktiviteter (Carroll, 1979; Marom, 2006; Charlo et al., 2015; Wood, 

2010). Att CSR är svårt att mäta är på grund av att företagens ansvar anknyter till dess 

motivation vilket inte går att mäta (Carroll, 1979). CSP visar alltså en nulägesbild av företagens 

sociala och hållbara ansvarstagande (Albinger & Freeman, 2000) vilket gör att det blir en mer 

jämförbar variabel. 

2.2 Echelonteorin 

Hur ett företag presterar har enligt Hambrick och Mason (1984) ett samband med 

bakgrundsegenskaper hos den högsta ledningsgruppen. En del av det som kan påverka 

styrelsens beslutsfattande är heterogeniteten i gruppen (Hambrick & Mason, 1984). 



 

10 

Heterogenitet i styrelsegruppen menar Hambrick och Mason (1984) har både för- och 

nackdelar. Författarna hävdar att homogena styrelsegrupper är snabbare på att ta strategiska 

beslut än heterogena grupper. Detta för att tankesättet hos individerna i de homogena grupperna 

liknar varandra, och då tenderar att ta samma beslut, varför beslutsfattandet hos den totala 

gruppen då också går snabbare. Homogenitet hos styrelsegruppen har ett positivt samband till 

lönsamhet hos företaget då företaget befinner sig i en stabil miljö, men då företaget har mer 

turbulenta förutsättningar är det istället en fördel för företagens lönsamhet om gruppen 

kännetecknas av heterogena medlemmar och egenskaper (Hambrick & Mason, 1984).  

2.3 Kvinnor i styrelsen 

Flertalet studier tyder på att kvinnliga styrelseledamöter har en signifikant påverkan på 

företagets prestation (Adams & Ferreia, 2008; Arayssi, Dah & Jizi, 2016; Rao & Tilt, 2015; 

Kyaw, Olugbode & Petracci, 2017). Kyaw et al. (2017) studie visar att denna positiva effekt av 

kvinnor i bolagsstyrelser är mer fördelaktig för företag på tillväxtmarknader. Kvinnliga 

styrelseledamöter har även en positiv inverkan på företagens risker, då studier visar att fler 

kvinnor i styrelser medför en minskning av de fasta riskerna (Arayssi et al., 2016; Croson & 

Gneezy, 2009). Ett flertal studier tyder även att kvinnor har en positiv inverkan på företagets 

prestanda genom att de bidrar till socialt engagemang och att de i större grad rapporterar kring 

det (Arayssi et al., 2016; Post, Rahman & Rubow, 2011; Barako & Brown, 2008; Fukukawa, 

Schafer & Lee, 2007). Flertalet studier kommer även fram till att kvinnliga styrelseledamöter 

är mer benägna att hantera och diskutera miljöfrågor än män (Post et al., 2011; Arayssi et al., 

2016; Diamantopoulos, Schlegelmilch, Sinkovics & Bohlen, 2003; Fukukawa et al., 2007; 

Kyaw et al., 2017). Vidare har det visat sig att i styrelser med mångfald ökar sannolikheten för 

att styrelsen tar olika typer av kunskapsområden, idéer, värderingar och perspektiv i beaktning 

vid beslutsfattandet (Post et al., 2011). Mångfalden i styrelsen är viktig då vissa forskare menar 

att det påverkar företagets kompetens (Rao & Tilt, 2015; Robinson & Dechant, 1997). Den 

ökade kompetensen bidrar genom mångfalden till att öka styrelseeffektiviteten samt att det 

medför en bättre problemlösningsförmåga än vad en homogen grupp skulle bidra med (Rao & 

Tilt, 2015; Robinson & Dechant, 1997; Benkraiem, Hamrouni, Lakhal & Toumi, 2017). 

Kvinnor har annan erfarenhet, bakgrund och kontaktnät än vad män har, vilket kan vara en del 

i den positiva effekten som mångfald i styrelser tyder på (Jehn, Northcraft & Neale, 1999; 

Bryon & Post, 2016). 
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Kvinnliga styrelseledamöters kognitiva ramar skiljer sig från mäns genom att det är mer troligt 

att de kommer från en icke-affärsmässig bakgrund och att det är mindre troligt att de har 

erfarenhet av en VD-position (Singh, Terjesen & Vinnicombe, 2008; Carter, D’Souza, Simkins 

& Simpson, 2010) trots att de har en likvärdig utbildning som män (Carter et al., 2010). Phipps 

och Burton (1998) och Bryon och Post (2016) menar att människors kognitiva ramar grundar 

sig i tidigare erfarenheter, vilka historiskt sett skiljer sig mellan kvinnor och män. 

 

Robinson och Dechant (1997) menar att kvinnor medför en ökad kreativitet till styrelsen och 

andra studier visar även att kvinnliga styrelseledamöter har ett ökat intresse i konst och kultur, 

välgörenhet och volontärarbete samt att kvinnor värderar personliga erfarenheter högre än 

arbetserfarenheter (Groysberg & Bell, 2013; Bryon & Post, 2016). Croson och Gneezy (2009) 

menar att kvinnors sociala preferenser är mindre situationsspecifika och mer formbara och att 

de är mindre benägna att skapa en tävlingsmiljö än män. Studier visar även på att kvinnor är 

mer engagerade och involverade samt att de är bättre på att skapa en öppen och trygg miljö vid 

diskussioner och beslutsfattande (Groysberg & Bell, 2013; Huse & Sohlberg, 2006; Galbreath, 

2011). Byron och Post (2016) kommer i sin studie fram till att kvinnor är mer välvilliga än män 

och att de har värderingar i linje med CSR och att de därmed känner ett större ansvar för CSR-

aktiviteter även om de inte är lönsamma (Barako & Brown, 2008; Arayssi et al., 2016). Studier 

visar även att kvinnor har lättare för att ta upp känsliga frågor, såsom CSR, till diskussion i en 

öppen miljö (Groysberg & Bell, 2013; Galbreath, 2011). 

  

Som tidigare nämnt är kvinnor fortfarande underrepresenterade i bolagsstyrelser (Gennari, 

2016) och som följd av detta har vissa länder lagstadgat hur stor andelen kvinnor i styrelser ska 

vara (Adams & Ferreia, 2008). Detta kan bero på att kvinnor behöver vara mer kvalificerade 

än män för att övervägas till en VD-position och att kvinnor behöver utstå högre personliga 

kostnader (Groysberg & Bell, 2013). Att kvinnor får utstå högre personliga kostnader visas i 

Groysberg och Bell (2013) studie där kvinnorna i större grad riskerar skilsmässor vilket männen 

inte gör i lika stor utsträckning. Singh et al. (2008) menar att det kan ske en ändring i framtiden 

då man kan se en förändring i hur stor andel kvinnor respektive män som är högutbildade. 

2.3.1 Samband mellan kvinnor i styrelsen och CSR 

Sambandet mellan kvinnliga styrelseledamöter och CSR är ett välstuderat ämne där majoriteten 

av studierna visar på ett positivt samband (Velte, 2016; Arayssi et al., 2016; Kyaw et al., 2017; 

Boulouta, 2013; Bear et al., 2010; Post et al., 2011; Setó-Pamies, 2015; McGuinness, Vieito, 
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& Wanget, 2017). Kyaw et al. (2017) menar att detta positiva samband är mer markant för 

företag på tillväxtmarknader. Flertalet studier visar att kvinnor i bolagsstyrningen tillför en mer 

öppen och trygg miljö för diskussioner samt att det är vanligare att kvinnliga styrelseledamöter 

tar upp frågor kopplade till CSR (Groysberg & Bell, 2013; Galbreath, 2011). Kvinnor i 

bolagsstyrelser tillför även en ökad styrelseeffektivitet och problemlösningsförmåga vilket 

leder till att företagets kompetens ökar (Rao & Tilt, 2015; Robinson & Dechant, 1997; 

Benkraiem et al., 2017). 

 

Studierna som har visat ett positivt samband mellan kvinnliga styrelseledamöter och CSR har 

gjorts på olika geografiska områden. Velte (2016) har studerat österrikiska och tyska företag 

medan McGuinness et al. (2017) har studerat kinesiska företag. Bear et al. (2010) och Setó-

Pamies (2015) undersöker att antal länder i olika delar av världen men de flesta studierna är 

gjorda på amerikanska företag (Post et al., 2011; Boulouta, 2013). 

  

Det finns även ett fåtal studier som inte visar på ett signifikant positivt samband mellan 

kvinnliga styrelseledamöter och CSR (Galbreath, 2011; Hsu & Cheng, 2012). Varken 

Galbreaths (2011) eller Hsu & Chengs (2012) finner det positiva sambandet som många andra 

studier har hittat mellan kvinnor och engagemang i aktiviteter kopplat till CSR. Trots att 

Galbreath (2011) i sin studie på australienska företag inte hittar något signifikant positivt 

samband till CSR kring bland annat miljöfrågor finner han däremot ett positivt samband mellan 

kvinnor i bolagsstyrningen och företagets sociala ansvarstagande och ekonomiska tillväxt. 

Vidare menar Galbreath (2011) att detta kan bero på att kvinnornas åsikter i miljöfrågor ibland 

kan tystas av fördomar i mansdominerande styrelser.  

 

Utifrån tidigare forskning formas vår första hypotes, vi är dock medvetna om att tidigare 

forskare har fått motstridiga resultat, och det är därför inte självklart att vi kan förvänta oss ett 

positivt samband. 

 

H1: Andel kvinnliga styrelseledamöter har ett positivt samband med CSR. 
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2.4 Styrelseledamöternas ämbetstid 

Tidigare forskning har visat att längden på en styrelseledamots tid i styrelsen kan påverka 

dennes och styrelsens beslut kring företaget (Elms, 2017). Elms (2017) menar att frågan har 

ställts många gånger men att man aldrig nått konsensus. Motstridig forskning har tidigare visat 

att då styrelsen består av medlemmar som suttit under en längre tid har lägre 

informationsasymmetri, samtidigt som de visar större risk att inte kunna vara objektiva i sitt 

beslutsfattande (Elms, 2017). Vidare har det argumenterats för att styrelser med medlemmar 

som suttit under en längre tid är likgiltiga inför intressenter och deras åsikter (Huang & Hilary, 

2017). Då medlemmarna förlorar objektiviteten och inte visar hänsyn till intressenters vilja 

finns det en risk att styrelsens huvudsakliga roll, att övervaka, påverkas negativt (Elms, 2017; 

Huang & Hilary 2017).  

 

Då styrelsen istället består av medlemmar som suttit under kortare period menar Huang och 

Hilary (2017) att det kan finnas en brist av förståelse för företaget och dess historia. 

Styrelsemedlemmar som suttit i styrelsen under en kortare period är enligt Huang och Hilary 

(2017) mindre effektiva vilket är en nackdel för företaget. Då styrelsen är mindre erfaren, 

mindre effektiv samt har brist för förståelse av företaget, finns det en risk för att den 

övervakande rollen som styrelsen har försämras (Huang & Hilary, 2017).  

 

Att styrelser bestående av medlemmar som suttit under en längre tid skulle ha en negativ 

inverkan på den övervakande rollen finns det dock ingen övertygande forskning kring, utan 

resultaten är som sagt motstridiga (Elms, 2017). Inte heller tanken om att en mindre erfaren 

styrelse med medlemmar som suttit i styrelsen under en kortare period skulle ha en negativ 

påverkan på den övervakande rollen har det funnits entydiga resultat om (Huang & Hilary, 

2017). Den optimala tiden som en styrelseledamot ska vara i styrelsen är enligt Huang och 

Hilary (2017) omdiskuterat. 

 

Huang och Hilary (2017) menar att då den genomsnittliga ämbetstiden i styrelsen är 10 år når 

företagets sitt maximala värde. De kommer i sin studie fram till att då den genomsnittliga 

ämbetstiden ökar från 5 till 7 år ökar företagets värde med 2,7%, och då den istället minskar 

från 13 till 11 år ökar värdet med 1,3%. Även då de istället mäter hur företagets ROA 

(avkastning på tillgångar) påverkas av en ökning respektive minskning i den genomsnittliga 
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ämbetstiden får de ett liknande resultat, att då snittet dras mot 10 år når företaget sin maximala 

ROA.  

2.4.1 Samband mellan styrelseledamöternas ämbetstid och CSR 

Styrelsemedlemmarnas ämbetstid är enligt Pérez-Calero, Villegras och Barroso (2015) en stor 

del av styrelsens humankapital, och att dessa är positivt korrelerade med företagets prestation. 

För att styrelsemedlemmarnas ämbetstid ska ha en positiv inverkan på företagets prestation 

menar Péres-Calero et al. (2015) att man bör se till att medlemmarna är erfarna, har ett bra 

kontaktnät och interna band till styrelsemedlemmar i andra företag. Författarna anser alltså att 

den genomsnittliga ämbetstiden för styrelseledamöter bör vara hög, då detta enligt Huang och 

Hilary (2017) leder till bland annat högre erfarenhet. 

 

Styrelsens kapital består av styrelsemedlemmarnas humankapital och sociala kapital samt 

definieras som styrelsemedlemmarnas möjlighet att utnyttja deras färdigheter, rykte, erfarenhet, 

expertis och kunskap för att kunna utföra övervakande aktiviteter och ge råd till företagsledarna 

(Muttakin et al., 2016). Vidare menar Muttakin et al. (2016) att styrelsens kapital påverkar 

företagets prestation på ett positivt sätt, även den sociala prestationen. Författarna hävdar att 

styrelsens kapital påverkar de beslut som tas kring CSR på ett positivt sätt och att då 

styrelsemedlemmarnas erfarenheter och kunskap är hög leder det till ökad CSR. Någon 

forskning som kontrollerar sambandet mellan ämbetstid och CSR har vi dock inte hittat, därmed 

är effekten som ämbetstid kan ha på CSR okänd. Resultatet från den kommande 

hypotesprövningen är därför osäker och vi kan inte med säkerhet förvänta oss ett positivt 

samband. 

 

Utifrån detta formas vår andra hypotes: 

 

H2: Genomsnittlig ämbetstid i styrelsen har ett positivt samband med CSR. 

2.5 Hofstedes kulturdimensioner 

Hur företag agerar har enligt flera studier visat sig delvis vara beroende av de kulturella 

särdragen som finns i nationen som företagen verkar i (Svensson et al., 2009; Ho et al., 2012). 

Hofstede, Hofstede och Minkov (2011) menar att kulturen är ett gemensamt fenomen för de 

som delar samma sociala miljö och att “det är den kollektiva mentala programmeringen som 

särskiljer de människor som tillhör en viss grupp eller kategori”. Den mentala programmering, 
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eller kulturen, som människor har är hämtad från varje enskild individs sociala miljö och 

livserfarenheter, där människan påverkas av hela sin omgivning (Hofstede et al., 2011). 

Hofstede et al. (2011) anser alltså att kultur är någon man lär sig, och inte något som är ärftlig. 

Vidare menar Hofstede et al. (2011) andra typer av mentala program som människor har är den 

mänskliga naturen och individens personlighet, från vilka kulturen bör särskiljas. Den 

mänskliga naturen, är till skillnad från kulturen, nedärvd från tidigare generationer och 

representerar den gemensamma mentala mjukvaran hos människor (Hofstede et al., 2011). 

Hofstede et al. (2011) beskriver den mänskliga naturen som förmågan att kunna känna känslor 

som glädje, sorg, ilska, kärlek, behovet av samhörighet och förmågan att kunna observera och 

tala om omgivningen. Vidare menar Hofstede et al. (2011) att människans kultur påverkar vad 

denne sedan gör med de känslor de upplever. Individens personlighet är både ärftlig, beroende 

av den sociala miljön och tidigare livserfarenheter (Hofstede et al., 2011). Kombinationen av 

dessa gör att varje individ har en unik personlighet och den delas inte med någon annan 

människa (Hofstede et al., 2011).  

 

 

Figur 2, Unikhet på tre nivåer i människans mentala programmering. Hofstede et al. (2011). 

 

Vid forskning kring kulturskillnader mellan nationer menar Hofstede et al. (2011) att 

försiktighet bör anammas, dels då nationer och samhällen inte alltid har samma gränsdragningar 

samt för att kulturen i ett samhälle inte alltid stämmer överens med den kultur som kännetecknar 
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nationen. Trots detta anser Hofstede et al. (2011) att det är det enda möjliga sättet att klassificera 

människor för att kunna utföra forskning på en större nivå.  

 

Hofstede et al. (2011) utvecklade utifrån en undersökning han gjort på ett multinationellt 

företag med respondenter från 50 olika nationer fyra problemområden som var gemensamma 

för alla nationer. Dessa fyra problemområden menar Hofstede et al. (2011) utgör fyra 

kulturdimensioner som då är mätbara mot samma dimensioner i en annan kultur. De fyra 

kulturdimensionerna är; maktdistans, kollektivism kontra individualism, femininitet kontra 

maskulinitet, och osäkerhetsundvikande. Hofstede et al. (2011) menar att dessa fyra 

kulturdimensioner utgör skillnaderna mellan olika nationers kulturer. Varje nation beskrivs 

genom ett värde från 0-100 på varje dimension, och dessa värden kan man sedan använda för 

att jämföra kulturella skillnader mellan länder. Efter vidare forskning har två till dimensioner 

tillkommit; långsiktig kontra kortsiktig inriktning samt tillfredsställelse kontra återhållsamhet 

(Hofstede et al., 2011). Majoriteten av den forskning som utgått från Hofstedes 

kulturdimensioner har använt de fyra första dimensionerna, vilket även vi kommer att göra i 

denna studie. 

 

Beugelsdijk, Maseland och van Hoorn (2015) menar att Hofstedes kulturdimensionsteori har 

fått kritik för att den skulle vara föråldrad och inte gälla för nutidens förutsättningar. De hävdar 

att de kulturella förändringar som skett i nationerna är absoluta och att ländernas värde för varje 

dimension endast förändrats marginellt sett till hur andra länders värden förändrats. Beugelsdijk 

et al. (2015) anser att Hofstedes kulturdimensionsteori är överlägsen att använda inom 

kvantitativ forskning om kulturskillnader när det gäller internationell strategisk ledning. Även 

Kristjánsdóttir, Guðlaugsson, Guðmundsdóttir & Aðalsteinsson (2017) menar att teorin har haft 

stor positiv påverkan på forskning och förståelsen av nationers kulturskillnader att den därför 

använts flitigt inom forskning på det området. 

2.5.1 Kulturdimensioner 

Nedan presenteras de fyra kulturdimensionerna som vi använder i studien mer djupgående. 

2.5.1.1 Maskulinitet kontra femininitet 

Maskulina samhällen och kulturer kännetecknas av att människor ska leva för att arbeta och 

“starkast vinner”. Feminina samhällen och kulturer är istället fokuserade på jämlikhet mellan 
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könen och att genomsnittet är normen, de som är svaga ska lyftas (Hofstede et al., 2011). 

Definitionen av maskulinitet kontra femininitet är enligt Hofstede et al. (2011, s. 176) följande; 

“Ett samhälle kallas maskulint när emotionella könsroller är tydligt åtskilda: män ska hävda 

sig, vara tuffa och fokuserade på materiell framgång, medan kvinnor ska vara mer blygsamma, 

ömsinta och bry sig om livskvalitet. Ett samhälle kallas feminint när emotionella könsroller 

överlappar varandra: både män och kvinnor ska vara blygsamma, ömsinta och bry sig om 

livskvalitet”.  

2.5.1.2 Osäkerhetsundvikande 

I samhällen där osäkerheter ses som en del av vardagen och där stress och ångest inte finns i så 

stor utsträckning anses osäkerhetsundvikandet vara lågt, man tar livet som det kommer och 

hanterar oförväntade situationer på ett lugnt sätt (Hofstede et al., 2011). Dessa samhällen anses 

vara liberala (Hofstede et al., 2011). Samhällen där man ogillar det som är annorlunda och har 

ett efterfrågat regelverk som gärna får innehålla många och specifika lagar anses istället vara 

starkt osäkerhetsundvikande, de karaktäriseras av konservatism (Hofstede et al., 2011). 

Hofstede et al. (2011, s. 235–239) definition av osäkerhetsundvikande är; “I den utsträckning 

som människorna i en kultur känner sig hotade av tvetydiga eller okända situationer”.  

2.5.1.3 Individualism kontra kollektivism 

Om ett land definieras som mer individualistisk eller kollektivistisk menar Hofstede et al. 

(2011) är beroende av hur man ställer sig till individen eller gruppen, om man i främsta fall ska 

se efter sig själv eller om man har gruppens välmående som största fokus. Individualistiska 

kulturer kännetecknas då av att jaget är viktigare än gruppen och att de individuella intressena 

går före gruppens intressen (Hofstede et al., 2011). Kollektivistiska samhällen har tvärtom ett 

större fokus på gruppens intressen och agerar efter det, även om man då går emot individens 

intresse (Hofstede et al., 2011). Hofstede et al. (2011, s. 119) definierar individualism kontra 

kollektivism som; “Individualism kännetecknar samhällen med svaga band mellan individer: 

alla människor förväntas ta hand om sig själva och den närmaste familjen. Kollektivism är dess 

motsats och är utmärkande för samhällen där människor redan från födseln integreras i 

egengrupper med stark sammanhållning som utgör ett skydd för individen hela livet i utbyte 

mot förbehållslös lojalitet”.  

2.5.1.4 Maktdistans  

Huruvida länder har liten eller stor maktdistans menar Hofstede et al. (2011) bestäms utifrån 

hur de hanterar ojämlikhet i samhället. I länder där maktdistansen är liten är de anställda mindre 
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benägna att rådfråga chefer och har istället en ömsesidig relation där chefen och den anställde 

är lika beroende av varandra (Hofstede et al., 2011). Där maktdistansen istället visat sig vara 

hög har anställda visat sig vara beroende av sina chefer och deras åsikter, det känslomässiga 

avståndet mellan anställda och chefer har visat sig vara stort och statusskillnader uppmuntras 

(Hofstede et al., 2011). Hofstede et al.  (2011, s. 84) definierar maktdistans som; “den 

utsträckning i vilken de mindre inflytelserika medlemmarna av organisationer och institutioner 

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

2.5.2 Hofstedes kulturella dimensioners samband med företags CSR 

Kulturella skillnader mellan länder har som tidigare nämnts visat sig ha en påverkan på ett 

företags prestation i stort (Svensson et al., 2009; Ho et al., 2012). Flera forskare, bland andra 

Thanetsunthorn (2015), Ho et al. (2012) och Peng et al. (2012) menar att dessa kulturella 

särdrag även påverkar företagens CSR. Vi undersöker därför om var och en av Hofstedes 

kulturella dimensioner har något samband med företagens CSR. 

 

En del av den forskning som finns kring Hofstedes kulturdimensioner och hur de påverkar CSR 

hos företag ska visa sig vara motstridig, vilket kan förklaras av att forskarna har använt olika 

metoder vid mätning av de aktuella variablerna (Thanetsunthorn, 2015).  Nedan följer en 

närmare presentation av de fyra dimensionernas påverkan på CSR. 

2.5.2.1 Maskulinitet kontra femininitet i nationers påverkan på företags CSR. 

Ringov och Zollo (2007) finner ett negativt samband mellan hög maskulinitet och hög CSR, 

vilket de får stöd av från Thanetsunthorn (2015) och Peng et al. (2012). Detta kan förklaras av 

att länder med en hög grad av maskulinitet uttrycker lägre hjälpande och kooperativa beteenden 

samt att de värderar makt och materiell belöning högt (Thanetsunthorn, 2015; Peng et al., 

2012). Vidare menar Vitell och Festervand (1987) att kulturer med hög maskulinitet ofta även 

karaktäriseras av oetiskt handlande, från vilket det inte finns någon direkt koppling till hög 

CSR. 

 

Ho et al. (2012) fann istället ett positivt samband mellan hög maskulinitet och hög CSP. Ho et 

al. (2012) utförde ytterligare regressionsanalyser där de testade hur hög maskulinitet påverkade 

två CSR-dimensioner, miljömässigt och socialt ansvarstagande. Efter dessa regressionsanalyser 

visade det sig att hög maskulinitet hade ett positivt samband med miljömässigt ansvarstagande, 

men ett negativt samband med socialt ansvarstagande. 



 

19 

 

H1a: Hög maskulinitet försvagar det positiva sambandet mellan andel kvinnor i styrelsen och 

CSR. 

H2a: Hög maskulinitet försvagar det positiva sambandet mellan genomsnittlig ämbetstid och 

CSR. 

2.5.2.2 Osäkerhetsundvikande i nationers påverkan på företags CSR. 

Enligt Thanetsuntorn (2015), Peng et al. (2012) och Ho et al. (2012) tenderar företag i länder 

som karaktäriseras av högt osäkerhetsundvikande att ha hög CSR, vilket de menar till viss del 

kan förklaras av att högt osäkerhetsundvikande kulturer ofta efterfrågar struktur och regler.  

