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Titel: Kommunikation av värde med CSR – Utifrån styrelsens egenskaper 

 

Bakgrund: Konceptet CSR har kommit att ta alltmer plats i samhället, då företag vill visa på 

transparens i sitt arbete med att värna om omvärlden genom att kommunicera CSR. 

Motsägelsefulla resultat går att finna kring varför företag kommunicerar CSR, varför två 

kategorier av värden har konceptualiserats; företags- respektive samhällsvärde. Utifrån denna 

uppdelning vill vi utreda huruvida styrelsens egenskaper kan påverka kommunikationen av 

värde med CSR, då styrelsen utgör företags beslutsfattande organ, där vi har möjlighet att lämna 

ett bidrag till befintlig forskning inom CSR.  

 

Syfte: Att undersöka hur styrelsens olika egenskaper kan ha påverkan på företags 

kommunikation av värde med CSR, uppdelat på värde för företaget respektive samhället.  

 

Metod: En deduktiv ansats har tillämpats, där utgångspunkten varit teori för att förklara 

begreppet värde, samt teorier för att förklara dels varför företag kommunicerar CSR, men även 

bakomliggande faktorer till styrelsens beslutsfattande. Utifrån teorin genererades ett antal 

hypoteser, vilka sedan testades statistiskt med hjälp av SPSS, utifrån en innehållsanalys av dem 

beroende variablerna; kommunicerat företags- respektive samhällsvärde. Således har en 

kvantitativ studie utförts där data inhämtats från årsredovisningar från företag på 

Stockholmsbörsen, vilka utgjort material för tester, resultat och analyser.  

 

Slutsatser: Utifrån studien kan konstateras att olika styrelseegenskaper driver och påverkar 

kommunicerade värden med CSR. Det har gått att utläsa att egenskaper som andel kvinnliga 

ledamöter påverkar kommunikationen av samhällsvärde positivt, andel ledamöter med utländsk 

nationalitet har en negativ påverkan på kommunicerat företagsvärde. Utöver detta påverkar 

andel leende styrelseledamöter kommunikationen av samhällsvärde positivt.  
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Abstract 

Master Thesis in Business Administration, School of Business and Economics, Linneaus 
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Authors: Linda Hallsten and Louise Beigart 

Supervisor: Yuliya Ponomareva 

Examiner: Timurs Umans 

 

Title: Communication of the value of CSR – Based on Board characteristics 

 

Background: The concept of CSR has come to take an increasing place in society, when 

companies want to show the transparency of its work to protect the world by communicating 

CSR. Contradictory results can be found on why companies communicate CSR, why two 

categories of values have been conceptualized; corporate and societal value. Based on this 

division, we want to investigate whether the board's characteristics can affect the 

communication of value with CSR, since the board is a corporate decision-making body, where 

we have the opportunity to make a contribution to existing research within CSR. 

 

Purpose: To examine how the board's various characteristics may have an impact on corporate 

communication of the value of CSR, divided into value for the company and society. 

 

Method: A deductive approach has been applied, where the starting point has been theory to 

explain the concept of value, as well as theories to explain partly why companies communicate 

CSR, but also the underlying factors for the board's decision-making. Based on the theory a 

number of hypotheses were generated which then are tested statistically using SPSS, based on a 

content analysis of the dependent variables; communicated company- or society value. Thus, a 

quantitative study was conducted in which data obtained from annual reports from companies 

on the Stockholm Stock Exchange, which made up the material for tests, results and analyses. 

 

Conclusions: Based on the study it can be concluded that different board characteristics operate 

and affect the values communicated with CSR. It has been possible to deduce that 

characteristics such as percentage of female board members affect the communication of society 

value positively, while the proportion of board members of foreign nationality has a negative 

impact on communicated corporate value. In addition the proportion of smiling board members 

demonstrates a positive correlation with the communicated value of society. 
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1. Inledning 
 

I det inledande avsnittet presenteras begreppet CSR, vilket kommit att bli alltmer 

omtalat bland företag i dagens samhälle. Detta mynnar ut i en problemformulering, där 

argument presenteras kring varför det är intressant att studera CSR, vilket sedan leder 

till studiens forskningsfråga. Kapitlet skildrar således studiens frågeställning, samt syfte 

och disposition.  

 
1.1 Bakgrund 
Inom hållbarhetsresonemanget har CSR kommit att bli en viktig del i företags 

verksamheter. Begreppet står för Corporate Social Responsibility och kan översättas till 

svenska med företags sociala ansvar, det vill säga dess ansvar för omvärlden som går 

bortom det ansvar som lagen kräver. (Borglund, De Geer, Sweet., 2012). 