 

Hofstede et al. (2011) hävdar att kulturer som kännetecknas av lågt osäkerhetsundvikande i 

större utsträckning accepterar risker. Rallapalli, Vitell, Wiebe och Barnes (1994) menar att 

individer som är benägna att ta risker i stor utsträckning även är benägna att agera oetiskt. Då 

en definition av CSR är ett sätt för företag att agera etiskt (Carroll, 1979) tyder även detta på 

att lågt osäkerhetsundvikande kulturer tenderar att ha lägre CSR.   

 

H1b: Högt osäkerhetsundvikande stärker det positiva sambandet mellan andel kvinnor i 

styrelsen och CSR. 

H2b: Högt osäkerhetsundvikande stärker det positiva sambandet mellan genomsnittlig 

ämbetstid och CSR. 

2.5.2.3 Individualism kontra kollektivism i nationers påverkan på företags CSR. 

Enligt Peng et al. (2012) har länder som karaktäriseras som individualistiska i regel hög CSR 

hos företagen. Detta samband menar de är på grund av att då individen gör något gott för 

samhället är det samtidigt självuppfyllande. Trots att handlingen utifrån ses som en positiv 

handling för samhället i stort, gör individen detta ofta omedvetet, av självuppfyllande skäl. 

 

Ho et al. (2012) och Thanetsunthorn (2015) hävdar istället att företag som är verksamma i 

länder med ett högt värde av individualism har ett lågt värde av CSR. Detta på grund av att i 

individualistiska samhällen fokuserar individen på egna intressen snarare än samhällets och ett 

av samhällets stora intressen menar de är den miljömässiga och sociala hållbarheten (CSR). 

Vidare menar författarna att individer från individualistiska samhällen ofta agerar oetiskt, vilket 
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som tidigare nämnts inte är ett beteende som med enkelhet kopplas ihop med en hög nivå av 

CSR. 

 

H1c: Hög individualism försvagar det positiva sambandet mellan andel kvinnor i styrelsen och 

CSR. 

H2c: Hög individualism försvagar det positiva sambandet mellan genomsnittlig ämbetstid och 

CSR. 

2.5.2.4 Maktdistans i nationers påverkan på företags CSR. 

Peng et al. (2012), Ringov och Zollo (2007) och Thanetsundhorn (2015) hävdar att i länder 

med hög maktdistans har företagen i regel en låg nivå av CSR. Författarna menar att länder 

som har ett högt värde av maktdistans ofta använder och accepterar tveksamma affärsmetoder, 

vilket de hävdar gör att företagen troligtvis har lägre CSR. 

  

Enligt Ho et al. (2012) är hög maktdistans både ett positivt och negativt samband med företagets 

CSP. På CSR-dimensionen social hållbarhet hade hög maktdistans en negativ inverkan, men 

på den del av CSP som kallas miljömässig hållbarhet hade det istället en positiv inverkan (Ho 

et al., 2012).  

 

H1d: Hög maktdistans försvagar det positiva sambandet mellan andel kvinnor i styrelsen och 

CSR. 

H2d: Hög maktdistans försvagar det positiva sambandet mellan genomsnittlig ämbetstid och 

CSR. 
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3.0 Metod 

3.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Den vetenskapsteoretiska utgångspunkt som man utgår ifrån då studien formas bör enligt 

Sohlberg och Sohlberg (2013) ha grund i studiens syfte. En studie som har som syfte att förstå 

olika förhållanden har enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) en annan vetenskapsteoretisk 

utgångspunkt än de som istället vill förklara samband i förhållanden. Vår studie har som syfte 

att förklara sambanden mellan andelen kvinnor i styrelsen och företagets CSR samt den 

genomsnittliga ämbetstiden i styrelsen och företagets CSR. Utöver detta vill vi även se om 

kulturella skillnader mellan länder kan påverka ett eventuellt samband. Då forskning utförs 

inom positivismen har den som mål att förklara kausala samband (Sohlberg & Sohlberg, 2013), 

vilket vi har i vår studie. Vi kommer genom vår forskning pröva tidigare skapad teori för att se 

om våra observationer överensstämmer med denna tidigare forskning eller om vi måste förkasta 

uppställda hypoteser, vilket enligt Bryman och Bell (2013) är en del av forskning med 

positivism som utgångspunkt. Vi vill genom statistiska mätningar få fram en neutral och 

objektiv bild av hur de eventuella sambanden ser ut i verkligheten. Positivismens metodologi 

har ett förhållningssätt som är kopplat till objektivitet, neutralitet och värderingsfrihet 

(Sohlberg & Sohlberg, 2013). Kunskapssynen för forskning inom positivismen är att 

kunskapen ska vara rationell, logisk och empiriskt skapad (Sohlberg & Sohlberg, 2013). 

Grundat i detta menar vi att det naturliga valet för oss är att ha en positivistisk utgångspunkt 

när vi genomför vår studie då vi utan personliga värderingar kommer studera om det finns 

kausala samband mellan de variabler som ingår i vår studie.   

 

Vi har utgått från tidigare teorier kring områdena kvinnor i styrelser, ämbetstiden i styrelser, 

kulturella skillnader mellan länder samt CSR och utifrån det skapat hypoteser. Dessa hypoteser 

har vi testat mot empirisk data vi samlat in, i enlighet med positivismens epistemologiska 

ståndpunkt (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Vi har prövat hypoteserna med hjälp av statistiska 

analyser och utifrån det förkastat eller accepterat hypotesen. Det deduktiva systemet är enligt 

Aristoteles (Sohlberg & Sohlberg, 2013) ett ideal för naturvetenskapen, inom vilken Bryman 

och Bell (2013) menar att positivismen är inriktad inom. Ur tidigare påståenden deducerar vi 

hypoteser som vi prövar med hjälp av empirisk fakta och utifrån det skapar ny teori. Vi kommer 

därmed ha en hypotetisk-deduktiv ansats (Holme & Solvang, 1997).  
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3.1.1 Forskningsstrategi 

Vid valet av forskningsstrategi bör man enligt Olsson och Sörensen (2011) se till syftet då det 

styr vilken forskningsstrategi som är bäst lämpad för studien. Den kvantitativa 

forskningsstrategin betonar kvantifiering vid insamling och analys av data samt att den har en 

deduktiv forskningsansats som lägger stort fokus på teoriprövning (Bryman & Bell, 2017). Ett 

deduktivt synsätt innebär att man utifrån teorin bildar hypoteser som sedan prövas (Bryman & 

Bell, 2017). Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan kvinnliga styrelseledamöter 

och CSR samt ämbetstiden i styrelsen och CSR samt se om kulturella skillnader har någon 

effekt på dessa samband. Utifrån detta vill vi få fram ett resultat som gör det möjligt att dra 

generella slutsatser. Därmed har vi ett syfte i enighet med den kvantitativa forskningsstrategin 

(Bryman & Bell, 2017). Eftersom vi tidigare valt den positivistiska traditionen vill vi behålla 

denna genom en kvantitativ metodologi som med inriktning mot mätbarhet utgör grunden till 

positivismen (Sohlberg & Sohlberg, 2013).  Positivismens ursprung kommer från den 

kvantitativa forskningsstrategins integration av naturvetenskapliga normer, modeller och 

tillvägagångssätt (Bryman & Bell, 2017). Eftersom positivismens ontologiska ståndpunkt följer 

den kvantitativa forskningsstrategins uppfattning av att verkligheten utgör en yttre och en 

objektiv verklighet stärker det vårt val av forskningsstrategi (Bryman & Bell, 2017). 

3.1.2 Forskningsdesign 

Vi har i vår studie använt en metod där vi har samlat in data från 598 europeiska företag och 

704 företag från USA under åren 2013-2017. En longitudinell studie innebär att man utför flera 

observationer av samma urval vid mer än ett tillfälle vilket gör att samband under en längre tid 

kan studeras (Bryman & Bell, 2017). Vid utförandet av en longitudinell studie minskar risken 

för tillfällig påverkan av resultatet och därmed öka tillförlitligheten i studien (Anazonwu, 

Egbunike & Gunard, 2018). Eftersom longitudinella studier utför observationer vid mer än ett 

tillfälle betyder det att datan innehåller både en tidsseriedimension och en tvärsnittsdimension 

(Anazonwu et al., 2018). Innehavet av två dimensioner gör det möjligt att hantera variablers 

individuella heterogenitet vilket är bra sett från en statistisk synvinkel (Anazonwu et al., 2018) 

eftersom studien till följd av icke observerade variabler inte innehåller bias (Hsiao, 2003). Vi 

har i vår studie inte studerat datan per år utan istället undersökt den totala mängden data vid ett 

tillfälle. Vi får därmed med fördelarna med en minskad risk för tillfällig påverkan och ökad 

tillförlitlighet (Anazonwu et al., 2018), men vi kan inte se om sambandet förändras över tid 

(Bryman & Bell, 2017). 
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Tidsperspektivet anser vi vara positivt då vår studie hanterar CSR som är en variabel som kan 

vara föränderlig. Vi vill kunna dra kausala slutsatser kring de samband vi undersöker i studien 

och har därför valt denna forskningsdesign (Anazonwu et al., 2018). Då den positivistiska 

traditionen menar att man genom vetenskapen ska söka och förklara lagbundenheter (Sohlberg 

& Sohlberg, 2013) samt att vetenskapen ska vara objektiv (Bryman & Bell, 2017) anser vi att 

det stärker vårt val av forskningsdesign.  

3.2 Empirisk metod 

3.2.1 Datainsamlingsmetod 

Vi kommer i vår studie att inhämta data från databasen Thomson Reuters Datastream vilket 

innebär att vi bygger vår studie på sekundärdata. Eftersom vår studie ska göras inom en tidsram 

som inte är särskilt lång gör sekundärdatan det möjligt för oss att trots tidsbegränsning kunna 

utföra en mer omfattande forskning (Smith, 2008; Bryman & Bell, 2017). Sekundärdata har 

flera fördelar, bland annat att man kan lägga ner mer energi och ha större fokus på att analysera 

data än att inhämta den (Bryman & Bell, 2017; Smith, 2008). Då vår studie är relativt 

omfattande med ett syfte att studera och analysera kvinnliga styrelseledamöters och den 

genomsnittliga ämbetstiden i styrelsens påverkan på CSR samt om kulturella särdrag har någon 

effekt på dessa samband hade vi inte kunnat utföra den med hjälp av primärdata. Utifrån vårt 

syfte kan vi se vikten av tvärkulturella analyser i studien och ser även att användningen av 

sekundärdata gör detta möjligt (Bryman & Bell, 2017). 

  

Ytterligare en fördel med sekundärdata är att den ofta är av hög kvalité (Bryman & Bell, 2017). 

Den påstådda höga kvaliteten av sekundärdata grundas i att forskarna eller institutionerna som 

samlat in datan är skickliga, rutinerade och erfarna (Bryman & Bell, 2017). Den höga kvaliteten 

baseras även i att urvalsprocessen varit rigorös vilket i de flesta fall resulterar i att urvalet blir 

så representativt som möjligt samt att urvalen oftast är nationella vilket öppnar möjligheten för 

att jämföra länder (Bryman & Bell, 2017). Databasen Thomson Reuters Datastream är världens 

största databas för ESG-information, med över 150 anställda för manuell insamling och 

standardisering av ESG-information som de inhämtar utifrån 400 indikatorer runt om i världen 

(Refinitiv, 2019). ESG-informationen inhämtas från över 7000 företag och genom att 

standardisera denna information möjliggörs jämförbarheten mellan företagen (Refinitiv, 2019). 

Utifrån detta anser vi att datan från Thomson Reuters Datastream håller hög kvalité eftersom 

den är insamlad på ett neutralt och säkert sätt vilket gör att vi anser den brukbar i vår studie. 
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Vi är även medvetna om att det finns risker med användningen av sekundärdata (Olsson & 

Sörensen, 2011). En risk som finns är bortfall vilket förekommer i alla datainsamlingsmetoder 

och är därmed omöjlig att undgå (Olsson & Sörensen, 2011). I vårt fall handlar bortfallen om 

att inte alla företag finns representerade i Thomson Reuters Datastream. Vår lösning till att 

minska risken för att bortfallen ska ha en påverkan på resultatet är att ha ett tillräcklig stort 

urval som gör att vi kan bidra med de generaliserbara resultat som vår studie avser göra. 

  

Vetenskapliga artiklar, litteratur och elektroniska källor har även varit en stor del i vår 

inhämtning av information för att få en bättre förståelse för den data vi inhämtar från Thomson 

Reuters Datastream. EBSCO Discovery, som är en sökmotor som tillåter att söka bland annat 

vetenskapliga artiklar från flera databaser samtidigt, har varit en stor del i vår sökning av 

information. I vår sökning av vetenskapliga artiklar med detta verktyg har vi använt sökord 

såsom, women on boards, CSR, culture, CSP, board tenure och hofstede. 

 

3.2.2 Studiens population och urval 

För att få ett så generaliserbart resultat som möjligt har vi valt att utgå från en population som 

i så stor mån som möjligt representerar hela Europa och USA. Databasen Thomson Reuters 

Datastream som vi använder i vår studie erbjuder endast data för börsnoterade bolag, vilket gör 

att vår studie består av börsnoterade bolag i Europa och USA. Utifrån den data som finns i 

databasen har vi fått göra ett urval från populationen som vi ursprungligen hade för avsikt att 

utgå ifrån. Urvalsramen i studien innehåller 598 europeiska företag och 704 företag från USA. 

Dessa företag har vi observerat under en period på fem år, 2013-2017 vilket har resulterat i 

2990 respektive 3520 observationer. Urvalet bestod från början av 1159 företag för Europa och 

2552 företag för USA, men vi har uteslutit företag som saknade någon av de data som vi 

använder under femårsperioden som vi utgick ifrån.  

 

Då företagens landstillhörighet är en stor del av vår studie, eftersom vi vill ta reda på om 

kulturella skillnader mellan länder har någon inverkan på sambanden vi undersöker, har vi 

kontrollerat att de länder som ingår i studien även finns med i Hofstedes kulturindex. De 

europeiska länder som finns i databasen Thomson Reuters Datastream samt Hofstede Insights 

och som studien därmed grundar sig på är Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, 
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Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, 

Schweiz, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike. De europeiska länder som ingår 

i studien och antalet företag från respektive land samt dess procentuella andel tydliggörs i tabell 

1 nedan. Alla Europas länder finns alltså inte representerade i databasen vilket gör att vi i vår 

studie har ett icke-slumpmässigt urval. Då vi utgår från sekundärdata i vår studie måste vi 

förhålla oss till den data som redan är insamlad, vilket försvårar möjligheten att ha ett 

slumpmässigt urval. Ett slumpmässigt urval har större fördelar då resultatet skulle kunna 

generaliseras för företag i hela Europa, men enligt Bryman och Bell (2013) gäller 

generaliserbarheten endast de företag som ingår i studien, oavsett om urvalet är slumpmässigt 

eller inte. Vi utgår även från företag i USA i vår studie, där vi inte har gjort någon annan 

avgränsning än landsgränsen och resultatet är även där enligt Bryman och Bell (2013) endast 

generaliserbart för de företag som ingår i studien. Då urvalet är icke-slumpmässigt bör resultatet 

tolkas med försiktighet (Bryman & Bell, 2013). 

 

 

Tabell 1, Antal och andel företag i respektive land. 
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3.2.3 Bortfall 

För att undvika snedvridning i resultatet bör man se till bortfallsfrekvensen (SCB, u.å.). En låg 

bortfallsfrekvens gör att datakvaliteten blir högre, och en hög bortfallsfrekvens gör att 

datakvaliteten anses lägre (SCB, u.å.). För att testa detta kommer vi använda Industry 

Classification Benchmark (ICB). Vi jämför de företag som finns kvar efter bortfall och vilken 

industri de tillhör med det totala antalet företag som ingick i populationen och vilken industri 

de tillhör. Denna jämförelse gör vi både för företag i Europa och i USA. Genom att göra detta 

kan vi se om studiens urvalsram ligger i linje med den totala populationen. Jämförelsen utgår 

ifrån sektorerna: Olja och gas, råvaror, industri, dagligvaror, sjukvård, kundservice, 

telekommunikation, samhällstjänster, finans och teknologi. För de europeiska företagen kan vi 

se i figur 3 att urvalet stämmer väl överens med populationen, förutom i sektorn finans där det 

skiljer cirka tre procentenheter. Resultaten kommer dock inte generaliseras efter sektorer, 

vilken är anledningen till att vi valt att behålla sektorn i studien. För företagen i USA stämmer 

även där urvalet väl överens med populationen för alla sektorer utom sjukvård och kundservice 

(figur 4). Där skiljer sig urvalet från populationen med cirka sex samt fyra procentenheter. Även 

här kommer vi behålla dessa sektorer i studien då resultaten inte är beroende av sektorer och 

kommer inte generaliseras utifrån dem. 

 

 

Figur 3, Bortfallsanalys för Europa 
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Figur 4, Bortfallsanalys för USA 

3.3 Operationalisering 

För att få så precisa svar som möjligt i vår undersökning är det viktigt att de begrepp vi använder 

preciseras och ges en entydig innebörd (Holme & Solvang, 1997). Studiens syfte är att förklara 

sambanden mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och genomsnittlig ämbetstid i styrelsen 

med företagens CSR och om kulturella skillnader mellan länder kan påverka ett eventuellt 

samband. Då vi kommer utföra en kvantitativ studie behöver vi översätta studiens huvudsakliga 

begrepp till mätbara värden (Körner & Wahlgren, 2015). De huvudsakliga begrepp som studien 

baseras på och som behöver operationaliseras är därmed; kvinnliga styrelseledamöter, 

ämbetstid, nationell kultur och CSR. För att minska risken för felaktiga slutsatser i studien 

kommer vi även använda en del kontrollvariabler (Holme & Solvang, 1997) 

3.3.1 GENDERCUT (Oberoende variabel) 

Då vi vill se om kvinnliga styrelseledamöter påverkar företagets CSR behöver vi en operationell 

definition av begreppet och göra variabeln kvantitativ. I enlighet med tidigare studier utförda 

på ämnet (Kyaw et al. 2017; Pletzer et al., 2015; Gennari, 2016) kommer vi se till antalet 

kvinnliga styrelseledamöter ställt till det totala antalet styrelseledamöter för att få fram hur stor 

procentuell andel av styrelsen som är kvinnlig. Variabeln vi kommer använda i Thomson 

Reuters Datastream heter ”Board Structure/Board Gender Diversity”, vilken vi i denna studie 

kommer namnge GENDERCUT. I databasen definierar variabeln styrelseledamöter antingen 
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som man eller kvinna, och visar den procentuella andelen kvinnliga styrelseledamöter i 

respektive företag. 

 

GENDERCUT = Procentuell andel kvinnliga styrelseledamöter.  

3.3.2 AVTEN (Oberoende variabel) 

Vidare vill vi även se om ledamöterna i styrelsens ämbetstid har någon inverkan på företagets 

CSR, och behöver kvantifiera variabeln för att kunna göra den mätbar. För att kvantifiera denna 

variabel kommer vi använda ett mått där vi adderar ihop styrelseledamöternas ämbetstid och 

dividerar med det totala antalet styrelseledamöter för att få fram den genomsnittliga 

ämbetstiden på styrelseledamöterna. I Thomson Reuters Datastream benämns denna variabel 

som ”Board Structure/Experienced Board”. Denna variabel mäter det genomsnittliga antalet år 

varje styrelsemedlem har suttit med i styrelsen. Då en del av syftet med den här studien är att 

se hur ämbetstiden i styrelsen påverkar företagens CSR kommer vi därmed använda data som 

svarar på frågan om styrelsens genomsnittliga ämbetstid. Databasen som vi använder 

tillhandahåller då information om den genomsnittliga ämbetstiden i styrelsen i respektive 

företag som kommer ingå i studien. Vi kommer namnge denna variabeln som AVTEN. 

 

AVTEN = Genomsnittlig ämbetstid i styrelsen.  

3.3.3 ESGSCORE (Beroende variabel) 

Då vi vill se om det finns ett samband mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter samt 

genomsnittliga ämbetstiden bland styrelseledamöterna och företagets CSR behöver vi ett mått 

som mäter företagets sociala prestation (CSP). För att få en kvantifierad CSP-variabel kommer 

vi använda Thomson Reuters Datastream definition av begreppet, det totala antalet CSR-

aktiviteter som ett företag presterar och engagerar sig i under ett år (Refinitiv, 2019). I Thomson 

Reuters Datastream finner man värden för företagens CSP som grundas i den ranking respektive 

företag fått på deras prestation i tre dimensioner. Dessa dimensioner innefattar miljö, social och 

företagsstyrning och totalen av dimensionerna bildar företagets ESG-score (environmental, 

social & governance). Dimensionerna bygger på över 400 ESG-mätetal som främst hämtas från 

årsredovisningar, hållbarhetsrapporter, CSR-rapporter och företagens hemsida. Varje 

dimension baseras på ett antal underkategorier, vilka förtydligas i figur 5 nedan.  Dimensionen 

som hanterar miljömässig prestation har tre underkategorier; resursanvändning, utsläpp och 

innovation. Den dimension som visar den sociala prestationen har fyra underkategorier; 
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arbetskraft, mänskliga rättigheter, samhälleligt- och produktansvar. Den tredje och sista 

dimensionen som hanterar företagsstyrning har tre underkategorier; ledning, aktieägare och 

CSR-strategi. 

 

Det finns en risk med att betygsätta företagen utifrån deras prestationer då det kan bli felaktiga 

resultat och att företagen kan påverka sina ESG-betyg genom att väga upp en kategori som är 

svårt att få poäng i med en kategori som är enklare att få poäng i. För att undvika detta viktar 

Thomson Reuters de olika dimensionerna mot hur många av de totala mätetalen som tillhör 

respektive dimension. Därmed får vi en mer verklig bild av det totala ESG-betyget, och får en 

överblick i hur företaget presterar i alla tre dimensioner. Företagen får ett procentuellt värde 

med hänseende till hur de i varje kategori ligger till mot andra företagen som det finns data på. 

Företagen har alltså ett värde mellan 0 och 1, där 1 är bäst och 0 är sämst. Det här är det värde 

som vi kommer använda för att få ett mått på företagets sociala prestation. 

 

ESGSCORE = Ett viktat mått av företagens prestation i de tre dimensionerna Environment 

(miljö), Social (social) och Government (företagsstyrning). 

 

 

Figur 5, ESGSCORE. Refinitiv, 2019. 

3.3.4 Nationella kulturella skillnader (Modererande variabel)  

För att se om kulturella skillnader mellan länder har någon modererande effekt på ett eventuellt 

samband mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter samt den genomsnittliga ämbetstiden i 
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styrelsen och företagets CSR kommer vi utgå ifrån Hofstedes kulturdimensionsteori. Teorin 

identifierar sex olika dimensioner, varav fyra urspungsdimensioner. I tidigare forskning på 

ämnet (Ho et al., 2012; Ringov & Zollo, 2007; Scholtens & Dam, 2007) är det främst de fyra 

ursprungsdimensionerna som används, vilket även vi kommer göra. Respektive dimension 

beskriver olika typer av nationella kulturella värderingar. De olika dimensionerna enligt teorin 

är; Maskulinitet kontra Femininitet, Individualism kontra Kollektivism, Maktdistans samt 

Osäkerhetsundvikande. Hofstede Insights erbjuder data för respektive dimension från över 100 

länder, där varje land får ett värde från 0-100 på varje dimension (Hofstede Insights, u.å.). 

Verktyget vi använder heter ”Country Comparison Tool”, vilket erbjuder en sökfunktion som 

ger möjligheten att söka fram varje land och få ett kvantifierat mått på de kulturella skillnaderna 

mellan länderna. 

 

MAS = Maskulinitet kontra Femininitet: 0 för mest feminint, 100 för mest maskulint. 

IDV = Individualism kontra Kollektivism: 0 för mest kollektivistiskt, 100 för mest 

individualistiskt. 

PDI = Maktdistans: 0 för låg maktdistans, 100 för hög maktdistans. 

UAI = Osäkerhetsundvikande: 0 för lågt osäkerhetsundvikande, 100 för högt 

osäkerhetsundvikande. 

 

3.3.5 Kontrollvariabler 

Syftet med vår studie är som tidigare nämnts att undersöka sambandet mellan andelen kvinnliga 

styrelseledamöter samt den genomsnittliga ämbetstiden i styrelsen och CSR. Vi ska även 

undersöka om nationella kulturella skillnader har någon effekt på dessa samband. Vi är 

medvetna om att det kan finnas andra variabler som kan ge effekt på resultatet och har därför 

valt att använda kontrollvariabler för att minska risken för skeva resultat. I 

litteraturgenomgången fann vi liknande studier (Velte, 2016; Ayrassi et al., 2015) och utifrån 

dem har vi valt liknande kontrollvariabler. Som beskrivet i kapitel 2.4 värderas 

kulturdimensionerna per land. Då företag från samma land har samma värde kommer vi inte ha 

med respektive företags landstillhörighet då vi utför våra regressioner. Thomson Reuters 

Datastream definierar landstillhörigheten som det land där företaget är börsnoterat. 

 

SIZE 
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Att CSR kan påverkas av företagens storlek har bevisats genom flera studier (Galbreat, 2011; 

Post et al., 2011; Bear et al., 2010; McWilliams & Siegel, 2001). Det har visat sig att större 

företag i större utsträckning har varit intresserade av CSP och därmed engagerat sig mer i det 

än vad mindre företag har (McWilliams & Siegel, 2001). Med detta som bakgrund anser vi att 

företagens storlek är en viktig variabel att ta hänsyn till i analysen i vår studie. 

Kontrollvariabeln företagets storlek mäts i de flesta studier genom att beräkna den naturliga 

logaritmen för totala tillgångar (SIZE) (Velte, 2016; Liao et al., 2015; Setó-Pamies, 2015). 

Genom att logaritmera variabeln gör vi den mer hanterbar och för att få fram mer jämförbara 

belopp mellan företagen har vi valt att räkna om valutan till euro. 

 

SIZE = Företagets storlek, totala tillgångar efter att alla företags valutor omvandlats till euro. 

 

BOARDSIZE 

CSR har även visat sig påverkas av storleken på styrelsen då större styrelser i flertalet studier 

visat en försämrad effektivitet då kommunikationen och besluten försämrats (Bear et al., 2010; 

Galbreath, 2011; Arayssi et al., 2016). På grund av detta har vi valt att ta med styrelsens storlek 

som en kontrollvariabel för att kunna se dess effekt på sambandet mellan andelen kvinnliga 

styrelseledamöter och CSR samt den genomsnittliga ämbetstiden och CSR. För att mäta denna 

variabel har vi valt, som flertalet tidigare studier, att använda antalet styrelseledamöter i 

styrelsen (BOARDSIZE) (Galbreath, 2011; Liao et al., 2015; Arayssi et al., 2016). 

 

BOARDSIZE = Antal styrelseledamöter i styrelsen. 

 

LEV 

Risk har i tidigare studier visat sig ha en påverkan på sambandet mellan kvinnliga 

styrelseledamöter och CSR då kvinnor har visat sig vara mer riskaverta än män (Arayssi et al., 

Crozon & Gneezy, 2009). Det har även påvisats att företag tenderar att investera olika i CSR 

beroende på vilken grad av risk företaget har (Jacobs, Kraude & Narayanan, 2016; Makni, 

Froncoeur & Bellavance, 2009). Även skuldsättningsgraden, som beskriver företagets 

finansiella risk, har visat sig ha en inverkan på hur företaget väljer att investera i CSR genom 

att företag med högre skuldsättningsgrad har en tendens till att investera mindre i CSR (Nelling 

& Webb, 2009). Med detta som bakgrund har vi valt att använda skuldsättningsgrad som en 
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kontrollvariabel. Skuldsättningsgraden mäter vi, som tidigare studier, genom att ta totala 

skulder och dividera dem med de totala tillgångarna (LEV) (Velte, 2016; Arayssi et al., 2015; 

Liao et al., 2015). 

 

LEV = Skuldsättningsgrad, Totala skulder/Totala tillgångar. 

 

ROE 

Avkastning på eget kapital, som är ett mått som mäter företagets lönsamhet, har i tidigare 

studier visat sig påverka CSP (Séto-Pamies, 2015). Lönsamhetsmåttet har använts av flera 

forskare i ett flertal studier (Galbreath, 2011; Makni et al., 2009) och på grund av denna 

bakgrund anser vi att vi bör ta hänsyn till företags lönsamhet som en kontrollvariabel i vår 

studie. Vi har valt att mäta avkastning på eget kapital genom att ta nettoinkomsten dividerat 

med det egna kapitalet (ROE) (Galbreath, 2011; Séto-Pamies, 2015). 

 

ROE = Avkastning på eget kapital, Nettoinkomst / Eget kapital. 

 

CSRC 

En CSR-kommitté har i tidigare studier visat sig ha en positiv påverkan på företagens CSR 

(Velte, 2016). Då detta har visat sig påverka CSR har vi valt att ta hänsyn till företagens 

eventuella kommitté för CSR som en dummyvariabel i vår analys (CSRC). Vi har valt att ge 

företag antingen 1 eller 0 utifrån om de har en kommitté för CSR eller inte, där 1 betyder att 

det är ett företag med en kommitté för CSR och 0 betyder att det är ett företag utan kommitté 

för CSR. 

  

CSRC = Visar om företaget har en CSR-kommitté eller inte. 

 

SEKTOR 

Tidigare studier har visat att den sektor som företaget verkar inom kan påverka dess CSP 

(Galbreath, 2011; Post et al., 2011; Bear et al., 2010). Då skillnader mellan de olika sektorerna 

har visat sig ha en påverkan på CSP har vi därför valt att ta hänsyn till dem genom att ta med 

företagens sektor i vår analys som ännu en dummyvariabel (SEKTOR). Vi har även här valt att 
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ge företagen ett värde utifrån om de är verksamma inom en viss sektor eller inte där 1 betyder 

att de är verksamma inom den sektorn och 0 som betyder att de inte är verksamma inom sektorn 

(Djurfeldt & Barmark, 2009). I vår inhämtning av denna data har vi utgått från ICB (Industry 

Classification Benchmark), som har 10 kategorier av industrier och delar upp företagen inom 

dessa (FTSE Russel, u.å).  

 

SEKTOR = Delar in företagen i följande sektorer: Olja och gas, råvaror, industri, dagligvaror, 

sjukvård, kundservice, telekommunikation, samhällstjänster, finans och teknologi (FTSE 

Russel, u.å). 

 

 

Tabell 2, Sammanställning av variabler. 

3.4 Analysmetoder 

Vi har hämtat data från Thomson Reuter Datastream och analyserar den genom 

statistikprogrammet SPSS. Vi kommer att beskriva de analysmetoder vi använder nedan och 
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resultaten presenteras i kapitel fem. Inom samhällsvetenskaplig forskning brukar den högsta 

acceptabla risknivån ligga vid en signifikansnivå på p<0,05 (Bryman & Bell, 2017) och därför 

har vi valt att utgå från just denna signifikansnivån. Vi har även valt att markera de värden som 

har en signifikansnivå på p<0,1, men kommer inte dra några slutsatser från dessa då man inte 

med tillräckligt stor säkerhet kan säga att sambandet inte beror på slumpen. 

3.4.1 Deskriptiv statistik (Univariat analys) 

Deskriptiv statistik beskriver insamlad data och används vanligtvis inom kvantitativ forskning 

(Patel & Davidson, 2011) vilket passar in på vår studie då vi kommer att använda siffror i 

beskrivningen av vår data. För att få fram deskriptiv statistik har vi valt att använda univariat 

analys som går ut på att variablerna analyseras var för sig (Bryman & Bell, 2017). Univariat 

analys är en beskrivande statistik av studiens variabler och dess egenskaper och variation 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). För att avgöra kvalitén på datamaterialet vill vi 

därmed genom den univariata analysen söka information om variabelns fördelning, 

centraltendens och spridning (Djurfeldt et al., 2010). Centraltendensen är viktig att studera 

eftersom den anger var tyngdpunkten i fördelningen ligger (Djurfeldt, et al. 2010). Vi studerar 

centraltendensen genom att se till medelvärdet, som vi får fram genom att dividera summan av 

alla värden i fördelningen med det totala antalet värden, och medianvärdet, som vi hittar i mitten 

av fördelningen efter att ha sorterat den i storleksordning (Bryman & Bell, 2017). Vi ser alltså 

även till medianvärdet eftersom medelvärdet är känsligt för extremvärden åt båda hållen 

(Bryman & Bell, 2017). 

  

För att identifiera skevhet och extremvärden studerar vi datans spridning som visar hur samlade 

observationerna är runt tyngdpunkten i fördelningen (Djurfeldt et al., 2010). För att studera 

datans spridning använder vi oss främst av standardavvikelsen som visar den genomsnittliga 

variationen runt medelvärdet (Bryman & Bell, 2017; Djurfeldt et al., 2010). Vi använder även 

den första och tredje kvartilen samt det högsta och minsta värdet för att studera datans spridning 

och därmed identifiera skevhet och extremvärden (Bryman & Bell, 2017). Centraltendensen 

ligger mellan första och tredje kvartilen och är de mittersta 50 % av fördelningen. Det högsta 

och minsta värdet är det högsta respektive lägsta värde som variabeln innefattar. Detta 

illustreras i lådagram Mathleaks (2019) nedan i figur 6. 
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Figur 6, Lådagram. Mathleaks 2019. 

3.4.2 Korrelationsanalys (Bivariat analys) 

Efter den univariata analysen utför vi en bivariat analys. Den bivariata analysen studerar 

sambandet, korrelationen, mellan två variabler (Djurfeldt et al., 2010). Vi har i vår studie valt 

att använda Pearson r som är det rekommenderade korrelationstestet för kvotvariabler vilket 

passar bra till vår studie då våra variabler är kvotvariabler (Bryman & Bell, 2017; Djurfeldt., 

2010). Genom Pearson r-testet kan vi mäta sambandets styrka och riktning mellan två av våra 

variabler genom att se till korrelationskoefficienten, r, som visar ett värde mellan -1 och +1 

(Bryman & Bell, 2017; Djurfeldt et al., 2010). Om r visar -1 betyder det att det är ett perfekt 

negativt samband och om r visar +1 betyder det att det är ett perfekt positivt samband. Visar r 

däremot 0 finns det inget samband alls (Bryman & Bell, 2017; Djurfeldt et al., 2010). Vilken 

riktning sambandet har visas genom att koefficienten är antingen positiv eller negativ och 

styrkan i sambandet visas genom att vara starkare ju närmare -1 eller +1 koefficienten är 

(Bryman & Bell, 2017; Djurfeldt et al., 2010).  

3.4.3 Multipel Regressionsanalys (Multivariat analys) 

Efter den bivariata analysen tar vi steget vidare till multivariat analys som är det sista steget i 

vår analys. En multivariat analys studerar tre eller fler variabler samtidigt och med hjälp av 

denna kan vi därmed testa de oberoende variablernas effekt på den beroende variabeln med 

hänsyn till kontrollvariablerna (Bryman & Bell, 2017; Djurfeldt et al., 2010). Detta test gör vi 

för att kontrollera om sambanden som visats i de bivariata analyserna stämmer och inte ger 

falska resultat samtidigt som den undersöker om ytterligare variabler och mellanliggande 

variabler har en påverkan (Bryman & Bell, 2017).  
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Vi vill först testa om andelen kvinnliga styrelseledamöter har ett positivt samband med 

företagets CSP i vår första hypotes H1. Vidare vill vi testa om de nationella särdragen har en 

påverkan på sambandet för företagen i hypotes H1a-d. För att säkerställa att vi får fram ett äkta 

samband gör vi en multipel regressionsanalys som tar med kontrollvariablerna som vi tidigare 

beskrivit kan ha en inverkan på sambandet. Regressionsmodellen vi kommer att använda för 

att testa den beroende variabeln ESGSCORE är följande: 

 

𝐸𝑆𝐺𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸it = 𝛽0 + 𝛽1GENDERCUTit ∗ 𝛽1𝐾𝑈𝐿𝑇𝑈𝑅𝐷𝐼𝑀𝐸𝑁𝑆𝐼𝑂𝑁it + GENDERCUTit + 

𝐾𝑈𝐿𝑇𝑈𝑅𝐷𝐼𝑀𝐸𝑁𝑆𝐼𝑂𝑁it + ∑𝛽2....n𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠it  + 𝜀it  

 

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

𝛽0 = regressionens koefficient. 

β1-n = förklaringskoefficienten för den oberoende variabelns effekt på den beroende variabeln.  

GENDERCUTit  = den oberoende variabeln för fall i och för tidsperiod t. 

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

GENDERCUTit * KULTURDIMENSIONit = en interagerande variabel för att kontrollera vilken 

effekt de olika kulturdimensionerna har på sambandet mellan GENDERCUT och ESGSCORE 

för fall i och tidsperiod t.  

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

𝜀it  = regressionens residual för fall i och tidsperiod t.  

 

Utifrån denna modell erhålls följande regression för att testa H1:  

 

𝐸𝑆𝐺𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸it = 𝛽0 + 𝛽1GENDERCUTit + 𝛽2𝑆𝐼𝑍𝐸 + 𝛽3𝐵𝑂𝐴𝑅𝐷𝑆𝐼𝑍𝐸 + 𝛽4𝐿𝐸𝑉 + 𝛽5𝑅𝑂𝐸 + 

∑𝛽8𝑆𝐸𝐾𝑇𝑂𝑅 + ∑𝛽9𝐶𝑆𝑅C+𝜀it  

 

För att testa hypotes H1a-d använder vi följande regressionsmodell:  
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𝐸𝑆𝐺𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸it = 𝛽0+ 𝛽1GENDERCUTit ∗ 𝛽1𝐾𝑈𝐿𝑇𝑈𝑅𝐷𝐼𝑀𝐸𝑁𝑆𝐼𝑂𝑁it + 𝛽2GENDERCUTit + 

𝛽3𝐾𝑈𝐿𝑇𝑈𝑅𝐷𝐼𝑀𝐸𝑁𝑆𝐼𝑂𝑁it + 𝛽4𝑆𝐼𝑍𝐸 + 𝛽5𝐵𝑂𝐴𝑅𝐷𝑆𝐼𝑍𝐸 + 𝛽6𝐿𝐸𝑉 + 𝛽7𝑅𝑂𝐸 + ∑𝛽10𝑆𝐸𝐾𝑇𝑂𝑅 

+ ∑𝛽11𝐶𝑆𝑅C+𝜀it 

 

Vi vill senare testa vår andra hypotes, H2, om den genomsnittliga ämbetstiden i styrelsen har 

ett positivt samband med företagets CSP. Vidare vill vi testa om de nationella särdragen har en 

påverkan på sambandet för företagen i hypotes H2a-d. För att säkerställa att vi får fram ett äkta 

samband gör vi en multipel regressionsanalys som tar med kontrollvariblerna som vi tidigare 

beskrivit kan ha en inverkan på sambandet. Regressionsmodellen vi kommer att använda för 

att testa den beroende variabeln ESGSCORE är följande: 

 

𝐸𝑆𝐺𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸it = 𝛽0 + 𝛽1AVTENit ∗ 𝛽1𝐾𝑈𝐿𝑇𝑈𝑅𝐷𝐼𝑀𝐸𝑁𝑆𝐼𝑂𝑁it + AVTENit + 

𝐾𝑈𝐿𝑇𝑈𝑅𝐷𝐼𝑀𝐸𝑁𝑆𝐼𝑂𝑁it + ∑𝛽2....n𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠it  + 𝜀it  

 

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

𝛽+ = regressionens koefficient. 

β1-n = förklaringskoefficienten för den oberoende variabelns effekt på den beroende variabeln. 

AVTENit  = den oberoende variabeln för fall i och för tidsperiod t. 

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

AVTENit* KULTURDIMENSIONit = en interagerande variabel för att kontrollera vilken effekt 

de olika kulturdimensionerna har på sambandet mellan AVTEN och ESGSCORE för fall i och 

tidsperiod t.  

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

𝜀it  = regressionens residual för fall i och tidsperiod t.  

Utifrån denna modell erhålls följande regression för att testa H2:  

 

𝐸𝑆𝐺𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸it = 𝛽0 + 𝛽1AVTENit + 𝛽2𝑆𝐼𝑍𝐸 + 𝛽3𝐵𝑂𝐴𝑅𝐷𝑆𝐼𝑍𝐸 + 𝛽4𝐿𝐸𝑉 + 𝛽5𝑅𝑂𝐸 + 

∑𝛽8𝑆𝐸𝐾𝑇𝑂𝑅 +∑𝛽9𝐶𝑆𝑅C+ 𝜀it  
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För att testa hypotes H2a-d använder vi följande regressionsmodell:  

 

𝐸𝑆𝐺𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸it = 𝛽0 + 𝛽1AVTENit ∗ 𝛽1𝐾𝑈𝐿𝑇𝑈𝑅𝐷𝐼𝑀𝐸𝑁𝑆𝐼𝑂𝑁it + 𝛽2AVTENit + 

𝛽3𝐾𝑈𝐿𝑇𝑈𝑅𝐷𝐼𝑀𝐸𝑁𝑆𝐼𝑂𝑁it + 𝛽4𝑆𝐼𝑍𝐸 + 𝛽5𝐵𝑂𝐴𝑅𝐷𝑆𝐼𝑍𝐸 + 𝛽6𝐿𝐸𝑉 + 𝛽7𝑅𝑂𝐸  

+ ∑𝛽10𝑆𝐸𝐾𝑇𝑂𝑅 + ∑𝛽11𝐶𝑆𝑅C+𝜀it 

3.4.4 Felkällor 

Vid regressionsanalyser kan skeva resultat uppkomma på grund av felkällor (Djurfeldt & 

Barmark, 2009). Vi kommer därför nu ta upp vilka felkällor vi kommer att ta hänsyn till och 

därmed kontrollera i vår studie. 

3.4.4.1 Multikollinearitet 

Multikollinearitet förklaras ofta som ”samvariation mellan oberoende variabler” (Djurfeldt & 

Barmark, 2009) och innebär att det finns en risk för inbördes korrelation mellan de oberoende 

variablerna var för sig eller gruppvis när det utförs multipla regressioner (Djurfeldt et al., 2010). 

I förklarandet av den beroende variabelns varians ska de oberoende variablerna bidra med olika 

information för att få ett riktigt resultat vilket betyder att de inte ska vara korrelerade om det 

ska vara möjligt (De Veaux, Velleman & Bock, 2016). Förklaringskraften hos 

regressionsmodellerna försvagas av multikollinearitet vilket försvårar konstaterandet av 

effekten de oberoende variablerna har på den beroende variabeln genom de oberoende 

variablernas bidrag till variansen (Djurfeldt & Barmark, 2009). Precisionen påverkas av 

multikollinearitet på ett negativt i en multipel regressionsanalys (Djurfeldt & Barmark, 2009). 

Djurfeldt och Barmark (2009) hänvisar till den tumregel som finns angående multikollinearitet 

vilket innebär att man bör vara uppmärksam på korrelationer som överstiger 0,7-0,8 då detta 

tyder på en stor ökning i risken av att multikollinearitet kan föreligga. 

  

För att upptäcka multikollinearitet kan vi undersöka Variance Inflation Factors (VIF-

faktorerna) genom en kollinearitetsdiagnos via SPSS. Vi får då möjlighet att undersöka VIF-

faktorerna genom att se till de oberoende variablernas VIF-värden och utifrån dem kan vi 

konstatera om multikollinearitet förekommer eller ej eftersom en oberoende variabels VIF-

värde ökar om den är multikollineär med andra oberoende variabler (Djurfeldt & Barmark, 
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2009). Om en modell visar att alla VIF-värden är 1 innebär detta att det inte förekommer någon 

multikollinearitet (Djurfeldt & Barmark, 2009). Djurfeldt och Barmark (2009) hänvisar till ett 

kritiskt VIF-värde på 2,5, som innebär att det är stor risk att multikollinearitet föreligger om en 

oberoende variabels VIF-värde överstiger 2,5 vilket även betyder att det är en risk för att 

resultatet kan vara felaktigt. 

3.4.4.2 Heteroskedasticitet 

Heteroskedasticitet förklaras ofta som ”ojämn spridning bland residualerna” och innebär att det 

förekommer en snedfördelning av variablerna i regressionsanalysen (Djurfeldt et al., 2010; 

Djurfeldt & Barmark, 2009). Det är inte ovanligt att heteroskedasticitet förekommer i 

regressionsanalyser men det är däremot ett allvarligt problem eftersom heteroskedasticiteten 

försvårar upptäckandet av de samband som är intressanta (Djurfeldt & Barmark, 2009). Även 

heteroskedasticiteten har en negativ påverkan på precisionen i analysen och kan därför visa ett 

sämre resultat (Djurfeldt & Barmark, 2009). För att upptäcka heteroskedasticitet undersöker vi 

våra variabler i flertalet spridningsdiagram som finns tillgängligt i SPSS. Genom 

spridningsdiagrammen kan vi kontrollera om det uppkommer den så kallade solfjäderformen 

som är vanligt förekommande när variabler med sned fördelning ställs mot varandra (Djurfeldt 

& Barmark, 2009).  
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4.0 Empiriska Resultat 

4.1 Deskriptiv statistik 

Vi har använt SPSS för att ta fram vår deskriptiva statistik. Den deskriptiva statistiken 

analyserar vi för att kunna bedöma kvalitén på datamaterialet vi samlat in. I enlighet med De 

Veaux et al. (2016) studerar vi både medelvärdet och medianen då skillnader i dessa tyder på 

att fördelningen är snedfördelad. Genom att studera båda centralmåtten kan vi därmed 

kontrollera om värdena ligger i närheten av varandra vilket visar om datan är symmetriskt 

fördelad eller om det finns eventuella skevheter i fördelningen (De Veaux et al., 2016). Vi har 

även valt att studera standardavvikelsen som enligt De Veaux et al. (2016) är ett viktigt mått på 

fördelningens spridning då den visar hur stor den genomsnittliga variationen runt medelvärdet 

är för varje observation. Genom att se till standardavvikelsens värde kan vi alltså avgöra om 

datamaterialet har en stor eller liten spridning kring medelvärdet (De Veaux et al., 2016). Ett 

högt värde på standardavvikelsen betyder att det är en stor spridning medans ett lågt värde 

istället betyder att spridningen på datamaterialet är liten (De Veaux et al., 2016). Vi kommer 

även studera maximi- och minimivärden som enligt De Veaux et al. (2016) är viktiga för att 

kunna urskilja extremvärden samt se variablernas respektive räckvidd. Som tidigare nämnts 

kommer vi att använda statistikprogrammet SPSS när vi studerar den deskriptiva statistiken. 

För att kunna studera extremvärdena kommer vi genom SPSS ta fram lådagram över alla 

observationer där värden som ligger 1,5 IQR från den första respektive tredje kvartilen anses 

vara outliers, och 3 IQR ifrån anses vara extrema outliers. Genom att studera dessa kan vi 

avgöra om det finns extremvärden som kan påverka vår studies resultat och ger möjligheten att 

försöka undvika missvisande resultat. 

 

IQR = Q3 - Q1 

Formel 1, Kvartilavståndet, (De Veaux et al., 2016) 

 

Vi har nedan skapat två tabeller för att presentera vår deskriptiva statistik för företag i USA 

samt Europa på ett tydligt sätt. Dummyvariabeln CSRC, som är en av våra kontrollvariabler, 

har vi valt att inte ta upp i vår tabell då den endast kan visa om företagen har en kommitté för 

CSR eller inte genom att anta ett värde på antingen 1 eller 0. Vi har även valt att 

dummyvariabeln sektor presenteras i egna tabeller (tabell 6 & 7). Resterande variabler 

presenteras i tabell 3 och 4. I tabell 3 kan man utläsa variablernas maximi- och minimivärde, 
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median, medelvärde samt standardavvikelse för de 704 företag som observerats i USA under 

perioden 2013-2017. I tabell 4 kan man utläsa samma mått som i föregående tabell men för de 

598 europeiska företag som observerats under perioden 2013-2017. 

 

 

Tabell 3, Deskriptiv statistik för företag från USA. 

 

 

Tabell 4, Deskriptiv statistik för företag från Europa. 

4.1.1 Beroende variabel 

ESGSCORE 

För företagen från USA är medelvärdet för den beroende variabeln ESGSCORE 55,58 och 

medianen är 56,11 vilket visar att datan är symmetrisk då centralmåtten ligger förhållandevis 

nära varandra. Datamaterialets standardavvikelse (17,49) är förhållandevis låg vilket visar på 

låg spridning bland materialet. Kvartilerna Q1 (41,26) och Q3 (69,72) ligger ganska nära 

medianen och visar att 50% av datamaterialets värden ligger inom kvartilerna. Minimivärdet 

som vi finner är 12,22 och maximivärdet 94,21, detta innebär att det inte finns några outliers 

bland datan för företagen i USAs CSP. 



 

42 

 

Hos de europeiska företagen var medelvärdet 60,69 och medianen 61,9 för variabeln 

ESGSCORE, vilket tyder på att datamaterialet är symmetriskt eftersom centralmåtten även här 

återfinns relativt nära varandra. Standardavvikelsen hos datamaterialet är 15,84 vilket är relativt 

lågt och visar på en låg spridning i materialet. Ännu en indikator på låg spridning är att vi med 

hjälp av Q1 (49,71) och Q3 (72,64) ser att 50% av variabelns data ligger nära medianen. 

Minimivärdet i materialet är 7,69 och maximivärdet 95,86, inte heller här finns det outliers med 

i datan för CSP hos företag i europa. 

4.1.2 Oberoende variabel 

4.1.2.1 AVTEN 

Medelvärdet för den genomsnittliga ämbetstiden i styrelser för företag i USA är 9,6, vilket 

betyder att styrelseledamöterna i företagen som ingår i studien i snitt sitter i styrelsen under 9,6 

år. Medianen för variabeln är 9,09, och då de två centralmåtten ligger nära varandra visar det 

att datan är symmetrisk. Standardavvikelsen hos datan är 3,69 vilket är förhållandevis högt, 

vilket kan tyda på en stor spridning i datamaterialet. Kvartilerna Q1 (7,13) och Q3 (11,52) visar 

att 50% av datan ligger väldigt nära medianen. Minimi- och maximivärdena 0,04 respektive 

28,86 visar dock att det finns outliers i datamaterialet, och maximivärdet visar att det finns 

minst en extrem outlier. Vi har därför valt att analysera detta via ett lådagram vilket man enligt 

Körner och Wahlgren (2015) kan använda för att kontrollera outliers. Vi fann efter analysen 18 

outliers, och 5 extrema outliers, den mest extrema outliern är maximivärdet på 28,86.  Ett värde 

anses vara en mild outlier då det är mer än 1,5 kvartilavstånd lägre än Q1 eller högre än Q3, 

och en extrem outlier då det är mer än tre kvartilavstånd lägre än Q1 eller högre än Q3 (Körner 

& Wahlberg, 2015). Vi finner det inte osannolikt att 23 av 704 företag i USA har en 

genomsnittlig ämbetstid i styrelsen som är högre än 18,105 (Q3+1,5*(Q3-Q1)) respektive 24,69 

(Q3+3*(Q3-Q1)) vilket gör att vi kommer att behålla observationerna som klassas som milda 

outliers och extrema outliers. 

 

För de europeiska företagen var medelvärdet för styrelsemedlemmarnas ämbetstid 6,5, vilket 

innebär att styrelsemedlemmarna i företagen som ingår i studien i snitt har en ämbetstid på 6,5 

år. Medianen för datamaterialet var 6,13, även här är alltså centralmåtten nära varandra vilket 

tyder på symmetriska data. Standardavvikelsen för datan är 2,63, vilket är relativt högt och 

tyder på en hög spridning i datamaterialet. Q1 har här ett värde på 4,73 och Q3 har värdet 7,7, 
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50% av datamaterialet är alltså ganska tätt samlat kring medianen. Vi finner dock att det även 

här finns outliers i datamaterialet då minimivärdet är 0,1 och maximivärdet 24,05, och 

maximivärdet visar att det finns minst en extrem outlier. Vi kontrollerar därför datan med hjälp 

av ett lådagram. Efter analysen fann vi 16 outliers och 7 extrema outliers, där det mest extrema 

värdet är maximivärdet på 24,05. Inte heller bland europeiska företag finner vi det osannolikt 

att 23 företag skulle ha en genomsnittlig ämbetstid i styrelsen som överstiger 12,155 

(Q3+1,5*(Q3-Q1)) och 16,61 (Q3+3*(Q3-Q1)), alltså accepterar vi både de milda och de 

extrema outliers som finns. 

4.1.2.2 GENDERCUT 

För variabeln GENDERCUT var medelvärdet 17,87 för företag i USA, vilket innebär en 

genomsnittlig andel på 17,87% kvinnliga styrelseledamöter för företagen i USA som ingår i 

studien. Medianen för datamaterialet är 18,18 vilket vi anser är tillräckligt nära medelvärdet för 

att utgå från att datan är symmetrisk. Kvartilerna Q1 (11,11) och Q3 (25) visar att 50% av datan 

ligger nära medianen. Vi ser dock tendenser till outliers då minimivärdet är 0 och maximivärdet 

är 62,5 vilket gör att vi kontrollerar detta med hjälp av ett lådagram. Vi finner fem outliers som 

ligger högre än Q3, men däremot finner vi inga extrema outliers. De outliers vi hittar anser vi 

inte är nödvändiga att ta bort då vi anser att det är sannolikt att fem av de 704 företag i USA 

som vi undersöker har en högre andel kvinnliga styrelseledamöter än 25% (Q3+1,5*(Q3-Q1)). 

Standardavvikelsen för datamaterialet är 9,83, vilket är förhållandevis lågt vilket indikerar en 

låg spridning. 

 

För andelen kvinnliga styrelseledamöter i europeiska företag i studien var medelvärdet 22,75, 

vilket innebär ett snitt på 22,75% kvinnliga styrelseledamöter. Datamaterialet är relativt 

symmetriskt då medianen (22,22) och medelvärdet (22,75) ligger nära varandra. Vi ser att en 

stor del av datan ligger nära medianen på kvartilerna Q1 (14,29) och Q3 (30,77), vilket visar 

att 50% av datamaterialet är hyfsat nära centralmåtten. Minimi- och maximivärdet på 0 

respektive 71,43 tyder på att det kan finnas outliers då de ligger ganska långt ifrån medianen. 

Med hjälp av ett lådagram kontrollerar vi detta och ser att det finns sex outliers, men ingen 

extrem outlier. De milda outliers som finns med i datamaterialet låter vi vara kvar i studien då 

vi anser att det rimligen finns sex företag i Europa bland de 704 företag som ingår i studien som 

har mer än 55,49% (Q3+1,5*(Q3-Q1)) kvinnliga styrelseledamöter. Standardavvikelsen för 

variabeln är 12,57 vilket indikerar på en ganska låg spridning. 
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4.1.3 Modererande variabler 

Studiens modererande variabel är kulturella skillnader mellan länder vilket vi mäter med hjälp 

av hofstedes kulturdimensioner maskulinitet (MAS), osäkerhetsundvikande (UAI), 

individualitet (IDV) och maktdistans (PDI). Varje dimension har ett värde mellan 0 och 100 

där 100 är max och 0 minst. Observationer som eventuellt är outliers och extremvärden kommer 

vi inte plocka bort från datamaterialet då alla värden ska ingå i studien. Vi presenterar värden 

för de europeiska länderna som ingår i studien i tabell 5 nedan.  

 

Datamaterialet gällande kulturella dimensioner för USA har samma medelvärde, median och 

kvartiler då det endast finns ett värde per dimension eftersom datan mäts per land. Av samma 

anledning finns det ingen standardavvikelse för datan. I detta kapitel kommer vi av dessa 

anledningar inte presentera dessa data vidare än vad som går att finna i tabell 5 nedan. Fortsatta 

analyser av de kulturella dimensionerna gäller alltså de europeiska länderna. 

 

 

 

Tabell 5, Kulturdimensionernas värde per land. 
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4.1.3.1 MAS 

Medelvärdet för MAS är 52,44 och medianen 66, vilket visar att datan inte är helt symmetrisk. 

På kvartilerna Q1 (43) och Q3 (66) kan man se att 50% av datan är relativt tätt samlat kring 

medianen och varken har ett särskilt högt eller lågt värde i maskulinitet. Minimivärdet för 

variabeln är 5 och tillhör Sverige, näst lägst värde för maskulinitet har Norge på värde 8. Det 

högsta värdet i datamaterialet är 88 vilket är Ungerns värde, näst högst värde har Österrike på 

79. 

4.1.3.2 UAI 

Medelvärdet för UAI är 53,54 och medianen 50, datan är alltså relativt symmetrisk. Kvartilerna 

Q1 (35) och Q3 (70) visar att 50% av datan är tätt samlat kring medianen, större delen av 

företagen har varken ett högt eller lågt värde av osäkerhetsundvikande. Det minsta värdet och 

det land som var minst osäkerhetsundvikande är Danmark som hade ett värde på 23, näst minst 

osäkerhetsundvikande är Sverige med ett värde på 29. Det land som är mest 

osäkerhetsundvikande enligt Hofstedes kulturindex är Grekland som har värdet 100, tätt följt 

av Portugal som har värdet 99. 

4.1.3.3 IDV 

Medelvärdet för IDV är 75,2 och medianen 71, vilken tyder på att datamaterialet är hyfsat 

symmetriskt. Kvartilerna Q1 (68) och Q3 (89) visar att datamaterialet drar sig åt höga värden, 

en större del av länderna i studien har därmed höga värden för variabeln och är individualistiska. 

Det mest kollektivistiska landet är Portugal som har ett värde på 27, och näst mest 

kollektivistiskt är Grekland med ett värde på 35. Det mest individualistiska landet är Belgien 

som har värdet 91, och näst mest individualistiskt är Storbritannien med värdet 89. 

4.1.3.4 PDI 

Medelvärdet för PDI är 40,43 och medianen 35, vilket visar på att datamaterialet är relativt 

symmetriskt. Kvartilerna Q1 (34) och Q3 (40) ligger nära medianen vilket visar att 50% av 

datamaterialet ligger tätt samlade kring centralmåtten. Det visar också att huvuddelen av datan 

har ett lågt värde av variabeln, och större delen av länderna har en hyfsat låg maktdistans. Det 

land som har lägst maktdistans är Österrike med värdet 11, näst lägst värde har Danmark med 

värdet 18. Högst maktdistans har Polen och Frankrike som båda har värdet 68, tätt följt av 

Turkiet som har värdet 66. Inget av länderna i Europa som ingår i studien har alltså särskilt hög 

maktdistans. 
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4.1.4 Kontrollvariabler 

LEV 

För företagen från USA är medelvärdet för kontrollvariabeln LEV 27,64 och medianen är 26,63 

vilket visar att datan är symmetrisk eftersom centralmåtten ligger förhållandevis nära varandra. 

Datamaterialets standardavvikelse har ett värde på 17,72 och är förhållandevis stor när vi ser 

till medelvärdet vilket visar på en hög spridning bland materialet. Kvartilerna Q1 och Q3 har 

värdena 14,16 respektive 38,81 och ligger ganska nära medianen. 50% av datan ligger inom 

kvartilerna och därmed kan vi se att dem ligger nära medianen. Minimivärdet som vi finner är 

0 och maximivärdet 95,07, vilket innebär att det finns outliers. Då vi funnit outliers har vi 

analyserat dessa närmare genom ett lådagram (Körner & Wahlgren, 2015) och kan därefter 

konstatera att det inte är några extrema outliers utan endast 7 milda outliers. Efter att ha 

konstaterat att det inte finns några extrema outliers har vi därför bestämt oss för att behålla alla 

observationer eftersom de inte bör påverka vår studies resultat. 

  

Hos de europeiska företagen är medelvärdet för kontrollvariabeln LEV 23,58 och medianen är 

22,65 vilket tyder på att datamaterialet är symmetriskt eftersom centralmåtten även här 

återfinns relativt nära varandra. Standardavvikelsen hos datamaterialet är 16,63 vilket är relativt 

stor och varnar för en på en hög spridning av datamaterialet. Kvartilerna Q1 och Q3 har värdena 

10,75 respektive 33,88 och ligger ganska nära medianen. Kvartilerna visar alltså var 50% av 

datamaterialets värden ligger och därmed kan vi se att 50% ligger nära medianen.  

Minimivärdet i materialet är 0 och maximivärdet 148,46 vilket innebär att det finns outliers. Då 

vi funnit outliers har vi analyserat dessa närmare genom ett lådagram och kan därefter 

konstatera att det finns 6 milda outliers samt 1 extrem outlier. Efter att ha konstaterat att det 

endast är en extrem outlier har vi därför bestämt oss för att behålla alla observationer eftersom 

de inte bör påverka vår studies resultat. 

 

SIZE 

För företagen från USA är medelvärdet för kontrollvariabeln SIZE 16,21 och medianen är 16,06 

vilket visar att datan är symmetrisk eftersom centralmåtten ligger förhållandevis nära varandra. 

Datamaterialets standardavvikelse har ett värde på 1,43 och är förhållandevis liten när vi ser till 

medelvärdet vilket visar på en låg spridning bland materialet. Kvartilerna Q1 och Q3 har 

värdena 15,21 respektive 17,04 vilket även tyder på en symmetrisk fördelning av 
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datamaterialet. Kvartilerna visar alltså var 50% av datamaterialets värden ligger och därmed 

kan vi se att 50% ligger nära medianen. Minimivärdet som vi finner är 12,34 och maximivärdet 

21,67, vilket innebär att det finns outliers. Då vi funnit outliers har vi analyserat dessa närmare 

i ett lådagram (Körner & Wahlgren, 2015) och kan därefter konstatera att det inte är några 

extrema outliers utan endast 5 milda outliers. Efter att ha konstaterat att det inte finns några 

extrema outliers har vi därför bestämt oss för att behålla alla observationer eftersom de inte bör 

påverka vår studies resultat. 

 

Hos de europeiska företagen är medelvärdet för kontrollvariabeln SIZE 15,84 och medianen är 

15,61 vilket tyder på att datamaterialet är symmetriskt eftersom centralmåtten även här 

återfinns relativt nära varandra. Standardavvikelsen hos datamaterialet är 1,74 vilket är relativt 

liten och visar en låg spridning av datamaterialet. Kvartilerna Q1 och Q3 har värdena 14,67 

respektive 16,78 och ligger ganska nära medianen. Kvartilerna visar alltså var 50% av 

datamaterialets värden ligger och därmed kan vi se att 50% ligger nära medianen.  

Minimivärdet i materialet är 10,83 och maximivärdet 21,78 vilket innebär att det finns outliers. 

Då vi funnit outliers har vi analyserat dessa närmare genom ett lådagram och kan därefter 

konstatera att det finns 6 milda outliers men inga extrema outliers. Efter att ha konstaterat att 

det inte finns någon extrem outlier har vi därför bestämt oss för att behålla alla observationer 

eftersom de inte bör påverka vår studies resultat. 

 

BOARDSIZE 

För företagen från USA är medelvärdet för kontrollvariabeln BOARDSIZE 10,47 och 

medianen är 10 vilket visar att datan är symmetrisk eftersom centralmåtten ligger väldigt nära 

varandra. Datamaterialets standardavvikelse har ett värde på 2,31 och är förhållandevis liten 

när vi ser till medelvärdet vilket visar på en låg spridning bland materialet. Kvartilerna Q1 och 

Q3 har värdena 9 respektive 12 vilket även det tyder på en symmetrisk fördelning av 

datamaterialet. Kvartilerna visar alltså var 50% av datamaterialets värden ligger och därmed 

kan vi se att 50% ligger nära medianen. Minimivärdet som vi finner är 1 och maximivärdet 30, 

vilket innebär att det finns outliers. Då vi funnit outliers har vi analyserat dessa närmare i ett 

lådagram (Körner & Wahlgren, 2015) och kan därefter konstatera att det är 4 extrema outliers 

och 7 milda outliers. Efter att ha konstaterat att dessa outliers finns har vi därför bestämt oss 

för att behålla alla observationer eftersom de är verkliga värden och inte bör påverka vår studies 

resultat. 
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Hos de europeiska företagen är medelvärdet för kontrollvariabeln BOARDSIZE 10,43 och 

medianen är 10 vilket tyder på att datamaterialet är symmetriskt eftersom centralmåtten även 

här återfinns väldigt nära varandra. Standardavvikelsen hos datamaterialet är 3,58 vilket är 

relativt liten och visar på en låg spridning av datamaterialet. Kvartilerna Q1 och Q3 har värdena 

8 respektive 12 och ligger nära medianen. Kvartilerna visar var 50% av datamaterialets värden 

ligger och därmed kan vi se att 50% ligger nära medianen.  Minimivärdet i materialet är 2 och 

maximivärdet 26 vilket innebär att det finns outliers. Då vi funnit outliers har vi analyserat 

dessa närmare genom ett lådagram och kan därefter konstatera att det finns 5 milda outliers och 

3 extrema outliers. Efter att ha konstaterat detta har vi bestämt oss för att behålla alla 

observationer eftersom de är verkliga värden och inte bör påverka vår studies resultat.  

 

ROE 

För företagen från USA är medelvärdet för kontrollvariabeln ROE 19,01 och medianen är 12,70 

vilket visar att datan är aningen skev åt höger eftersom medelvärdet är lite högre än medianen. 

Datamaterialets standardavvikelse har ett värde på 182,35 och är förhållandevis stor när vi ser 

till medelvärdet vilket visar en hög spridning bland materialet. Kvartilerna Q1 och Q3 har 

värdena 6,70 respektive 21,03 vilket visar att datamaterialet är samlat förhållandevis nära 

medianen. Kvartilerna visar därmed var 50% av datamaterialets värden ligger och därmed kan 

vi se att 50% ligger nära medianen. Minimivärdet som vi finner är -568,31 och maximivärdet 

10 400, antyder till att det finns outliers. Då vi funnit outliers har vi analyserat dessa närmare i 

ett lådagram (Körner & Wahlgren, 2015) och kan därefter konstatera att det finns både milda 

och extrema outliers. Efter att ha konstaterat detta har vi bestämt oss för att behålla alla 

observationer eftersom de inte ligger avskilt från övriga värden och inte bör påverka vår studies 

resultat. 

  

Hos de europeiska företagen är medelvärdet för kontrollvariabeln ROE 15,42 och medianen är 

11,93 vilket tyder på att datamaterialet är aningen skev eftersom medelvärdet även här är något 

högre än medianen. Standardavvikelsen hos datamaterialet är 73,05 vilket är stort och visar en 

hög spridning av datamaterialet. Kvartilerna Q1 och Q3 har värdena 5,71 respektive 19,20 och 

ligger ganska nära medianen. Kvartilerna visar var 50% av datamaterialets värden ligger och 

därmed kan vi se att 50% ligger nära medianen.  Minimivärdet i materialet är -436,52 och 
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maximivärdet 2409,86 vilket antyder till att det finns outliers. Då vi funnit outliers har vi 

analyserat dessa närmare genom ett lådagram och kan därefter konstatera att det finns både 

milda och extrema outliers. Efter att ha konstaterat detta har vi bestämt oss för att behålla alla 

observationer eftersom de inte ligger avskilt från övriga värden och inte bör påverka vår studies 

resultat. 

4.1.5 Fördelning mellan sektorer 

I tabell 6 och 7 nedan presenteras antalet företag som är verksamma i respektive sektor som vi 

valt att dela in företagen i, både för företag i USA och i Europa. Tabellerna visar även hur stor 

procentuell andel som antalet företag i varje sektor utgör. Gällande företagen i USA är företag 

verksamma inom sektorn finans högst representerade i studien med andelen 24% och sektorn 

industri med andelen 17,8%. Företag i USA som är verksamma inom telekommunikation 

representerar endast 1% av urvalsramen, även företag verksamma inom sektorn 

samhällstjänster och råvaror är lågt representerade i studien med en andel på 3,6% respektive 

4,8%. Europeiska företag är mest representerade i sektorn industri med en andel på 21,1%, tätt 

följt av företag verksamma inom finans där andelen är 20,9%. Minst representerade är även här 

företag från sektorn telekommunikation med 3,2%. Även sektorerna samhällstjänster (4,2%), 

teknologi (4,7%), olja och gas (6%) och sjukvård (6%) är lågt representerade i studien.  

 

Vidare har vi även valt att presentera medelvärdet och standardavvikelsen för den beroende och 

de oberoende variablerna i studien för respektive sektor vilket för varje variabel presenteras 

nedan.  

 



 

50 

 

Tabell 6, Medelvärde och standardavvikelse för ESGSCORE, AVTEN och GENDERCUT 

fördelat på sektorer för företag i USA. 

 

 

Tabell 7, Medelvärde och standardavvikelse för ESGSCORE, AVTEN och GENDERCUT 

fördelat på sektorer för företag i Europa. 

 

ESGSCORE 

Samhällstjänster var den sektor som hade det högsta medelvärdet för variabeln ESGSCORE 

gällande företag i USA med värdet 63,55, tätt följt av sjukvård med medelvärdet 60,32. Lägst 

medelvärde hade sektorn telekommunikation med värdet 50,91, även sektorn finans hade ett 

lågt medelvärde (52,64). Vi ser inte att någon sektor har något särskilt utstickande medelvärde 

för ESGSCORE då alla har ett medelvärde mellan 50,91 och 63,55. Standardavvikelsen för 
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ESGSCORE är värden mellan 13,29 och 22,75, vilket visar att spridningen för datamaterialet 

är förhållandevis låg.  

 

För europeiska företag var det sektorn kundservice som hade det högsta medelvärdet för 

variabeln ESGSCORE på 62,58, lägst medelvärde hade företag verksamma inom industri med 

värdet 59,06. Sektorernas medelvärden är alltså jämna för variabeln och ingen data sticker ut. 

Standardavvikelsen varierade mellan 14,12 och 18,65, vilket visar på en låg spridning sett till 

medelvärdet. 

 

AVTEN 

Högst medelvärde för variabeln AVTEN bland sektorer för företag i USA hade finans med 

värdet 10,35, tätt följt av telekommunikation som hade medelvärdet 10,19. Lägst medelvärde 

bland sektorerna hade samhällstjänster med värdet 8,69, väldigt nära låg råvaror som hade 

medelvärdet 8,72. Av detta kan man se att det inte finns något värde som är utstickande och 

medelvärdet för den genomsnittliga ämbetstiden för företag i USA är alltså relativt jämnt 

fördelat hos de olika sektorerna. Standardavvikelsen för variabeln varierar mellan 2,08 och 

5,22, vilket sett till medelvärdena är ganska lågt och visar att det inte finns någon speciell 

avvikelse från medelvärdet. Den sektor som hade högst standardavvikelse var även den sektor 

med högst medelvärde.  

 

Bland de europeiska företagen är det företagen som är verksamma inom sektorn sjukvård som 

hade högst medelvärde för variabeln AVTEN, med ett värde på 7,36. Lägst medelvärde för 

variabeln hade sektorn telekommunikation med värdet 5,17. Det är alltså inte någon sektor som 

har ett speciellt utstickande medelvärde, utan även hos europeiska företag är sektorerna jämna 

gällande medelvärde för den genomsnittliga ämbetstiden. Standardavvikelsen varierar mellan 

1,99 och 3,18, sett till medelvärdet är standardavvikelsen relativt låg vilket tyder på låg 

spridning i materialet. 

 

GENDERCUT 

För variabeln GENDERCUT hade sektorn telekommunikation högst medelvärde bland företag 

i USA med värdet 23,58. Lägst medelvärde för variabeln hade sektorn olja och gas med värdet 

12,40. Skillnaden mellan värdena visar att andelen kvinnliga styrelseledamöter skiljer sig 

relativt mycket mellan sektorerna som företagen är uppdelade mellan, där företag från USA 

verksamma inom olja och gas, teknologi, råvaror och industri hade den lägsta andelen kvinnliga 
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styrelseledamöter och företag från USA verksamma inom telekommunikation, 

samhällstjänster, dagligvaror, sjukvård och kundservice hade jämförelsevis hög andel kvinnliga 

styrelseledamöter. Standardavvikelsen för variabeln varierade mellan 8,36 och 11,51, vilket 

visar på låg spridning i materialet då det sett till respektive medelvärde är relativt lågt. 

 

Den sektor som hade högst medelvärde för variabeln bland europeiska företag var 

samhällstjänster med värdet 25,23, tätt inpå kom kundservice med värdet 24,50. Det lägsta 

medelvärdet hade sektorn telekommunikation med värdet 20,02. Då det lägsta och det högsta 

medelvärdet ligger så nära varandra kan man se att andelen kvinnliga styrelseledamöter på de 

europeiska företag som ingår i studien är ganska jämnt mellan de olika sektorerna, en hög andel 

kvinnliga styrelseledamöter på europeiska företag går därmed inte att direkt hänföra till en viss 

sektor. Standardavvikelsen för variabeln var även den ganska jämn med värden mellan 11,39 

och 13,90, vilket sett till medelvärdet visar på en liten spridning bland datamaterialet. 

4.2 Korrelationsanalys 

Vi har utfört korrelationsanalyser för både för Europa och USA vilket presenteras i tabell 8 och 

9 nedan. De variabler som ingår i analysen är den beroende variabeln ESGSCORE, de 

oberoende variablerna AVTEN och GENDERCUT, kontrollvariablerna LEV, ROE, 

BOARDSIZE, SIZE och dummyvariabeln CSRC. De modererande variablerna ingår inte i 

korrelationsanalysen för USA då de fyra kulturdimensionerna har konstanta värden för alla 

företag i USA, då värdet mäts per land. Eftersom värdena inte varierar med företagen kan vi 

inte se hur de korrelerar med företagens olika värden på studiens övriga variabler. Vi har av 

denna anledning valt att endast se hur kulturdimensionernas värden korrelerar med de övriga 

variablerna för företag i Europa. 

4.2.1 Korrelationsanalys för USA 

Tabell 8 visar att den oberoende variabeln AVTEN och den beroende variabeln ESGSCORE 

har en negativ korrelation (-0,131). Signifikansnivån på korrelationen är p<0,01 vilket visar att 

det med 99% säkerhet finns korrelation mellan variablerna som inte beror på slumpen. Den 

negativa korrelationen visar att när den genomsnittliga ämbetstiden i styrelsen blir högre, blir 

företagets CSP lägre. 
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Den oberoende variabeln GENDERCUT och den beroende variabeln ESGSCORE visas i tabell 

8 ha en positiv korrelation (0,417). Signifikansnivån på korrelationen är p<0,01 vilket visar att 

det med 99% säkerhet finns korrelation mellan variablerna som inte beror på slumpen. Den 

positiva korrelationen mellan variablerna visar att när andelen kvinnliga styrelseledamöter blir 

högre, blir även företagets CSP högre.  

 

 

Tabell 8, Korrelationsanalys för USA. 

4.2.2 Korrelationsanalys för Europa 

I tabell 9 kan vi se att korrelationen mellan den oberoende variabeln AVTEN och den beroende 

variabeln ESGSCORE för företag i Europa är -0,072 och därmed är negativ. Signifikansnivån 

på korrelationen är p<0,01 och tyder med 99% säkerhet att korrelationen mellan variablerna är 

riktig och att den inte endast är existerande på grund av slumpen. Även i Europa tyder denna 

negativa korrelation på att när den genomsnittliga ämbetstiden i styrelsen blir högre minskar 

företagets CSP. 

  

Vi kan även utläsa i tabell 9 att korrelationen mellan den oberoende variabeln GENDERCUT 

och den beroende variabeln ESGSCORE för företagen i Europa är 0,334 och därmed är positiv. 

Signifikansnivån på korrelationen är p<0,01 vilket innebär att korrelationen med 99% säkerhet 

är riktig och att den inte endast är existerande på grund av slumpen. Även i Europa tyder denna 

positiva korrelation på att när andelen kvinnliga styrelseledamöter blir högre ökar även 

företagets CSP.  
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Tabell 9, Korrelationsanalys för Europa. 

4.3 Kontroll av felkällor 

I korrelationsanalyserna som vi kan se i tabell 8 och 9 kan vi konstatera att det i tabell 9 är två 

korrelationer som överstiger 0,7–0,8. Det är korrelationen mellan IDV och UAI samt PDI och 

UAI som visar på korrelationerna -0,713 respektive 0,808. Då vi har dessa korrelationer som 

överstiger detta värde menar Djurfeldt och Barmark (2009) att man bör vara aktsam för 

multikollinearitet. Vi har därför valt att undersöka VIF-faktorerna för att se om VIF-värdena 

överstiger det så kallade kritiska värdet som enligt Djurfeldt och Barmark (2009) är 2,5. Vi har 

därför med hjälp av statistikprogrammet SPSS utfört en kollinearitetsdiagnos som visas i tabell 

10. Vi kan se i tabellen att samtliga VIF-värden ligger under det kritiska värdet 2,5 och eftersom 

våra korrelationsvärden endast överstiger gränsvärdet med liten marginal menar vi att risken 

för multikollinearitet är väldigt liten. Vi kommer därför inte ta hänsyn till multikollinearitet i 

våra resultat. 

 

 

Tabell 10, Kollinearitetsdiagnos (VIF-test) 
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För att kontrollera heteroskedasticiteten i vår korrelation har vi undersökt spridningen av 

residualerna genom att ställa variablerna mot varandra i spridningsdiagram med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS. Vi kan konstatera att vi inte fått erfara solfjäderformen eller annan 

ojämn fördelning då våra spridningsdiagram visar på normal fördelning (Djurfeldt & Barmark, 

2009).  

4.4 Regressionsanalyser 

Vi har genomfört ett antal regressionsanalyser för att testa de ställda hypoteserna och i 

förlängningen kunna svara till studiens syfte. I de regressioner som vi utfört testar vi sambandet 

mellan den beroende variabeln ESGSCORE och de oberoende variablerna GENDERCUT och 

AVTEN. Vi testar även om variablerna MAS, UAI, IDV och PDI har någon modererande effekt 

på ett eventuellt samband för företagen i Europa. Anledningen till att vi inte gör detta för 

företagen i USA är för att värdena för de modererande variablerna är konstanta för USA. I 

regressionerna ingår även kontrollvariablerna ROE, LEV, BOARDSIZE och SIZE samt 

dummyvariablerna CSRC och SEKTOR.  

 

Studiens första hypotes testas i de första regressionerna som presenteras i tabell 11 och 12, där 

sambandet testas mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och företagets CSP, både för 

företag i Europa och i USA. Följande hypotes är därmed den som testas: 

 

H1: Andel kvinnliga styrelseledamöter har ett positivt samband med CSP. 

 

Studiens andra hypotes testas i regressionerna som presenteras i tabell 13 och 14, där är det 

sambandet mellan den genomsnittliga ämbetstiden i företagen och företagens CSP som testas, 

både för företag i Europa och i USA. Därmed är det följande hypotes som testas: 

 

H2: Genomsnittlig ämbetstid i styrelsen har ett positivt samband med CSP. 

 

Studiens resterande hypoteser, H1a-H1d och H2a-H2d, testas genom åtta regressioner som 

presenteras i tabell 15–22. Tabellerna för de aktuella regressionerna innehåller två modeller, 

modell 1 och 2. Modell 1 inkluderar den oberoende variabeln och den modererande variabeln, 

modell 2 inkluderar båda dessa men även produkten av dem, alltså en interaktionsvariabel. 
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Regressionerna testar om de kulturella dimensionerna påverkar sambandet mellan andelen 

kvinnliga styrelseledamöter samt den genomsnittliga ämbetstiden och företagets CSP för 

företag i Europa. Anledningen till att företag i USA inte testas är på grund av att datan för de 

modererande variablerna är konstanta för företag i USA. Det är alltså följande hypoteser som 

testas: 

 

H1a: Hög maskulinitet försvagar det positiva sambandet mellan andel kvinnor i styrelsen och 

CSP. 

H2a: Hög maskulinitet försvagar det positiva sambandet mellan genomsnittlig ämbetstid och 

CSP. 

 

H1b: Högt osäkerhetsundvikande stärker det positiva sambandet mellan andel kvinnor i 

styrelsen och CSP. 

H2b: Högt osäkerhetsundvikande stärker det positiva sambandet mellan genomsnittlig 

ämbetstid och CSP. 

 

H1c: Hög individualism försvagar det positiva sambandet mellan andel kvinnor i styrelsen och 

CSP. 

H2c: Hög individualism försvagar det positiva sambandet mellan genomsnittlig ämbetstid och 

CSP. 

 

H1d: Hög maktdistans försvagar det positiva sambandet mellan andel kvinnor i styrelsen och 

CSP. 

H2d: Hög maktdistans försvagar det positiva sambandet mellan genomsnittlig ämbetstid och 

CSP. 

 

De värden som redogörs för från regressionerna i tabellerna är koefficienten, Standard Error, 

R2, Adj. R2, F, Sig. samt N. Effekten av de oberoende variablerna på de beroende variablerna 

visas av koefficienten. Standard Error visar reliabiliteten av det värde som koefficienten visar, 

alltså ett spridningsmått för hur mycket medelvärdet skiljer sig från väntevärdet. R2 visar hur 

mycket av variationen i den beroende variabeln som kan beskrivas av den oberoende variabeln, 

där 0 betyder att den oberoende inte alls påverkar den beroende variabeln, och 1 betyder att all 

variation i den beroende variabeln beror på den oberoende variabeln. De Veauxs et al. (2016) 
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menar att ett R2-värde mellan 0,3 och 0,5 som minimum är acceptabelt för regressioner gällande 

observerande studier och undersökningar. Adj. R2 är ett justerat R2-värde som är säkrare då det 

justerar det faktum att R2-värden endast kan gå upp då man lägger till en variabel i en multipel 

regression. I regressionerna i tabell 11–14 kommer vi använda R2-värdet då det inte ingår någon 

interaktionsvariabel där. I regressionerna i tabell 15-22 använder vi en integrationsvariabel och 

kommer där jämföra modell 1 mot modell 2 och där kommer vi då använda adj. R2-värdet. Sig. 

står för signifikansnivå och visar vilken säkerhetsnivå resultaten på regressionen ligger på. F-

värdet visar hur stor variation det är mellan grupperna samt hur liten variationen i grupperna 

är. Ju större variation mellan grupperna och ju mindre variation i grupperna, desto större F-

värde. Med hjälp av Sig., kan man då se om åtminstone två av värdena skiljer sig åt och det 

inte beror på slumpen. N står för antalet observationer som ingår i regressionen. 

4.4.1 Regressionsanalys för sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och 

CSP 

 

USA 

Den första regressionen vi presenterar har vi gjort för att se om sambandet mellan andelen 

kvinnliga styrelseledamöter och CSP är befintlig och enhetlig med vår första hypotes H1. Detta 

kontrollerar vi därmed genom våra variabler ESGSCORE som är den beroende variabeln samt 

GENDERCUT som är en oberoende variabel. Signifikansnivån i vår regressionsmodell ligger 

på p<0,01. Determinationskoefficienten R2 i regressionsmodellen har ett värde på 0,546 vilket 

betyder att den beroende variabelns variation kan förklaras med 54,6 % av den oberoende 

variabeln. Determinationskoefficienten i denna regression kvalificerar sig därmed som 

godkänd till studier då den överstiger 0,3 som De Veaux et al. (2016) menar är minimum för 

en god standard. GENDERCUT som har koefficient på 0,443 har en signifikansnivå på p<0,01 

samt en Standard Error på 0,022. Denna signifikansnivå innebär att GENDERCUT är 

signifikant till en säkerhetsnivå på 99% och Standard Error på 0,022 innebär att medelvärdet 

skiljer sig från väntevärdet med 0,022. Vi kan även utläsa att det är ett positivt samband mellan 

GENDERCUT och ESGSCORE eftersom koefficienten på GENDERCUT är positiv. Värdet 

0,443 på GENDERCUTs koefficient innebär att om alla övriga variabler är konstanta men 

GENDERCUT ökar medför detta en ökning av ESGSCORE med 0,443. Resultatet för denna 

regression mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSP på företagen i USA tyder alltså 

på att det positiva sambandet är befintligt och i enighet med vår första hypotes. Då det endast 

är 1% risk att vi får detta resultat på grund av slumpen menar vi att sambandet existerar. 
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När vi ser till kontrollvariablerna kan vi konstatera att SIZE har en signifikansnivå på p<0,01, 

ROE och LEV har en signifikansnivå på p<0,05 samt att BOARDSIZE har en signifikansnivå 

på p>0,1. Då BOARDSIZE har en så hög signifikansnivå kan vi inte med säkerhet dra några 

slutsatser om dess samband med ESGSCORE. SIZE däremot har en mer tillförlitlig 

signifikansnivå som gör att vi med 99% säkerhet kan säga att den har ett samband med 

ESGSCORE medan ROE och LEV med 95% säkerhet har ett samband med ESGSCORE. 

Dummyvariabeln CSRC har en signifikansnivå på p<0,01 vilket betyder att vi med 99% 

säkerhet kan säga att det finns ett samband till ESGSCORE. När vi ser till sektorerna i studien 

kan vi konstatera att sju stycken har en signifikansnivå på p<0,01, en har en signifikansnivå på 

p<0,05, en har en signifikansnivå på p>0,1 samt en som statistikprogrammet SPSS själv har 

rensat bort. Detta innebär att vi inte kan använda sektorn Samhällstjänster som hade en 

signifikansnivå på p>0,1 samt sektorn Finans som SPSS rensat bort. Av de sektorer som är 

signifikanta på p<0,01 eller p<0,05 nivån har alla utom telekommunikation en positiv 

koefficient vilket innebär att alla sektorer utom telekommunikation påverkar ESGSCORE 

positivt när de ökar och alla andra variabler hålls konstanta. Företag verksamma inom 

telekommunikation däremot har ett negativt samband med ESGSCORE.  
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Tabell 11, Multipel regression för sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och 

företagets CSP för företag från USA. 

 

Europa 

Den andra regressionen vi presenterar har vi gjort för att se om sambandet mellan andelen 

kvinnliga styrelseledamöter och CSP är befintlig och enhetlig med vår första hypotes H1. Detta 

kontrollerar vi därmed genom våra operationaliserade variabler ESGSCORE som är den 

beroende variabeln samt GENDERCUT som är en oberoende variabel. Signifikansnivån i vår 

regressionsmodell ligger på p<0,01. Determinationskoefficienten R2 i regressionsmodellen har 

ett värde på 0,436 vilket betyder att den beroende variabelns variation kan förklaras med 43,6% 

av den oberoende variabeln. Determinationskoefficienten i denna regression kvalificerar sig 
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därmed som godkänd till studier då den överstiger 0,3 som De Veaux et al. (2016) menar är 

minimum för en god standard. GENDERCUT som har koefficient på 0,232 har en 

signifikansnivå på p<0,01 samt en Standard Error på 0,018. Denna signifikansnivå innebär att 

GENDERCUT är signifikant till en säkerhetsnivå på 99% och Standard Error på 0,022 innebär 

att medelvärdet skiljer sig från väntevärdet med 0,022. Vi kan även utläsa att det finns ett 

positivt samband mellan GENDERCUT och ESGSCORE eftersom koefficienten på 

GENDERCUT är positiv. Värdet 0,232 på GENDERCUTs koefficient innebär alltså att om 

alla övriga variabler är konstanta och GENDERCUT ökar medför detta en ökning av 

ESGSCORE med 0,232. Resultatet för denna regression mellan andelen kvinnliga 

styrelseledamöter och CSP på företagen i Europa tyder alltså på att det positiva sambandet är 

befintligt och i enighet med vår första hypotes. Då det endast är 1% risk att vi får detta resultat 

på grund av slumpen anser vi att sambandet existerar. 

  

När vi ser till kontrollvariablerna kan vi konstatera att ROE, BOARDSIZE och SIZE har en 

signifikansnivå på p<0,01 och LEV har en signifikansnivå på p<0,1. Kontrollvariabeln LEV 

kan vi därmed endast med 90% säkerhet säga att det finns ett samband med ESGSCORE. ROE, 

BOARDSIZE och SIZE har däremot en mer tillförlitlig signifikansnivå som gör att vi med 99% 

säkerhet kan säga att dem har ett samband med ESGSCORE. Dummyvariabeln CSRC har en 

signifikansnivå på p<0,01 vilket betyder att vi med 99% säkerhet kan säga att det finns ett 

samband till ESGSCORE. När vi ser till sektorerna i studien kan vi konstatera att endast två 

stycken har en signifikansnivå på p<0,01, en har en signifikansnivå på p<0,1, sex har en 

signifikansnivå på p>0,1 samt en som statistikprogrammet SPSS själv har rensat bort. Detta 

innebär att vi inte kan använda sektorerna som har signifikansnivån p>0,1 samt sektorn som 

SPSS rensat bort. Bland sektorerna som är signifikanta på p<0,01 nivån har kundservice en 

positiv koefficient vilket innebär att den påverkar ESGSCORE positivt när alla andra variabler 

hålls konstanta. Företag verksamma inom Finans har däremot ett negativt samband med 

ESGSCORE.  
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Tabell 12, Multipel regression för sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och 

företagets CSP för företag från Europa. 

4.4.2 Regressionsanalys för sambandet mellan den genomsnittliga ämbetstiden i 

styrelsen och CSP 

 

USA 

I regressionen i tabell 13 kontrolleras sambandet mellan genomsnittlig ämbetstid och företagets 

CSP för företag i USA genom den beroende variabeln ESGSCORE och den oberoende 

variabeln AVTEN. Signifikansnivån på regressionsmodellen är p<0,01. 49,3% av variationen 

i den beroende variabeln kan förklaras av den oberoende variabeln vilket visas av 

determinationskoefficienten R2 (0,493). Den oberoende variabeln AVTENs koefficient är -
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0,025 och är signifikant på p<0,1 nivån, vilket innebär att den är signifikant till en säkerhetsnivå 

på 90%, signifikansnivån är inte stark och går inte att dra slutsatser utifrån. AVTENs negativa 

koefficient innebär att det finns ett negativt samband mellan AVTEN och ESGSCORE, en 

ökning av AVTEN skulle innebära en minskning av ESGSCORE med 0,025% om alla andra 

variabler hålls konstanta. Det här innebär att då den genomsnittliga ämbetstiden i styrelsen ökar, 

minskar företagets CSP något, dock är koefficienten liten vilket gör att den genomsnittliga 

ämbetstiden inte har någon anmärkningsvärd påverkan på företagets CSP. Signifikansnivån är 

som tidigare nämnts låg och det går därför inte att dra säkra slutsatser utifrån detta.  

 

Kontrollvariabeln SIZE är signifikant på p<0,01 nivån, vilket innebär att denna variabel med 

99% säkerhet har ett samband med ESGSCORE. Kontrollvariabeln ROE är signifikant på 

p<0,05 nivån, vilket innebär att man med 95% säkerhet kan säga att den har ett samband med 

ESGSCORE. Kontrollvariabeln LEV är signifikant på p<0,1 nivån, vilket innebär att man 

endast med 90% säkerhet kan säga att det finns ett samband med ESGSCORE. Den 

kontrollvariabel som inte hade ett signifikant samband var BOARDSIZE, vilket gör att det inte 

går att dra några slutsatser utifrån den variabeln. Dummyvariabeln CSRC var signifikant på 

p<0,01 nivån, man kan med 99% säkerhet säga att det finns ett samband med ESGSCORE. Av 

de sektorer som ingår i studien är åtta signifikanta på p<0,01 nivån, en har en signifikansnivå 

på p>0,1 vilket gör att vi inte kan använda den och en rensades bort av SPSS vid regressionen. 

Av de sektorer som är signifikanta på p<0,01 nivån har alla utom telekommunikation en positiv 

koefficient. Det innebär att alla sektorer utom telekommunikation påverkar ESGSCORE 

positivt när alla andra variabler hålls konstanta. Företag verksamma inom telekommunikation 

däremot har ett negativt samband med ESGSCORE.  
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Tabell 13, Multipel regression för sambandet mellan genomsnittlig ämbetstid i styrelsen och 

företagets CSP för företag från USA. 

 

Europa 

I regressionen i tabell 14 kontrolleras sambandet mellan genomsnittlig ämbetstid och företagets 

CSP för företag i Europa genom den beroende variabeln ESGSCORE och den oberoende 

variabeln AVTEN. Signifikansnivån på regressionsmodellen är p<0,01. 40,5% av variationen 

i den beroende variabeln kan förklaras av den oberoende variabeln, vilket visas av 

determinationskoefficienten R2 (0,405). Den oberoende variabeln AVTEN har en koefficient 

på -0,142 och är signifikant på p<0,1 nivån, vilket innebär att den endast är signifikant till en 

säkerhetsnivå på 90%, signifikansnivån är alltså inte speciellt stark. AVTENs negativa 
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koefficient innebär att det finns ett negativt samband mellan AVTEN och ESGSCORE, en 

ökning av AVTEN skulle innebära en minskning av ESGSCORE med 0,142% om alla andra 

variabler hålls konstanta. Det här innebär att då den genomsnittliga ämbetstiden i styrelsen ökar 

minskar företagets CSP något, dock är koefficienten liten vilket gör att den genomsnittliga 

ämbetstiden inte har någon anmärkningsvärd påverkan på företagets CSP. Signifikansnivån är 

som tidigare nämnts låg och det går därför inte att dra säkra slutsatser utifrån detta.  

 

Kontrollvariablerna ROE, BOARDSIZE och SIZE är signifikanta på p<0,01 nivån, vilket 

innebär att dessa variabel med 99% säkerhet har ett samband med ESGSCORE. 

Kontrollvariabeln LEV är signifikant på p>0,1 nivån, vilket innebär att man inte kan säga att 

det finns ett signifikant samband med ESGSCORE, och det går därför inte att dra slutsatser 

utifrån den. Dummyvariabeln CSRC hade en koefficient på 13,190 och var signifikant på 

p<0,01 nivån, man kan alltså med 99% säkerhet säga att det finns ett samband med ESGSCORE 

där företag med en CSR-kommitte ökar ESG-score med 13,19%. Av de sektorer som ingår i 

studien är två signifikanta på p<0,01 nivån, en har en signifikansnivå på p<0,1 och resten hade 

en signifikansnivå på p>0,1 vilket gör att vi inte kan använda dem, och en rensades bort av 

SPSS vid regressionen. En av de sektorer som är signifikanta på p<0,01 nivån har en positiv 

koefficient, den andra negativ. Den sektor som har ett signifikant positivt samband med 

ESGSCORE var kundservice, och den som hade ett signifikant negativt samband med 

ESGSCORE är finans.  
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Tabell 14, Multipel regression för sambandet mellan genomsnittlig ämbetstid i styrelsen och 

företagets CSP för företag från Europa. 

4.4.3 Regressionsanalys för maskulinitetens modererande effekt på sambandet mellan 

andelen kvinnliga styrelseledamöter samt den genomsnittliga ämbetstiden i styrelsen 

och CSP för företagen i Europa. 

Den modererande effekt som maskulinitet har på sambandet mellan andelen kvinnliga 

styrelseledamöter och företagets CSP testas i regressionen i tabell 15 genom den beroende 

variabeln ESGSCORE, den oberoende variabeln GENDERCUT och den modererande 

variabeln MAS. Vi har framställt två olika modeller för att kontrollera detta. I modell 1 

inkluderas de oberoende variablerna GENDERCUT och MAS och i modell 2 inkluderas även 

interaktionsvariabeln MAS*GENDERCUT. För att kunna avgöra hur stor verkan 
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interaktionsvariabeln har kommer vi jämföra värdet på den justerade 

determinationskoefficienten Adj. R2 mellan de två olika modellerna. Den modell som kommer 

ägnas mest fokus i denna analys är modell 2 då det är den som mäter den modererande effekt 

som maskulinitet kan ha. 

 

Signifikansnivån på båda regressionerna är p<0,01. Den justerade determinationskoefficienten 

R2 är i modell 1, 0,433 och i modell 2, 0,436, det betyder att den är högre i modell två vilket 

innebär att interaktionsvariabeln har en effekt och modell 2 kan på ett mer tillförlitligt sätt 

beskriva variationen hos variablerna. Vidare betyder Adj. R2-värdet att man kan säga att 43,6% 

av variationen i den beroende variabeln kan förklaras av de oberoende variablerna. 

Signifikansnivån för interaktionsvariabeln MAS*GENDERCUT är p<0,01 vilket stärker 

antagandet om att interaktionsvariabeln har en effekt på regressionen. Den effekt som 

interaktionsvariabeln har på den beroende variabeln är den effekt maskulinitet har på andelen 

kvinnliga styrelseledamöters påverkan på företagets CSP. Interaktionsvariabelns koefficient 

(0,003) är positiv men knappt märkbar. Det koefficienten visar är att en ökning av MAS har en 

effekt på GENDERCUTs påverkan på ESGSCORE, även om den är minimal.  

 

Kontrollvariabeln GENDERCUT är signifikant på p>0,1 i modell 2, vilket innebär att vi inte 

kan dra några slutsatser utifrån den. MAS däremot är signifikant till p<0,01 med en negativ 

koefficient, vilken innebär att då alla andra variabler är konstanta minskar ESGSCORE då 

MAS ökar. För övriga kontrollvaribler kan vi inte se någon större variation från tabell 12, vilken 

visar den regression som utfördes utan MAS som variabel. Bland dummyvariablerna finns det 

en liten förändring bland sektorn råvaror, men resterande nio sektorer och även 

dummyvariabeln CSRC har ungefär samma värde som i regressionen i tabell 12.  
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Tabell 15, Multipel regression för maskulinitetens modererande effekt på sambandet mellan 

andelen kvinnliga styrelseledamöter och företagets CSP för företag från Europa. 

 

Den modererande effekt som maskulinitet har på sambandet mellan den genomsnittliga 

ämbetstiden och företagets CSP testas i regressionen i tabell 16 genom den beroende variabeln 

ESGSCORE, den oberoende variabeln AVTEN och den modererande variabeln MAS. Vi har 

framställt två olika modeller för att kontrollera detta. I modell 1 inkluderas de oberoende 

variablerna AVTEN och MAS och i modell 2 inkluderas även interaktionsvariabeln 

MAS*AVTEN. För att kunna avgöra hur stor verkan interaktionsvariabeln har kommer vi 



 

68 

jämföra värdet på den justerade determinationskoefficienten Adj. R2 mellan de två olika 

modellerna. Den modell som kommer ägnas mest fokus i denna analys är modell 2 då det är 

den som mäter den modererande effekt som maskulinitet kan ha. 

 

Signifikansnivån på båda regressionerna är p<0,01. Den justerade determinationskoefficienten 

Adj. R2 är samma i både modell 1 och modell 2 med ett värde på 0,405. Då modellernas 

justerade determinationskoefficient är lika stor för båda modellerna går det inte att direkt säga 

att interaktionsvariabeln har en effekt. Vidare betyder Adj. R2-värdet att man kan säga att 40,5% 

av variationen i den beroende variabeln kan förklaras av de oberoende variablerna. 

Signifikansnivån för interaktionsvariabeln MAS*AVTEN är p>0,1 vilket visar att det inte går 

att göra några vidare antaganden om variabeln. Koefficienten hos variabeln är -0,004, vilket 

gör att även om den hade haft en godkänd signifikansnivå hade den ändå inte haft någon större 

inverkan på den beroende variabeln.  

 

Kontrollvariablerna AVTEN och MAS är signifikanta på p>0,1 i modell 2, vilket innebär att vi 

inte kan dra några slutsatser utifrån dem. För det övriga kontrollvariblerna kan vi inte se någon 

större variation från tabell 14, vilken visade den regression som utfördes utan MAS som 

variabel. Bland dummyvariablerna finns det en liten förändring bland sektorn olja & gas, men 

resterande nio sektorer och även dummyvaribeln CSRC har ungefär samma värde som i 

regressionen i tabell 14.  
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Tabell 16, Multipel regression för maskulinitetens modererande effekt på sambandet mellan 

genomsnittlig ämbetstid i styrelsen och företagets CSP för företag från Europa. 

4.4.4 Regressionsanalys för osäkerhetsundvikandets modererande effekt på sambandet 

mellan den genomsnittliga ämbetstiden i styrelsen samt andelen kvinnliga 

styrelseledamöter och CSP för företagen i Europa. 

Den första regressionen vi gör angående osäkerhetsundvikande gör vi för att se om 

osäkerhetsundvikande har någon påverkan på sambandet mellan andelen kvinnliga 

styrelseledamöter och företagets CSP. Vi kommer i denna regression göra likadant som i 

regressionen om maskulinitet men denna gång tar vi inte hänsyn till den variabeln utan vi byter 
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ut den mot osäkerhetsundvikande. Det vill säga att vi även här har framställt två olika modeller 

för att kontrollera detta. I modell 1 inkluderas de oberoende variablerna GENDERCUT och 

UAI och i modell 2 inkluderas även interaktionsvariabeln UAI*GENDERCUT. För att kunna 

se hur stor verkan interaktionsvariabeln har kommer vi jämföra värdet på den justerade 

determinationskoefficienten Adj. R2 mellan de två olika modellerna. Modellen som får störst 

fokus i denna analys är modell 2 eftersom det är den som mäter den modererande effekt som 

osäkerhetsundvikande kan ha. 

  

Signifikansnivån i dessa regressionsmodeller ligger på p<0,01. Denna signifikansnivå innebär 

att vi utifrån den justerade determinationskoefficienten Adj. R2, som i regressionsmodellen har 

ett värde på 0,443 kan dra slutsatser. Då R2 visar till hur stor del den beroende variabelns 

variation kan förklaras av den oberoende variabeln kan vi konstatera att den oberoende 

variabeln förklarar den beroende variabelns variation med 44,3%. Vi kan även se att 

förklaringskraften genom Adj. R2 i modell 1 och 2 är oförändrad vilket tyder på att det inte är 

någon effekt. Signifikansnivån på variabeln UAI*GENDERCUT finns inte och det är irrelevant 

då koefficienten för interaktionsvariabeln är 0,000. Detta innebär att osäkerhetsundvikandet 

inte har någon effekt på sambandet mellan kvinnliga styrelseledamöter och företagets CSP. 

  

Vi kan även utläsa att koefficienten till kontrollvariabeln GENDERCUT i modell 2 är 0,240 

samt att den har en signifikans på p<0,01 nivån. Koefficienten för GENDERCUT visar 

GENDERCUTs effekt på ESGSCORE när osäkerhetsundvikande ligger på 0. Detta stärker det 

Adj. R2 tyder på att osäkerhetsundvikandet inte har någon effekt då det inte är någon märkbar 

skillnad från tabell 12 på variabeln GENDERCUTs påverkan på ESGSCORE. UAI har en 

signifikansnivå på p>0,1 vilket gör att vi inte kan dra några slutsatser utifrån det. För de övriga 

kontrollvariablerna kan vi inte heller se någon större variation från tabell 12, vilken visar den 

regression som utfördes utan UAI som variabel. Bland dummyvariablerna finns det knappt 

någon förändring hos sektorerna och även dummyvariabeln CSRC har ungefär samma värde 

som i regressionen i tabell 12.  
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Tabell 17, Multipel regression för osäkerhetsundvikandets modererande effekt på sambandet 

mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och företagets CSP för företag från Europa. 

 

Den andra regressionen vi gör angående osäkerhetsundvikande görs för att se om 

osäkerhetsundvikande har någon påverkan på sambandet mellan genomsnittlig ämbetstid i 

styrelsen och företagets CSP. Vi kommer i denna regression göra likadant som i regressionen 

ovan fast denna gång med AVTEN istället för GENDERCUT. Vi har även här framställt två 

olika modeller för att kontrollera detta. I modell 1 inkluderas de oberoende variablerna AVTEN 

och UAI och i modell 2 inkluderas även interaktionsvariabeln UAI*AVTEN. För att se hur stor 
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verkan interaktionsvariabeln har kommer vi jämföra värdet på den justerade 

determinationskoefficienten Adj. R2 mellan de två olika modellerna. Modellen som får störst 

fokus i denna analys är modell 2 eftersom det är den som mäter den modererande effekt som 

osäkerhetsundvikande kan ha. 

  

Signifikansnivån i vår regressionsmodell ligger på p<0,01. Denna signifikansnivå innebär att 

vi utifrån den justerade determinationskoefficienten Adj. R2, som i regressionsmodellen har ett 

värde på 0,405 kan dra slutsatser. Då R2 visar hur stor del den beroende variabelns variation 

kan förklaras av den oberoende variabeln kan vi konstatera att den oberoende variabeln 

förklarar den beroende variabelns variation med 40,5%. Vi kan även se att förklaringskraften 

genom Adj. R2 i modell 1 och 2 skiljer sig från 0,402 i modell 1 till 0,405 i modell 2. Då den 

är högre i modell 2 än i modell 1, tyder det på att interaktionsvariabeln har en effekt på 

sambandet och att modell 2 därför beskriver variationen hos variablerna på ett mer tillförlitligt 

sätt. Signifikansnivån för variabeln UAI*AVTEN är på p<0,01 och koefficienten för 

interaktionsvariabeln UAI*AVTEN är 0,014. Detta innebär att osäkerhetsundvikande har en 

positiv men liten effekt på sambandet mellan den genomsnittliga ämbetstiden och företagets 

CSP. 

  

Vi kan även utläsa att koefficienten till kontrollvariabeln AVTEN i modell 2 är -0,917 samt att 

den har en signifikans på p<0,01 nivån. Koefficienten för AVTEN visar alltså AVTENSs effekt 

på ESGSCORE när osäkerhetsundvikande ligger på 0. Detta stärker det Adj. R2 tyder på, att 

osäkerhetsundvikandet har en effekt eftersom det är skillnad på AVTEN från tabell 14. UAI 

har en signifikansnivå på p<0,01 samt en koefficient på -0,917 i modell 2, vilket innebär att en 

ökning i osäkerhetsundvikande har en negativ effekt på ESGSCORE när AVTEN är 0. För 

kontrollvariablerna BOARDSIZE och SIZE kan vi se på dess koefficienter i modell 2 att 

interaktionsvariabler har haft en knapp märkbar negativ effekt då de har minskat något från 

tabell 14 som visade regressionen utan UAI. Kontrollvariabeln LEV har även den minskat men 

då signifikansnivån är på p>0,1 kan vi inte dra några slutsatser. För kontrollvariabeln ROE kan 

vi inte se någon större variation från tabell 14. Bland dummyvariablerna har 

statistikprogrammet SPSS sorterat bort sektorn industri och sex av sektorerna har en 

signifikansnivå på p>0,1 vilket gör att vi inte kan dra några slutsatser. Dummyvariablerna 

Finans och kundservice har signifikansnivån p<0,01 och visar en liten men knappt märkbar 

förändring från tabell 14. Dummyvariabeln CSRC har en signifikansnivå på p<0,01 och 

koefficienten 13,161 som gentemot koefficienten på CSRC från tabell 14 har minskat något.  
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Tabell 18, Multipel regression för osäkerhetsundvikandets modererande effekt på sambandet 

mellan genomsnittlig ämbetstid i styrelsen och företagets CSP för företag från Europa. 

4.4.5 Regressionsanalys för individualismens modererande effekt på sambandet mellan 

den genomsnittliga ämbetstiden i styrelsen samt andelen kvinnliga styrelseledamöter 

och CSP för företagen i Europa. 

Den modererande effekt som individualitet har på sambandet mellan andelen kvinnliga 

styrelseledamöter och företagets CSP testas i regressionen i tabell 19 genom den beroende 

variabeln ESGSCORE, den oberoende variabeln GENDERCUT och den modererande 
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variabeln IDV. Vi har framställt två olika modeller för att kontrollera detta. I modell 1 

inkluderas de oberoende variablerna GENDERCUT och IDV och i modell 2 inkluderas även 

interaktionsvariabeln IDV*GENDERCUT. För att kunna avgöra hur stor verkan 

interaktionsvariabeln har kommer vi jämföra värdet på den justerade 

determinationskoefficienten Adj. R2 mellan de två olika modellerna. Den modell som kommer 

ägnas mest fokus i denna analys är modell 2 då det är den som mäter den modererande effekt 

som individualitet kan ha. 

 

Signifikansnivån på båda regressionerna är p<0,01. Den justerade determinationskoefficienten 

R2 är i modell 1 0,434 och i modell 2 0,435, det betyder att den är högre i modell två vilket 

innebär att interaktionsvariabeln har en effekt och modell 2 kan på ett mer tillförlitligt sätt 

beskriva variationen hos variablerna. Vidare betyder Adj. R2-värdet att man kan säga att 43,5% 

av variationen i den beroende variabeln kan förklaras av de oberoende variablerna. 

Signifikansnivån för interaktionsvariabeln IDV*GENDERCUT är p<0,01 vilket stärker 

antagandet om att interaktionsvariabeln har en effekt på regressionen. Den effekt som 

interaktionsvariabeln har på den beroende variabeln är den effekt individualitet har på andelen 

kvinnliga styrelseledamöters påverkan på företagets CSP. Interaktionsvariabelns koefficient 

(0,004) är positiv men knappt märkbar, det koefficienten visar är att en ökning av IDV har en 

positiv effekt på GENDERCUTs påverkan på ESGSCORE, även om den är minimal.  

 

Kontrollvariabeln GENDERCUT är signifikant på p>0,1-nivån i modell 2, vilket innebär att vi 

inte kan dra några slutsatser utifrån den. Kontrollvariabeln IDV har signifikansnivån p<0,01, 

och en koefficient på -0,109, vilket innebär att den har en negativ verkan på ESGSCORE när 

alla andra variabler hålls konstanta. För de övriga kontrollvariblerna kan vi inte se någon större 

variation från tabell 12, vilken visar den regression som utfördes utan IDV som variabel. Bland 

dummyvariablerna finns det en liten förändring bland sektorn råvaror och telekommunikation, 

men resterande åtta sektorer och även dummyvaribeln CSRC har ungefär samma värde som i 

regressionen i tabell 12.  

 



 

75 

 

Tabell 19, Multipel regression för individualismens modererande effekt på sambandet mellan 

andelen kvinnliga styrelseledamöter och företagets CSP för företag från Europa. 

 

Den modererande effekt som individualitet har på sambandet mellan den genomsnittliga 

ämbetstiden och företagets CSP testas i regressionen i tabell 20 genom den beroende variabeln 

ESGSCORE, den oberoende variabeln AVTEN och den modererande variabeln IDV. Vi har 

framställt två olika modeller för att kontrollera detta. I modell 1 inkluderas de oberoende 

variablerna AVTEN och IDV och i modell 2 inkluderas även interaktionsvariabeln 

IDV*AVTEN. För att kunna avgöra hur stor verkan interaktionsvariabeln har kommer vi 
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jämföra värdet på den justerade determinationskoefficienten Adj. R2 mellan de två olika 

modellerna. Den modell som kommer ägnas mest fokus i denna analys är modell 2 då det är 

den som mäter den modererande effekt som individualitet kan ha. 

 

Signifikansnivån på båda regressionerna är p<0,01. Den justerade determinationskoefficienten 

R2 är i modell 1 0,403 och i modell 2 0,404, det betyder att den är högre i modell två vilket 

innebär att interaktionsvariabeln har en effekt och modell 2 kan på ett mer tillförlitligt sätt 

beskriva variationen hos variablerna. Vidare betyder Adj. R2-värdet att man kan säga att 40,4% 

av variationen i den beroende variabeln kan förklaras av de oberoende variablerna. 

Signifikansnivån för interaktionsvariabeln IDV*AVTEN är p<0,05 vilket stärker antagandet 

om att interaktionsvariabeln har en effekt på regressionen. Den effekt som interaktionsvariabeln 

har på den beroende variabeln är den effekt individualitet har på andelen kvinnliga 

styrelseledamöters påverkan på företagets CSP. Interaktionsvariabelns koefficient (-0,014) är 

negativ men knappt märkbar, det koefficienten visar är att en ökning av IDV har en negativ 

effekt på AVTENs påverkan på ESGSCORE, även om den är minimal.  

 

 

Kontrollvariabeln AVTEN är signifikant på p<0,05-nivån i modell 2, med en koefficient på 

0,908. Det innebär att den har en positiv inverkan på ESGSCORE när alla andra variabler hålls 

konstanta. För kontrollvariabeln IDV är signifikansnivån p>0,1, vilket innebär att man inte med 

säkerhet kan säga att det inte är slumpen som utgör ett eventuellt samband, och vi kan inte 

använda variabeln i vidare analys.  För de övriga kontrollvariblerna kan vi inte se någon större 

variation från tabell 14, vilken visar den regression som utfördes utan IDV som variabel. Även 

hos dummyvariablerna ser vi i princip ingen förändring, de har ungefär samma värde som i 

regressionen i tabell 14.  
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Tabell 20, Multipel regression för individualismens modererande effekt på sambandet mellan 

genomsnittlig ämbetstid i styrelsen och företagets CSP för företag från Europa. 

4.4.6 Regressionsanalys för maktdistansens modererande effekt på sambandet mellan 

den genomsnittliga ämbetstiden i styrelsen samt andelen kvinnliga styrelseledamöter 

och CSP för företagen i Europa. 

Den första regressionen vi gör angående maktdistans gör vi för att se om maktdistans har någon 

påverkan på sambandet mellan kvinnliga styrelseledamöter och företagets CSP. Vi kommer i 

denna regressionen alltså göra likadant som i tidigare regressioner men denna gång tar vi 

hänsyn till maktdistans. Vi har alltså även här framställt två olika modeller för att kontrollera 
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detta. I modell 1 inkluderas de oberoende variablerna GENDERCUT och PDI och i modell 2 

inkluderas även interaktionsvariabeln PDI*GENDERCUT. För att kunna se hur stor verkan 

interaktionsvariabeln har jämför vi värdet på den justerade determinationskoefficienten Adj. R2 

mellan de två olika modellerna. Modellen som får störst fokus i denna analys är modell 2 

eftersom det är den som mäter den modererande effekt som maktdistans kan ha. 

  

Signifikansnivån i våra regressionsmodeller ligger på p<0,01. Denna signifikansnivå innebär 

att vi utifrån den justerade determinationskoefficienten Adj. R2, som i regressionsmodellen har 

ett värde på 0,433 kan dra slutsatser. Utifrån R2 kan vi konstatera att den oberoende variabeln 

förklarar den beroende variabelns variation med 43,3%. Vi kan även se att förklaringskraften 

genom Adj. R2 i modell 1 och 2 är oförändrad vilket tyder på att interaktionskoefficienten inte 

haft någon effekt. Signifikansnivån på variabeln PDI*GENDERCUT är p<0,1 och 

koefficienten för interaktionsvariabeln PDI*GENDERCUT är 0,002. Då signifikansnivån är så 

pass hög kan vi inte dra vidare slutsatser utifrån koefficienten utan att riskera att slumpen har 

en inverkan på sambandet. Den positiva interaktionskoefficienten skulle dock vid en lägre 

signifikansnivå inneburit att maktdistans har en positiv men knappt märkbar effekt på 

sambandet mellan kvinnliga styrelseledamöter och företagets CSP. 

  

Koefficienten till kontrollvariabeln GENDERCUT i modell 2 är 0,145 och den har en 

signifikans på p<0,01-nivån. Koefficienten för GENDERCUT visar alltså GENDERCUTs 

effekt på ESGSCORE när maktdistans är 0. PDI har en signifikansnivå på p>0,1 vilket gör att 

vi inte kan dra några slutsatser utifrån det. För kontrollvariabeln BOARDSIZE kan vi se på 

dess koefficient i modell 2 att interaktionsvariabeln har en negativ effekt då den har minskat en 

aning från tabell 12 som visade regressionen utan PDI. Kontrollvariabeln LEV har nästan 

samma värde från tabell 12 och har en signifikansnivå på p<0,1 vilket gör att vi inte kan dra 

några säkra slutsatser. Kontrollvariabeln ROE är helt oförändrad från tabell 12. För 

kontrollvariabeln SIZE kan vi heller knappt se någon förändring från tabell 12. Bland 

dummyvariablerna har statistikprogrammet SPSS sorterat bort sektorn industri och sex av 

sektorerna har en signifikansnivå på p>0,1 vilket gör att vi inte kan dra några slutsatser utifrån 

dem. En av sektorerna har en signifikansnivå på p<0,1 vilket gör att vi inte kan dra några 

slutsatser utifrån den med tillräckligt stor säkerhet. Däremot har sektorerna kundservice och 

finans en signifikansnivå på p<0,01 och visar på knappt märkbara förändringar. 

Dummyvariabeln CSRC har en signifikansnivån p<0,01 och en koefficienten 12,471 som 

gentemot koefficienten på CSRC från tabell 12 minskat.  
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Tabell 21, Multipel regression för maktdistansens modererande effekt på sambandet mellan 

andelen kvinnliga styrelseledamöter och företagets CSP för företag från Europa. 

 

Den andra regressionen vi gör angående maktdistans görs för att se om maktdistans har någon 

påverkan på sambandet mellan genomsnittlig ämbetstid i styrelsen och företagets CSP. Vi 

kommer i denna regressionen göra likadant som i regressionen ovan fast denna gång med 

AVTEN istället för GENDERCUT. Vi har även här framställt två olika modeller för att 
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kontrollera detta. I modell 1 inkluderas de oberoende variablerna AVTEN och PDI och i modell 

2 inkluderas även interaktionsvariabeln PDI*AVTEN. För att kunna se hur stor verkan 

interaktionsvariabeln har kommer vi jämföra värdet på den justerade 

determinationskoefficienten Adj. R2 mellan de två olika modellerna. Modellen som får störst 

fokus i denna analys är modell 2 eftersom det är den som mäter den modererande effekt som 

maktdistans kan ha. 

  

Signifikansnivån i våra regressionsmodeller är p<0,01. Denna signifikansnivå innebär att vi 

utifrån den justerade determinationskoefficienten Adj. R2, som i regressionsmodellen har ett 

värde på 0,407, kan dra slutsatser. Utifrån R2 kan vi konstatera att den oberoende variabeln 

förklarar den beroende variabelns variation med 40,7%. Vi kan även se att Adj. R2 är högre i 

modell 2 än i modell 1 vilket tyder det på att interaktionsvariabeln har en effekt på sambandet 

och att modell 2 därför beskriver variationen hos variablerna på ett mer tillförlitligt sätt. 

Signifikansnivån på variabeln PDI*AVTEN är på p<0,01 och koefficienten för 

interaktionsvariabeln PDI*AVTEN är 0,028. Detta innebär att maktdistans har en positiv men 

liten effekt på sambandet mellan kvinnliga styrelseledamöter och företagets CSP. 

  

Koefficienten till kontrollvariabeln AVTEN i modell 2 är -1,361 och den har en signifikans på 

p<0,01-nivån. Koefficienten för AVTEN visar AVTENSs effekt på ESGSCORE när 

maktdistans ligger på 0. Detta stärker det Adj. R2 visar, att maktdistans har en effekt då AVTEN 

i tabell 14 hade koefficienten -0,142. PDI har en signifikansnivå på p<0,01 samt en koefficient 

på -0,175 i modell 2, vilket innebär att en ökning i maktdistans har en negativ effekt på 

ESGSCORE när AVTEN är 0. För kontrollvariabeln BOARDSIZE kan vi se på dess koefficient 

i modell 2 att interaktionsvariabeln har haft en liten negativ effekt då den har minskat en aning 

från tabell 14 som visade regressionen utan PDI. Kontrollvariabeln LEV är oförändrad men då 

signifikansnivån är p>0,1 kan vi inte dra några slutsatser. För kontrollvariabeln ROE kan vi se 

att den är oförändrad från tabell 14. För kontrollvariabeln SIZE kan vi se en liten ökning från 

tabell 14. Bland dummyvariablerna har statistikprogrammet SPSS sorterat bort sektorn industri 

och sex av sektorerna har en signifikansnivån p>0,1 vilket gör att vi inte kan dra några slutsatser 

utifrån dem. En av sektorerna har en signifikansnivå på p<0,1 vilket gör att vi inte kan dra några 

slutsatser utifrån den med tillräckligt stor säkerhet. Däremot har sektorerna kundservice och 

finans en signifikansnivå på p<0,01 och visar på knappt märkbara förändringar. 

Dummyvariabeln CSRC har en signifikansnivå på p<0,01 och en koefficient på 13,074 som 

gentemot koefficienten på CSRC från tabell 14 på 13,190 minskat något. 
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Tabell 22, Multipel regression för maktdistansens modererande effekt på sambandet mellan 

genomsnittlig ämbetstid i styrelsen och företagets CSP för företag från Europa. 
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5.0 Diskussion 

Syftet med vår studie är att undersöka hur den genomsnittliga ämbetstiden i styrelser och 

andelen kvinnor i styrelser påverkar företags CSR. Vi vill också ta reda på om kulturella 

skillnader kan påverka dessa förhållanden. Då tidigare forskning har haft varierade resultat 

angående huruvida sambandet mellan kvinnliga styrelseledamöter och företagens CSR är 

positivt eller negativt började vi vår analys med att undersöka detta samband i två olika multipla 

regressioner utan kulturella dimensioner. Att vi delat upp företagen och analyserat dem i två 

regressioner är för att få möjligheten att jämföra företag i Europa och USA för att se om de 

skiljer sig åt. Vi övergår senare till att undersöka sambandet mellan den genomsnittliga 

ämbetstiden i styrelser och företagens CSR, även här i två olika regressioner för att möjliggöra 

jämförbarheten mellan Europa och USA. Till sist går vi in på huruvida de kulturella 

skillnaderna har någon effekt på dessa samband. 

5.1 Sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSP 

Genom en multipel regressionsanalys studerade vi sambandet mellan kvinnliga 

styrelseledamöter och CSP, där resultatet finns i tabell 11 och 12. Som man ser i dessa tabeller, 

bekräftar resultatet vår första hypotes H1 genom att visa ett positivt samband mellan kvinnliga 

styrelseledamöter och CSP både i Europa och i USA. I tabell 11 för företagen i USA kan vi se 

en något starkare korrelation än vad vi ser i tabell 12 för företagen i Europa. Skillnaden mellan 

Europa och USA menar vi kan vara grundat i att medelvärdet för andel kvinnor i styrelsen i 

Europa är högre än vad medelvärdet för andelen kvinnor i styrelsen i USA är. Detta gör att en 

kvinna mer i styrelsen gör större skillnad i USA än vad den gör i Europa eftersom det i Europa 

redan finns fler kvinnor i styrelsen från början. 

  

Det positiva sambandet betyder att ju högre andelen kvinnor är i styrelsen desto högre blir 

företagets sociala prestation. En rimlig förklaring kan vara att kvinnor i större utsträckning 

hanterar och diskuterar miljöfrågor än män (Post et al., 2011; Arayssi et al., 2016; 

Diamantopoulos et al., 2003; Fukukawa et al., 2007; Kyaw et al., 2017) samt att de är mer 

ansvarstagande än män (Phipps & Burton, 1998). Vidare stöds resultatet i att kvinnor genom 

sitt bidrag till en tryggare och öppnare miljö vid diskussioner (Groysberg & Bell, 2013; Huse 

& Sohlberg, 2006; Galbreath, 2011) gör det lättare att ta upp känsliga frågor om bland annat 

CSP (Groysberg & Bell, 2013; Galbreath, 2011). Genom en könsdiversifierad styrelse kan 

företagen öka sin styrelseeffektivitet och problemlösningsförmåga (Rao & Tilt, 2015; Robinson 
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& Dechant, 1997; Benkraiem et al., 2017) eftersom kvinnor i styrelsen ökar kreativiteten i 

styrelsen samt att deras intresse för välgörenhet och volontärarbete är större än hos män 

(Groysberg & Bell, 2013; Bryon & Post, 2016) vilket även detta stödjer resultatet av det 

positiva sambandet. 

  

Som tidigare nämnts har större delen av tidigare forskning visat ett resultat med ett positivt 

samband mellan kvinnliga styrelseledamöter och CSR. Därmed har vi i våra ställningstaganden 

för vidare analyser av de kulturella dimensionerna för företagen i Europa utgått ifrån att det 

varit ett positivt samband mellan kvinnliga styrelseledamöter och företagens CSP. Eftersom det 

finns en risk för att företag med lågt socialt ansvarstagande har ett lägre intresse i att ha kvinnor 

i styrelsen än företag med högt socialt ansvarstagande kan vi därför inte med säkerhet tolka 

detta som ett kausalt samband. Men sannolikheten för att sambandet mellan andelen kvinnliga 

styrelseledamöter och CSP inte stämmer är låg, särskilt i beaktande av att företagens agerande 

bestäms av styrelsen. 

5.2 Sambandet mellan ämbetstiden i styrelsen och CSP 

En del av syftet med studien var att se hur den genomsnittliga ämbetstiden i styrelsen kunde 

påverka företags CSR. Vi har genom en multipel regression testat sambandet mellan dessa 

(tabell 13 och 14) och kom där fram till att då ämbetstiden ökar, minskar företagets CSP både 

för företag i Europa och USA. En ökad genomsnittlig ämbetstid hade dock en större negativ 

inverkan på CSP för företag i Europa än i USA. För företagen i Europa minskade CSP minimalt 

då den genomsnittliga ämbetstiden ökade och alla andra variabler i regressionen var konstanta. 

För företagen i USA minskade CSP av en ökad genomsnittlig ämbetstid minimalt då alla andra 

variabler hölls konstanta i regressionen. Vi kan alltså se att en ökad genomsnittlig ämbetstid 

har en negativ verkan på företags CSP både i Europa och USA, även om påverkan är relativt 

liten för både Europa och USA.  

 

Den hypotes vi ställt upp (H2), där vi testade om det fanns en positiv korrelation mellan 

genomsnittlig ämbetstid och företagets CSP, får vi utifrån regressionen i tabell 13 och 14 

förkasta. Den tidigare forskning som finns på ämnet är av låg kvantitet, men Muttakin et al. 

(2016) argumenterade för att ett företags CSP bör öka då styrelsemedlemmarnas erfarenhet och 

kunskap är hög, denna studie var utförd på börsnoterades företag i Bangladesh. Det positiva 

samband som Muttakin et al. (2016) kommer fram till mellan styrelsemedlemmarnas erfarenhet 
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samt kunskap och företagets CSP är dock svagt, vilket innebär att styrelsens erfarenhet och 

kunskap endast har en minimal positiv påverkan på företags CSP i den studien. Huang & 

Hillary (2017) menar att då den genomsnittliga ämbetstiden i styrelsen är hög löper företaget 

högre risk för att styrelsemedlemmarna förlorar sin objektivitet och inte visar hänsyn för 

intressenters vilja. Vidare hävdar Elms (2017) att den forskning som utförts kring om 

ämbetstiden i styrelsen kan påverka den enskilde styrelseledamoten och hela styrelsens beslut 

i företaget inte är övertygande då resultaten är motstridiga.  

 

Det svaga negativa samband som vi kommer fram till är alltså inte långt ifrån det positiva 

samband mellan styrelsens kapital och CSP som funnits tidigare (Muttakin et al., 2016). Någon 

tidigare forskning som studerar sambandet mellan just genomsnittlig ämbetstid i styrelsen och 

företagets CSP har vi dock inte hittat, vilket gör att det inte är förvånande att vi får förkasta vår 

hypotes. Det negativa sambandet kan även förklaras av Huang & Hillarys (2017) teori om att 

då den genomsnittliga ämbetstiden ökar förlorar styrelsemedlemmarna intresset för 

intressenters vilja, där intressenter idag har stort fokus på just CSP (Ellen et al., 2006; 

Lichtenstein et al., 2004; Ho, 2017). 

5.3 Kulturdimensionernas modererande effekt på sambanden  

I våra nästkommande analyser har vi studerat fyra kulturella dimensioner; maskulinitet, 

osäkerhetsundvikande, individualism och maktdistans. Vi har gjort åtta multipla regressioner 

för att se om de kan ha en påverkan på sambanden vi undersökt tidigare. Vi har gjort en multipel 

regression för var dimension på vardera samband för företagen i Europa. Vi har valt att inte 

göra några regressioner för företagen i USA då de har ett konstant värde på sina 

kulturdimensioner och därmed går det inte att se hur de korrelerar med studiens övriga 

variabler. Vi kommer istället att jämföra Europa och USA genom att se till viktade medelvärden 

per kulturdimension. 

5.3.1 Maskulinitets modererande effekt på sambandet mellan andelen kvinnliga 

styrelseledamöter och CSP 

Den första kulturdimensionen vi analyserade var maskulinitets påverkan på sambandet mellan 

andelen kvinnliga styrelseledamöter och företagens CSP i Europa. Resultaten av regressionen 

presenteras i tabell 15. Vi kan där se att maskulinitet har en minimal positiv effekt på sambandet 

mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och företagens CSP. Detta betyder att effekten som 

andelen kvinnliga styrelseledamöter har på företagens CSP stärks när maskuliniteten ökar. 
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Trots den knappt märkbara effekten får vi förkasta vår hypotes H1a: Hög maskulinitet försvagar 

det positiva sambandet mellan andel kvinnor i styrelsen och CSP, då vi kan konstatera att 

maskuliniteten inte försvagar sambandet. 

  

Tidigare forskning har visat att länder med hög maskulinitet har ett negativt samband till CSR 

(Thanetsinthorn, 2015; Peng et al., 2012; Ringov & Zollo, 2007). Det negativa sambandet kan 

förklaras av att maskulinitet värderar makt högt och lägger mindre vikt i hjälpande och 

kooperativa beteenden (Thanetsunthorn, 2015; Peng et al., 2012). Att vi fått ett resultat som gör 

att vi förkastar vår hypotes är därför intressant då det motsäger denna tidigare forskning. Det 

finns å andra sidan forskning som visar ett positivt samband mellan hög maskulinitet och högt 

CSP (Ho et al., 2012) trots att den inte är lika utbredd. Det positiva sambandet visade sig 

framför allt i det miljömässiga ansvarstagandet då maskulina länder har en större tendens till 

att vara strikta när det gäller miljörestriktioner (Ho et al., 2012). Som tidigare nämnts visar 

tidigare forskning att kvinnor i högre utsträckning än män hanterar miljöfrågor (Post et al., 

2011; Arayssi et al., 2016; Diamantopoulos et al., 2003), de visar ett högre ansvarstagande än 

män (Phipps & Burton, 1998) och de öppnar upp för en tryggare miljö som gör det lättare att 

ta upp känsliga diskussionsområden kring CSP (Galbreath, 2011; Groysberg & Bell, 2013). 

Med denna bakgrundsforskning menar vi att en trolig anledning till vår studies resultat med en 

positiv effekt på sambandet mellan kvinnliga styrelseledamöter och företagens CSP, kan bero 

på att kvinnorna i maskulina länder i högre utsträckning kan koncentrera sig på andra CSR-

dimensioner än miljödimensionen. Detta för att de maskulina länderna är striktare när det gäller 

just miljöfrågor. Vi menar att striktheten i miljörestriktioner redan bidrar till att företagen får 

ett högre betyg inom den delen av CSP, vilket gör att kvinnorna kan lägga mer tid och kan 

känna större ansvar för övriga delar av CSP. Vidare förklaring kan även vara att i maskulina 

länder med höga miljörestriktioner finns det redan budgeterat för CSR-aktiviteter till skillnad 

från ett feminint land där restriktionerna inte är lika strikta. I ett feminint land tänker vi att 

kvinnorna bidrar till att företagen lägger mer tid och pengar till fler CSR-dimensioner till 

skillnad från ett maskulint land där miljödimensionen redan är inräknad från början. 

  

I maskulina länder är de emotionella könsrollerna åtskilda. Typiska feminina drag är att vara 

ömsint, bry sig om livskvalité och vara blygsam i kontrast mot de maskulina dragen som är att 

vara tuff, bry sig mer om materiell framgång och hävda sig (Hofstede et al., 2011). Som tidigare 

nämnts bidrar en mer könsdiversifierad styrelse till att öka styrelseeffektiviteten och 
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problemlösningsförmågan (Rao & Tilt, 2015; Robinson & Dechant, 1997; Benkraiem, et al., 

2017). Detta återigen genom att kvinnliga styrelseledamöter bidrar till en öppen och trygg miljö 

som i sin tur frambringar känsliga diskussioner kring CSR-aktiviteter (Galbreath, 2011; 

Groysberg & Bell, 2013) samt att maskulinitet bidrar till snabba beslutsfattanden genom att 

män är mer beslutsamma än kvinnor (Rassin & Muris, 2005). Vi menar även att en ökning av 

en kvinnlig styrelseledamot i ett maskulint land bidrar till större skillnad än vad samma ökning 

gör i ett feminint land. Därför menar vi att en kombination av detta bidrar till att sambandet 

mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och företagens CSP stärks. 

 

Att maskulinitet har en positiv inverkan på sambandet mellan andelen kvinnliga 

styrelseledamöter och företagens CSP tycker vi som tidigare nämnts är intressant trots att den 

är liten. Om vi ser till tabell 3 och 4 kan vi se att Europas medelvärde på CSP är högre än USAs 

CSP. Det vill säga att företag i Europa i genomsnitt har fler CSR-aktiviteter än vad företag i 

USA har. Ser vi även till sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSP i 

tabell 11 och 12 ser vi att både företag i Europa och USA visar ett positivt samband men att 

USA har ett betydligt starkare samband. Detta ger mening då vi fått bekräftat genom hypotes 

H1 att andelen kvinnliga styrelseledamöter har en positiv effekt på företagens CSP. Som 

tidigare nämnts kan vi även se i tabell 3 och 4 att andelen kvinnor i styrelsen i genomsnitt är 

högre i Europa än i USA. Detta menar vi är anledningen till att USA har ett starkare samband 

då en kvinna mer i styrelsen gör en större procentuell skillnad än vad en kvinna extra i styrelsen 

i Europa gör. Om vi istället ser till maskuliniteten kan vi i tabell 3 och 4 se att den är lägre i 

Europa än USA. Med utgång i den tidigare forskningen menar vi att då det är en högre 

maskulinitet i USA kan det behövas fler kvinnliga styrelseledamöter och att dessa i nuläget ger 

större effekt på sambanden då en extra kvinnlig styrelseledamot procentuellt gör en större 

skillnad i USA än vad den gör i Europa. 

5.3.2 Osäkerhetsundvikandets modererande effekt på sambandet mellan andelen 

kvinnliga styrelseledamöter och CSP 

Den andra kulturdimensionen vi analyserade genom en regression var osäkerhetsundvikandets 

påverkan på sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och företagens CSP i 

Europa. Vi kan se resultaten av regressionen i tabell 17. Resultaten visade att 

osäkerhetsundvikandet inte hade någon modererande effekt på sambandet, och att det var för 

hög signifikansnivå för att kunna dra vidare slutsatser utifrån det. Vi får därmed förkasta vår 

hypotes H1b: Högt osäkerhetsundvikande stärker det positiva sambandet mellan andel kvinnor 



 

87 

i styrelsen och CSP, då vi kan konstatera att vår analys av osäkerhetsundvikandet inte ger oss 

tillräckligt starka svar att dra slutsatser från.  

 

Tidigare forskning kring osäkerhetsundvikande tyder på att länder med högt 

osäkerhetsundvikande tenderar till att även ha hög CSR på grund av att kulturer med högt 

osäkerhetsundvikande vill ha mer struktur och regler (Thanetsuntorn, 2015; Peng et al., 2012; 

Ho et al., 2012). Annan forskning tyder på att länder med lågt osäkerhetsundvikande tenderar 

att ha lägre CSR (Carroll, 1979) eftersom de i större utsträckning accepterar risker (Hofstede 

et al., 2011) vilket vidare leder till att de är mer benägna av att handla oetiskt (Rallapalli et al., 

1994). Tidigare forskning har som tidigare nämnts visat resultat på att kvinnor är mindre 

benägna att ta risker än män (Arayssi et al., 2016; Corson & Gneezy, 2009) samt att de är mer 

välvilliga än män (Byron & Post, 2016). Tidigare forskning tyder även på att balansen i en 

könsdiversifierad styrelse är av stor vikt när det gäller styrelseeffektiviteten och 

problemlösningsförmågan (Rao & Tilt, 2015; Robinson & Dechant, 1997; Benkraiem, et al., 

2017). Utifrån detta menar vi att osäkerhetsundvikandets effekt på sambandet mellan kvinnliga 

styrelseledamöter och företagens CSP slås ut då det krävs en balans i styrelsen och att detta kan 

vara en förklaring till att vi inte kan få ett trovärdigt resultat. Ännu en förklaring till att 

osäkerhetsundvikandet inte förstärker sambandet som vi utgick ifrån i vår hypotes är att CSP 

är relativt nytt i vissa länder. Detta kan därför ses som en risk och då osäkerhetsundvikande 

personer som tidigare nämnts, är mindre benägna att ta risker, menar vi att de företagen 

hushåller med resurserna och satsar dem på säkrare val. Genom detta förstärks inte sambandet 

mellan andelen kvinnor i styrelsen och företagens CSP som vi först trott. 

 

Att osäkerhetsundvikandet inte har någon inverkan på sambandet mellan andelen kvinnliga 

styrelseledamöter och företagens CSP tycker vi är intressant. Ser vi till medelvärdet på CSP i 

tabell 3 och 4 kan vi se att Europa har ett högre medelvärde än USA. Det betyder alltså att 

företag i Europa i genomsnitt har högre CSP än vad företag i USA har. Sambandet mellan 

andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSP (tabell 11 och 12) är positivt för både Europa och 

USA men USA visar ett betydligt starkare samband. I tabell 3 och 4 kan vi se att andelen 

kvinnor i styrelsen i genomsnitt är högre i Europa än i USA. Detta menar vi är anledningen till 

att USA har en högre korrelation då en kvinna mer i styrelsen gör en större procentuell skillnad 

än vad en kvinna extra i styrelsen i Europa gör. Om vi istället ser till osäkerhetsundvikandet 

kan vi i tabell 3 och 4 se att den är högre i Europa än i USA. Detta betyder att det genomsnittliga 
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osäkerhetsundvikandet i Europa är större än i USA. Då företag i Europa har högre 

genomsnittligt CSP än i USA ser vi kopplingar till den tidigare forskning som visat ett positivt 

samband mellan osäkerhetsundvikande och CSR då företag i högt osäkerhetsundvikande länder 

oftast har högt CSR (Thanetsuntorn, 2015; Peng et al., 2012; Ho et al., 2012). Vi ställer oss 

därmed frågande till om detta är en slump.  

5.3.3 Individualismens modererande effekt på sambandet mellan andelen kvinnliga 

styrelseledamöter och CSP 

Den tredje kulturdimensionen vi analyserade var individualismen och dess påverkan på 

sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och företagens CSP i Europa. Vi kan se 

resultaten av regressionen i tabell 19. Vi kan där se att individualism har en minimal positiv 

effekt på sambandet. Det betyder att effekten som andelen kvinnliga styrelseledamöter har på 

företagens CSP stärks när individualismen ökar. Trots den knappt märkbara effekten får vi 

förkasta vår hypotes H1c: Hög individualism försvagar det positiva sambandet mellan andel 

kvinnor i styrelsen och CSP, då vi kan konstatera att individualismen inte försvagar sambandet. 

  

Vi förvånades över att vi även här får förkasta vår hypotes H1b då vi sett tidigare forskning 

som talar för att länder med hög individualism tyder på att ha låg CSR (Ho et al., 2012; 

Thanetsunthorn, 2015). Detta grundas i att individualister har ett själviskt beteende som 

fokuserar på egenintresse som oftast leder till oetiskt agerande (Ho et al., 2012; Thanetsunthorn, 

2015). Peng et al. (2012) menar dock att företag från individualistiska länder oftast har hög 

CSP (Peng et al., 2012). Författarna har samma slutsats som Thanetsunthorn (2015) och Ho et 

al. (2012); att individualistiska individer handlar efter sitt egenintresse. Peng et al. (2012) menar 

dock att detta kan vara orsaken till att CSP ökar. Anledningen är att en individualist agerar 

självuppfyllande då den utför CSR-aktiviteter och även omedvetet agerar utifrån samhällets 

bästa (Rath, 2016) och därmed blir individen själv också framgångsrik. Individen handlar alltså 

utifrån ett egenintresse. Utifrån detta menar vi att en orsak till varför sambandet mellan andelen 

kvinnliga styrelseledamöter och CSP får en ökad effekt av individualismen är för att kvinnor i 

individualistiska länder har drivkraften att företaget ska prestera och därmed fortfarande lägger 

stort fokus på CSP. 

  

Kvinnliga styrelseledamöters kognitiva ramar skiljer sig från manligas (Singh et al., 2008; 

Carter et al., 2010). De kognitiva ramarna grundas utifrån tidigare erfarenheter där kvinnan 
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historiskt sett har haft en annan roll än män (Byron & Post, 2016). Individer i ett 

individualistiskt land ser främst efter sig själv istället för gruppens välmående och därmed 

kännetecknas dessa kulturer av att jaget är viktigast (Hofstede et al., 2011). Då besluten i 

styrelser normalt sett tas ur liknande värderingssynpunkter skiljer sig individualistiska styrelser 

från detta då varje individ istället har egna värderingar. Detta gör att en kvinnas förslag och 

tänkande kan skilja sig och sticka ut från mängden på ett annat sätt än männens i en styrelse i 

individualistiska länder. Som tidigare nämnts har kvinnor en högre tendens att ta upp 

miljöfrågor än män (Post et al., 2011; Arayssi et al., 2016; Diamantopoulos et al., 2003) vilket 

i ett individualistiskt land kan gynna CSR då kvinnorna handlar utifrån sitt egenintresse och 

vill få igenom sina egna värderingar. 

 

Att individualismen har en positiv inverkan på sambandet mellan andelen kvinnliga 

styrelseledamöter och företagens CSP förvånade oss som sagt. Om vi ser till tabell 3 och 4 kan 

vi som tidigare påpekats se att Europas medelvärde på CSP är högre än USAs medelvärde på 

CSP. Det vill säga att företag i Europa i genomsnitt har högre CSP än vad företag i USA har. 

Ser vi även till sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSP i tabell 11 och 

12 ser vi att både EUROPA och USA visar ett positivt samband men att USA har en betydligt 

högre korrelation. Detta ger mening då vi fått bekräftat genom hypotes H1 att andelen kvinnliga 

styrelseledamöter har en positiv effekt på företagens CSP. Som tidigare nämnts kan vi även se 

i tabell 3 och 4 att andelen kvinnor i styrelsen i genomsnitt är högre i Europa än i USA. Detta 

menar vi är anledningen till att USA har en högre korrelation då en kvinna mer i styrelsen gör 

en större procentuell skillnad än vad en kvinna extra i styrelsen i Europa gör. Om vi istället ser 

till individualismen kan vi i tabell 3 och 4 se att den är lägre i Europa än i USA. Med utgång i 

tidigare forskning menar vi att då det är högre individualism i USA kan det stjälpa företagen 

när egenintresset hos styrelsen är för starkt eftersom det istället kan leda till att det försvårar 

beslutsfattandet. Att det kan försvåra beslutsfattandet menar vi kan vara för att likasinnade drar 

åt samma håll och har samma värderingar vilket kan göra beslutsfattandet enklare för 

individualisten. Vi menar därför att en hög individualism som i USA istället kan stjälpa 

företagen och att företag där därmed inte har lika högt värde på CSP som i Europa.  

5.3.4 Maktdistans modererande effekt på sambandet mellan andelen kvinnliga 

styrelseledamöter och CSP 

Den fjärde och sista kulturdimensionen vi analyserade var maktdistansens påverkan på 

sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och företagens CSP i Europa. Vi kan se 
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resultaten av regressionen i tabell 21 och kan konstatera att maktdistansen har en minimal 

positiv effekt på sambandet. Detta betyder alltså att effekten som andelen kvinnliga 

styrelseledamöter har på företagens CSP stärks när maktdistansen ökar. Trots den knappt 

märkbara positiva effekten får vi förkasta vår hypotes H1d: Hög maktdistans försvagar det 

positiva sambandet mellan andel kvinnor i styrelsen och CSP, då vi kan konstatera att 

maktdistansen inte försvagar sambandet. 

  

I ett land där maktdistansen är hög finns det ett känslomässigt avstånd mellan chefer och 

anställda inom företagen, vilket gör att de anställda är beroende av chefernas åsikter (Hofstede 

et al., 2011). Maktdistansen beror på hur organisationens medlemmar med mindre inflytande 

förväntar sig att makten är fördelad (Hofstede et al., 2011). Med andra ord förväntar sig 

medlemmar i organisationer i länder med hög maktdistans att makten är ojämnt fördelad. I 

länder med hög maktdistans uppmuntras statusskillnader (Hofstede et al., 2011). Vi förväntade 

oss att maktdistansen skulle försvaga sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter 

och företagens CSP då företag med hög maktdistans i regel har låg CSP (Peng et al., 2012; 

Ringov & Zollo, 2007; Thanetsundhorn, 2015). En anledning till att CSP brukar vara lågt för 

företagen med hög maktdistans kan bero på att dessa företag ofta accepterar och använder 

tveksamma affärsmetoder (Peng et al., 2012; Ringov & Zollo, 2007; Thanetsundhorn, 2015). 

Tidigare forskning har som tidigare nämnts även visat resultat på att kvinnor är mindre benägna 

att ta risker än män (Arayssi et al., 2016; Corson & Gneezy, 2009) samt att kvinnor i högre 

utsträckning än män hanterar miljöfrågor (Post et al., 2011; Arayssi et al., 2016; 

Diamantopoulos et al., 2003). Tidigare forskning har även visat att maktdistans kan ha ett 

positivt samband till CSP (Ho et al., 2012). Det positiva sambandet har funnits framför allt i 

den miljömässigt hållbara delen av CSR (Ho et al., 2012). En förklaring till att maktdistans 

förstärker sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och företagens CSP menar vi 

därmed kan vara på grund av just CSR-aktiviteter. Då CSP är relativt nytt i vissa länder, kan 

det ses som en risk. Då länder med maktdistans, som tidigare nämnts, accepterar tveksamma 

affärsmetoder menar vi att en kombination av att när andelen kvinnor i styrelsen ökar, ökar 

benägenheten att satsa på miljö, vilket länder med hög maktdistans kan stärka då de är villiga 

att ta risken att satsa på CSP. 

  

Att maktdistansen har en positiv inverkan på sambandet mellan andelen kvinnliga 

styrelseledamöter och företagens CSP tycker vi är intressant, trots att den är liten, då vi hade 
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förväntat oss något annat. Ser vi till tabell 3 och 4 kan vi se att företag i USA har ett lägre snitt 

på CSP än Europa. Sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSP (tabell 11 

och 12) är positivt både för Europa och USA men i USA är sambandet starkare. Andelen 

kvinnor i styrelsen är i genomsnitt högre i Europa än i USA (tabell 3 och 4). Detta menar vi är 

anledningen till att USA har ett starkare samband då ett ökat antal kvinnor i styrelsen gör en 

större procentuell skillnad än vad en kvinna extra i styrelsen i Europa gör. Om vi ser till 

maktdistans och kan vi se i tabell 3 och 4 att den nästan är samma i Europa och USA. Med 

utgång i tidigare forskning menar vi att då det är nästan samma maktdistans i USA som i Europa 

är det svårt att se om den gör någon skillnad eller om det är andra variabler som gör skillnaden. 

5.3.5 Maskulinitets modererande effekt på sambandet mellan ämbetstiden i styrelsen 

och CSP 

För att testa om mängden maskulinitet kunde påverka sambandet mellan den genomsnittliga 

ämbetstiden och företagets CSP har vi som tidigare nämnts använt multipel regression, och 

även sett till det medelvärde som Europa och USA har för hur maskulin kultur de har. Utifrån 

medelvärdet jämför vi hur den genomsnittliga ämbetstiden korrelerar med CSP-värdet, både 

för Europa och USA. Utifrån tabell 16 kan man se att maskulinitet har en minimal negativ 

modererande effekt på den genomsnittliga ämbetstidens påverkan på CSP. Den modererande 

effekten är som sagt minimal, men även icke signifikant, vilket innebär att vi inte med säkerhet 

kan säga att det inte är slumpen som visar att maskulinitet har en negativ modererande effekt 

på sambandet mellan genomsnittlig ämbetstid och CSP för företag i Europa. Vi ser i tabell 8 

och 9 att då den genomsnittliga ämbetstiden ökar, minskar CSP-värdet både för företag i Europa 

och i USA, den negativa påverkan är dock större i USA än i Europa. Om vi även vänder oss till 

de värden som Europa respektive USA har för kulturdimensionen maskulinitet (tabell 3 & 4) 

kan man se att USA är mer maskulint än Europa.  

 

Då vi inte ser något signifikant samband i den multipla regressionen för maskulinitetens 

modererande effekt på den genomsnittliga ämbetstidens samband med CSP kan vi inte dra 

några direkta slutsatser utifrån det. Den slutsats som vi försiktigt drar utifrån den deskriptiva 

statistiken och korrelationsanalysen är att maskuliniteten i USA är högre än i Europa, och en 

högre ämbetstid i USA har en större negativ påverkan på CSP i USA än i Europa. En anledning 

till det skulle kunna vara att hög maskulinitet har en negativ verkan på den genomsnittliga 

ämbetstidens samband med CSP. Vi är dock medvetna om att då denna slutsats inte härleds 

från en multipel regression och vi inte har ett signifikant samband, kan vi inte med säkerhet 
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säga att denna slutsats är riktig. Vi är även medvetna om att fler utomstående händelser kan 

påverka detta samband. 

 

En högre maskulin kultur kännetecknas enligt Hofstede et al. (2011) av att ”starkast vinner”, 

där blygsamhet inte lönar sig. Vidare menar Ringov & Zollo (2007) att då maskuliniteten är 

hög påverkas CSR-aktiviteterna negativt. Hög maskulinitet påverkar det etiska handlandet 

negativt, vilket inte har någon direkt positiv koppling till CSR (Vitell & Festervand, 1987). En 

längre ämbetstid leder enligt Huang och Hillary (2017) till att styrelsemedlemmar tappar 

intresset för intressenter och deras åsikter, vilket kan kopplas samman med maskulina kulturers 

tankar om att jämlikhet inte är målbilden, utan att makt istället värderas högt. En hög 

genomsnittlig ämbetstid skulle alltså enligt Huang & Hilary (2017) kunna påverka CSR 

negativt, genom att styrelsemedlemmarna förlorar intresset för utomstående aktörers viljor och 

åsikter. Högt maskulina kulturer tar inte heller hänsyn till samhällets gemensamma åsikter och 

intressen, utan där är det istället de som sitter på makten som får ta besluten utifrån sina egna 

preferenser. Att vi fått ett resultat om att maskulinitet har en negativ modererande effekt 

stämmer alltså överens med den tidigare forskning som framställts, och styrker även en del av 

den hypotes som framställts ”H2a: Hög maskulinitet försvagar det positiva sambandet mellan 

genomsnittlig ämbetstid och CSP.”. 

  

Den ursprungliga hypotesen vi framställt får vi alltså delvis förkasta, då vi inte kan se ett 

positivt samband mellan genomsnittlig ämbetstid och CSP. Vi ser dock att då maskuliniteten i 

en kultur är högre, påverkas sambandet mellan genomsnittlig ämbetstid och CSP negativt. 

Slutsatsen kommer som tidigare nämnts inte ifrån en multipel regression, och man ska med 

försiktighet tolka detta resultat då fler faktorer än de som tagits hänsyn till kan påverka 

sambandet.  

5.3.6 Osäkerhetsundvikandets modererande effekt på sambandet mellan ämbetstiden i 

styrelsen och CSP 

Hur osäkerhetsundvikande modererar den genomsnittliga ämbetstidens samband med CSP 

testades för europeiska företag i tabell 18, där man kan se en positiv modererande effekt. Då 

det är en mer osäkerhetsundvikande kultur som företaget bedrivs i, påverkar en ökad 

genomsnittlig ämbetstid företagets CSP positivt i Europa. Den positiva modererande effekt som 

en högre osäkerhetsundvikande kultur visar sig ha är inte stor, men ändå märkbar. Då vi ser till 
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hur genomsnittlig ämbetstid och CSP samverkar i Europa och USA kan man se att en högre 

genomsnittlig ämbetstid i USA har större negativ påverkan på CSP-värdet än i Europa. 

Kulturen i Europa avspeglas generellt av mer osäkerhetsundvikande än i USA. Utifrån detta 

kan man dra en försiktig slutsats om att då en kultur är mer osäkerhetsundvikande, förstärks 

sambandet mellan genomsnittlig ämbetstid och CSP. Denna slutsats stärks av att man i den 

multipla regressionen (tabell 18) kan se att osäkerhetsundvikande har en positiv modererande 

effekt på sambandet mellan genomsnittlig ämbetstid och CSP för företag i Europa. 

  

Den slutsats som vi kommer fram till är i linje med den tidigare forskning som genomförts. 

Thanetsunthorn (2015), Peng et al. (2012) och Ho et al. (2012) menar att då kulturen 

karaktäriseras av osäkerhetsundvikande tenderar företag ha hög CSR. Detta kan förklaras av 

att då osäkerhetsundvikande är högt, minskar acceptansen av risktagande (Hofstede et al., 

2011). Då risktagandet minskar menar Rallapalli et al. (1994) att det etiska agerandet ökar, 

vilket Carroll (1979) anser är definitionen av CSR. Då företag agerar mer etiskt och är mindre 

risktagande, ökar alltså deras CSR enligt tidigare studier. Hofstedes beskrivning av en 

osäkerhetsundvikande kultur är att samhällena har ett efterfrågat regelverk och otydligheter 

ogillas (Hofstede et al., 2011). Att den genomsnittliga ämbetstiden påverkar CSP mer positivt 

då kulturen är mer osäkerhetsundvikande kan förklaras av en hög erfarenhet och kunskap hos 

styrelsemedlemmarna som enligt Muttakin et al. (2016) leder till högre CSR. Där 

osäkerhetsundvikandet är högt menar Hofstede et al. (2011) att människor känner sig hotade 

av tvetydiga eller okända situationer, man gillar inte förändring utan uppskattar stabilitet. Detta 

anser vi går väl ihop med en längre ämbetstid, då man där anser att styrelsemedlemmarna kan 

sin sak och är stabila. Då kulturen speglas av osäkerhetsundvikande efterfrågas struktur och 

regler, vilket har visat sig vara positivt korrelerat med CSR (Thanetsunthorn, 2015; Peng et al., 

2012; Ho et al., 2012). 

  

Vi får alltså enbart delvis förkasta vår hypotes ”H2b: Högt osäkerhetsundvikande stärker det 

positiva sambandet mellan genomsnittlig ämbetstid och CSP.” då vi inte kunnat finna ett 

positivt samband mellan genomsnittlig ämbetstid och CSP, men däremot sett att 

osäkerhetsundvikande har en positivt modererande effekt på sambandet. Vi kan alltså med 

försiktighet dra slutsatsen att osäkerhetsundvikande har en positivt modererande effekt på 

sambandet mellan genomsnittlig ämbetstid och CSP. Slutsatsen ska dock precis som tidigare 

tolkas med försiktighet, då andra faktorer än de som ingår i studien kan påverka förhållandena.  
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5.3.7 Individualismens modererande effekt på sambandet mellan ämbetstiden i 

styrelsen och CSP 

Den modererande effekt som individualism har på den genomsnittliga ämbetstidens samband 

med CSP är svagt, men märkbart, negativ för företag i Europa (tabell 20). Då kulturen i det 

land som företaget är noterat i är mer individualistisk har en högre genomsnittlig ämbetstid en 

negativ effekt på CSP. Sambandet mellan genomsnittlig ämbetstid och CSP är negativ både i 

USA och Europa, dock mer negativ i USA (tabell 8 & 9). Medelvärdet för individualiteten är 

relativt högt både i Europa och USA, men USA är mer individualistiskt (tabell 3 & 4). Den 

deskriptiva statistiken och korrelationsanalysen visar att i USA påverkas företagets CSP mer 

negativt än i Europa då den genomsnittliga ämbetstiden ökar, och USA är även mer 

individualistiskt än Europa. Med den multipla regressionen (tabell 20), den deskriptiva 

statistiken (tabell 3 & 4) samt korrelationsanalysen (tabell 8 & 9) som grund kan vi med 

försiktighet säga att då kulturen avspeglas av högre individualism påverkas sambandet mellan 

genomsnittlig ämbetstid och CSP negativt.  

  

Tidigare forskning som hanterat hur individualism påverkar CSR hos företag har varit tvetydig, 

vilket Thanetsunthorn (2015) menar beror på olika mättekniker hos forskarna. Majoriteten av 

forskningen har dock kommit fram till ett negativt samband mellan individualism och CSR (Ho 

et al., 2012; Thanetsunthorn, 2015). Detta menar de är på grund av att egenintresset ställs i 

större fokus än samhällets i individualistiska samhällen och kulturer, där samhällets intresse i 

stort är social och miljömässig hållbarhet. Utifrån detta ser vi det naturligt att då 

individualismen ökar, påverkar en högre genomsnittlig ämbetstid företagets CSP negativt, då 

en styrelseledamot som haft sin plats under en längre tid förlorar intresset för intressenters 

åsikter och viljor (Huang & Hilary, 2017). 

  

Vår hypotes som löd ”H2c: Hög individualism försvagar det positiva sambandet mellan 

genomsnittlig ämbetstid och CSP.” kan vi delvis behålla, vi ser att individualism har en negativ 

modererande effekt på förhållandet mellan genomsnittlig ämbetstid och CSP, men vi kan enligt 

diskussionen i kapitel 5.2 inte styrka att det finns ett positivt samband mellan genomsnittlig 

ämbetstid och CSP. Som tidigare nämnts ska detta resultat tolkas med försiktighet, då fler 

variabler än dem som ingick i studien kan påverka detta samband. 
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5.3.8 Maktdistans modererande effekt på sambandet mellan ämbetstiden i styrelsen 

och CSP 

För att se hur maktdistansen i kulturer kan moderera den genomsnittliga ämbetstidens påverkan 

på företagets CSP utförde vi en multipel regression på företag i Europa (tabell 22). Där kunde 

vi se att maktdistans hade en positivt modererande effekt på den genomsnittliga ämbetstidens 

påverkan på CSP. Ett högre värde på kulturdimensionen maktdistans innebar alltså en positiv 

påverkan på CSP för europeiska företag då den genomsnittliga ämbetstiden ökade. Då vi ser 

till hur CSP påverkas av endast den genomsnittliga ämbetstiden ser vi ett negativt samband 

både för företag i Europa och i USA, men något större negativt samband för företagen i USA 

(tabell 8 & 9). Då den genomsnittliga ämbetstiden ökar, minskar alltså företagens CSP i både 

Europa och USA, med något mer i USA. Maktdistansen är ungefär lika i Europa och USA. 

Utifrån detta kan man dra en försiktig slutsats om att maktdistans har en större negativ effekt 

på CSP i USA än i Europa, där europeiska företag lyckas minimera ämbetstidens påverkan på 

CSP trots samma värde för maktdistans som USA. 

  

Hur mängden maktdistans i en kultur påverkar CSR har testats tidigare, där forskarna har fått 

varierande resultat. Ho et al. (2012) menar att hög maktdistans innebär en positiv påverkan på 

den miljömässiga aspekten av CSR, men en negativ påverkan på den sociala aspekten. Peng et 

al. (2012), Ringov och Zollo (2007) och Thanetsunthorn (2015) menar att det finns ett negativt 

samband mellan maktdistans och CSR, på grund av att företagen i dessa länder ofta använder 

och accepterar tveksamma affärsmetoder, vilket enligt författarna leder till lägre CSR. Vi har i 

vår studie istället fått fram ett svagt positivt samband, och även en positiv inverkan på den 

genomsnittliga ämbetstidens påverkan på CSP. En förklaring skulle kunna vara att Hofstede et 

al. (2011) hävdar att där maktdistansen är hög visar anställda ett högre förtroende för sina 

chefer, där de är beroende av deras åsikter. Då erfarenhet och kunskap är hög menar Muttakin 

et al. (2016) att CSR ökar, och en ökad erfarenhet och kunskap finns ofta hos de ledande 

personerna i företagen. Det positiva sambandet kan alltså förklaras av att hög maktdistans leder 

till förtroende och beroende av ledare, och ledaren besitter ofta högre kunskap och erfarenhet 

vilket enligt tidigare forskning leder till högre CSR. 

  

Den hypotes som vi ställt upp lyder ”H2d: Hög maktdistans försvagar det positiva sambandet 

mellan genomsnittlig ämbetstid och CSP.”. Vårt resultat leder till att vi får förkasta vår hypotes, 

då vi istället sett att maktdistans har en positivt modererande effekt på sambandet mellan 



 

96 

genomsnittlig ämbetstid och CSP. Den senare delen av hypotesen förkastas också efter 

diskussionen i kapitel 5.2. Resultatet bör tolkas med försiktighet då fler variabler än de som 

ingick i studien kan påverka de samband som vi kommit fram till. 
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6.0 Slutsats, bidrag, begränsningar och framtida forskning 

6.1 Slutsats 

En del av studiens syfte var att undersöka om det föreligger ett samband mellan kvinnliga 

styrelseledamöter och företagets CSR, och även se om kulturella skillnader kunde påverka det 

eventuella sambandet. För att se om kulturella skillnader kan påverka sambandet så har vi testat 

våra tre forskningsfrågor både på företag i USA och i Europa. Vårt första steg var att undersöka 

om sambandet mellan kvinnliga styrelseledamöter och företagets CSR finns, då tidigare 

forskning har haft varierande resultat. Genom att undersöka detta samband svarar vi även på 

den första forskningsfrågan som löd: Finns det ett positivt samband mellan kvinnor i styrelsen 

och CSR?. Resultatet vi fick var att både för företag i USA och i Europa påverkar andelen 

kvinnliga styrelseledamöter företagets CSR positivt. När andelen kvinnliga styrelseledamöter 

ökar, ökar även företagets sociala prestation. Då vi kommit fram till samma resultat som 

merparten av tidigare forskning tolkar vi detta samband som riktigt och drar slutsatsen att det 

positiva sambandet mellan kvinnliga styrelseledamöter och företagets CSR existerar.  

 

En annan del av syftet med studien var att se om det finns ett samband mellan ämbetstid i 

styrelsen och företagets CSR, och även där se om kulturella skillnader kunde påverka det 

sambandet. Vi har även här valt att undersöka dessa samband både för företag i USA och i 

Europa. Sambandet mellan ämbetstid i styrelsen och företagets CSR har det inte forskats kring 

tidigare, vilket inte bara gör vår studie unik utan vi fyller även ett forskningsgap. Då ämnet är 

outforskat började vi med att undersöka om det föreligger det positiva samband som vi 

försiktigt förväntade oss utifrån tidigare forskning kring hur ämbetstid i styrelsen påverkar 

styrelsens beslutsfattande. Genom att göra detta besvarar vi studiens andra frågeställning: Finns 

det ett positivt samband mellan ämbetstid i styrelsen och CSR?. Det samband vi fann var svagt 

negativt för företag både i USA och i Europa, då den genomsnittliga ämbetstiden ökar i 

styrelsen påverkas företagets CSR svagt negativt både för företag i USA och i Europa. Det 

negativa sambandet har dock en för hög signifikansnivå för att utesluta att det inte är slumpen 

som utgjort detta. Sambandet bör därför tolkas med försiktighet, och fler studier på ämnet bör 

utformas för att kunna säga att samband föreligger.  

 

Den tredje och sista delen av studiens syfte var att se om kulturella skillnader kunde påverka 

sambandet mellan kvinnliga styrelseledamöter samt ämbetstid i styrelsen och företagets CSR. 

Vi testar detta genom att undersöka både företag i USA och i Europa. Kulturella skillnader har 
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tidigare visat sig ha en effekt på företagens CSR, men huruvida de finns en modererande effekt 

på sambandet mellan ämbetstid respektive kvinnliga styrelseledamöter och företagets CSR 

finns det ingen respektive lite forskning kring. För att utvidga forskningen på ämnet har vi testat 

om kulturella skillnader har någon effekt på ovan nämnda samband, och besvarar därmed vår 

tredje frågeställning ”Har kulturella skillnader en modererande effekt på ovanstående 

samband?”, där ovanstående samband innebär de samband som benämns i den första och andra 

frågeställningen. Vi testar den modererande effekten genom att dela upp den i Hofstedes fyra 

kulturdimensioner; maskulinitet, osäkerhetsundvikande, individualism och maktdistans. Vi 

kommer i våra resultat fram till att kulturella skillnader har en modererande effekt både på 

sambandet mellan ämbetstid i styrelsen samt kvinnliga styrelseledamöter och företagets CSR. 

Vi utgick ifrån att maskulinitet, individualism och maktdistans skulle ha en försvagande effekt 

på sambanden mellan ämbetstiden i styrelsen samt kvinnliga styrelseledamöter och företagets 

CSR, och att osäkerhetsundvikande skulle ha en förstärkande effekt sambanden. Sambandet 

mellan kvinnliga styrelseledamöter och företagets CSR förstärktes av maskulinitet och 

individualism. Vi fann ingen signifikant effekt av kulturdimensionerna osäkerhetsundvikande 

och maktdistans på sambandet mellan kvinnliga styrelseledamöter och företagets CSR. Vid 

analysen av kulturella skillnaders modererande effekt på sambandet mellan ämbetstid i 

styrelsen och företagets CSR fann vi att osäkerhetsundvikande och maktdistans har en 

förstärkande effekt, och individualism har en försvagande effekt på sambandet. Vi fann att 

säkerhetsnivån för maskulinitetens modererande effekt på sambandet mellan ämbetstiden i 

styrelsen och företagets CSR var för låg för att dra vidare slutsatser ifrån. Det vi kan fastställa 

är att kulturella skillnader har en modererande effekt på ovanstående samband, men att denna 

effekt är olika stark och har olika hög säkerhetsnivå. 

 

Vi kan alltså sammanfattningsvis dra flertalet slutsatser. Vi kan klargöra att det existerar ett 

positivt samband mellan kvinnliga styrelseledamöter och företagets CSR. Vi kan även se att 

det behövs ett ökat antal studier kring sambandet mellan ämbetstid i styrelsen och företagets 

CSR, då vi endast fick svaga resultat angående det. Vidare kan vi fastställa att kulturella 

skillnader har en effekt på sambanden mellan kvinnor i styrelsen samt ämbetstid i styrelsen och 

företagets CSR, men att de olika kulturella dimensionernas effekt på sambanden var varierande. 

6.2 Bidrag 

Vår studie bidrar till den företagsekonomiska forskningen kring hur styrelsesammansättningen 

ska se ut för ökad CSR. Vi finner i vår studie att en ökad andel kvinnor styrelsen ger högre CSR 
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för företaget, vilket är i linje med tidigare forskning varför man kan anta att detta samband är 

sannolikt. Vi har testat detta samband för 598 företag från Europa och 704 företag från USA, 

och ser att en ökad andel kvinnor i styrelsen har olika hög påverkan på företagets CSR bland 

dessa två grupper.  Detta gör att vi även bidrar med att där andelen kvinnor är lägre (USA) 

påverkas CSR mer positivt då andelen kvinnliga styrelseledamöter ökar. Vi finner även att en 

ökad genomsnittlig ämbetstid har en svag negativ påverkan på företagets CSR. Vi ger alltså en 

ökad kunskap för hur ämbetstid påverkar företagets CSR, men det behövs mer forskning på 

ämnet för att fastslå att sambandet existerar.  

 

Vidare bidrar vår studie till en ökad förståelse kring hur kulturella skillnader kan påverka 

beslutsfattande kring CSR. Vi har även ökat kunskapen kring hur kulturella skillnader kan 

moderera sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och företagets CSR och inte 

minst påbörjat en fyllnad av kunskapsgapet kring om och hur kulturella skillnader modererar 

sambandet mellan ämbetstid och CSR. Vi kommer i vår studie fram till att kulturella skillnader 

har en effekt både på sambandet mellan kvinnliga styrelseledamöter och CSR samt ämbetstid i 

styrelsen och CSR. Vårt resultat påvisar alltså att kulturella särdrag påverkar både den makt 

som kvinnor har i styrelsen gällande CSR samt hur ämbetstid i styrelsen påverkar CSR-beslut. 

 

Då vi utfört vår studie på företag både i Europa och USA har vi ökat kunskapen kring hur 

sambanden mellan kvinnliga styrelseledamöter samt ämbetstid i styrelsen och CSR skiljer sig 

åt mellan företag i Europa och USA. Vi har utfört separata analyser för Europa och USA och 

då vi visat att det finns kulturella skillnader dem emellan så kan vi påvisa att de kulturella 

skillnaderna har en modererande effekt kring sambandet mellan kvinnliga styrelseledamöter 

samt ämbetstid i styrelsen och CSR. Vi har alltså inte endast ökat förståelsen kring ovanstående 

samband för Europa respektive USA, utan även stärkt vårt resultat om att kulturella särdrag har 

en modererande effekt på de samband som vi undersökt. 

6.3 Begränsningar 

Genom vårt val av inhämtning av sekundärdata från Thomson Reuters Datastream får vi ett 

icke slumpmässigt urval. Detta eftersom vi endast kan hämta data för de företag som finns 

representerade i databasen. Genom ett icke slumpmässigt urval kan generaliserbarheten av 

studien påverkas negativt då det finns en risk att resultatet av urvalet inte speglar hela 

populationen (Bryman & Bell, 2017). Vi anser dock inte att vår studies resultat bör påverkas 
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av detta då vår bortfallsanalys för sektorer visar att vårt urval i princip speglar populationens. 

Däremot menar vi att generaliseringen av resultatet i studien ändå bör göras med viss 

försiktighet. 

 

Vi har i vår studie utgått ifrån kontrollvariabler som använts vid tidigare forskning kring de 

ämnen vi undersökt. Men att dessa variabler ska vara de enda som påverkar sambanden mellan 

andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSR samt den genomsnittliga ämbetstiden i styrelser 

och CSR är högst osannolikt. Då vår studie har varit tidsbegränsad har vi därför ändå valt att 

endast utgå från de kontrollvariabler som tidigare studier använt. Detta medför att vår studies 

tillförlitlighet inte kommer upp på samma nivå som den hade kunnat göra med flera 

kontrollvariabler då en studie med fler kontrollvariabler hade uppnått en högre precision i sitt 

resultat. 

6.4 Förslag på framtida forskning 

Vi har som flertalet andra studier fått fram ett resultat med en positiv korrelation mellan andelen 

kvinnliga styrelseledamöter och CSR. Vi har undersökt effekten kulturella skillnader kan ha på 

detta samband. Vi kan se skillnader mellan USA och Europa och har dragit försiktiga slutsatser 

utefter våra resultat. Just skillnaden mellan Europa och USA tycker vi har varit intressant och 

den har väckt frågor kring om det finns en brytpunkt där en ökning av andelen kvinnor i 

styrelsen istället ger en negativ effekt då flertalet studier även visat på att 

problemlösningsförmågan samt effektiviteten i en styrelse kräver en diversifierad styrelse. Vi 

menar därför att vidare forskning kring var den optimala andelen kvinnliga styrelseledamöter 

ligger och var gränsen går till att det positiva sambandet blir svagare. 

 

När det gäller sambandet mellan ämbetstiden i styrelsen och CSR har vi svårt att dra några 

starka slutsatser genom att se skillnaden mellan Europa och USA. Vi kan inte på samma sätt se 

varför korrelationen i sambandet skiljer sig mellan Europa och USA som för sambandet mellan 

andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSR. Vi efterfrågar därför fortsatt forskning på ämnet 

för att kunna fastställa om ämbetstiden i styrelsen har någon påverkan på företagets CSR. 
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