Ansvarstagande är en viktig del för att kunna bidra till skapandet av ett fungerande 

samhälle. Begreppet ansvar betyder enligt Borglund et al. (2012) att “svara an”, vilket i 

sin tur innebär att ansvar innehas i relation till någon annan. Företag består av en 

sammansättning av enskilda individer, varför det blir ett gemensamt ansvar att bibehålla 

och utveckla samhället och på så sätt skapa en hållbar omgivning. Strävan efter att ta 

samhällsansvar skulle kunna vara ett motiv för att överlämna en välmående planet till 

kommande generationer (Frostensson, Helin & Sandström, 2015), men även till att 

kunna bidra till innovation, lönsamhet och framgång för företag (Baumgartner, 2014).  

 

Att företag engagerar sig och aktivt arbetar för att värna om det samhälle vi lever i har 

alltmer kommit att bli en självklarhet (Borglund, De Geer, Hallvarsson, 2008). För att 

illustrera detta går det, vid en sökning på ordet “CSR” i databasen OneSearch, att utläsa 

att mellan 1990 och idag, 2016, är det en relativt stor ökning av antalet träffar vad gäller 

vetenskapliga artiklar. Mellan 1990 och 2010 fanns det drygt 13 000 träffar (OneSearch, 

2016a) för att sedan öka till nästan 16 000 träffar mellan 2010 och idag (OneSearch, 

2016b).  CSR’s utveckling och frammarsch går att koppla till en rad olika händelser och 

intressenter, där synen på att det anses vara en självklarhet sträcker sig långt tillbaka i 

tiden. Redan på 1950-talet presenterades litteratur om vikten av företags sociala ansvar 

(Borglund et al., 2012). År 1987 gavs rapporten “Vår gemensamma framtid” ut, vilken 

belyste vikten av att värna om naturens resurser för att kunna skapa tillväxt både 

ekonomiskt och socialt (Andrews & Granath, 2012). 
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Precis som bland annat Borglund et al. (2012) lyfter fram, har företag alltmer börjat 

ägna sig åt att vilja visa omgivningen att de tar socialt ansvar, vilket även kommit att tas 

mer för givet. Dessa författare belyser också att det i flera fall är företag som tidigare 

kritiserats för sitt undermåliga ansvar som tagit åt sig mest av CSR’s framväxt och 

innebörd. Arbetet med CSR kan, enligt Borglund et al. (2012), antas vara mest gediget 

hos stora företag då dessa har flest “kritiska ögon på sig” i form av olika intressenter. 

Företags intressenter har olika intressen vad gäller företagets välmående och beroende 

på vilken inblandning dessa har i företaget, kan synen på företagets CSR-arbete skilja 

sig åt (Borglund et al., 2012).  

 

CSR’s frammarsch har inte bara mötts med positiv kritik, och setts som en självklarhet, 

utan det finns även författare som hållit sig kritiska till detta samhällsansvar. 

Exempelvis Friedman (1970) har visat en kritik mot att företag tar ansvar som går 

utöver det som är lagligt reglerat och menar att företags huvudsakliga ansvar är att 

generera vinster. En annan kritik mot CSR är att det endast genomförs som en form av 

“greenwash”, vilket innebär att företag skapar en illusion av sitt CSR-arbete, vilken inte 

alltid överensstämmer med den faktiska verkligheten (Borglund et al., 2012). En tanke 

kring detta är att erhållandet av god publicitet således kan sägas vara en sporre till att ta 

omvärldsansvar. Utifrån Borglund et al. (2012) är en viktig del att visa på transparens 

och relevans när det gäller CSR. Ett sätt att visa på transparens när det gäller sitt 

omvärldsansvar är genom den frivilliga redovisningen, där transparens kan öka 

legitimiteten för företaget, vilket är en viktig aspekt enligt DiMaggio och Powell 

(1983). Jansson, Jonnergård, Larsson-Olaison (2013) illustrerar legitimitet för företag 

som en överlevnadsfaktor, vilken ställer sig emot Friedmans resonemang om 

vinstmaximering.   

 

Oavsett företagens preferenser till att arbeta med CSR och kommunicera arbetet till sina 

intressenter, har begreppet CSR blivit alltmer omtalat (Borglund et al., 2012). Det finns 

idag till och med separata organisationer som arbetar med CSR-relaterade frågor, 

exempelvis CSR Sweden, vilket kan tyda på att detta omvärldsansvar kommit att anses 

mer viktigt att kommunicera. Det torde finnas skillnader mellan vad företag 

kommunicerar att de arbetar med och vad de faktiskt arbetar med. Detta kan härledas till 

vad företagen själva ser för värde med att arbeta med CSR i kombination med vad 
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intressenter förväntar sig, vilket kan antas ligga till grund för hur rapporteringen är 

utformad. 

 

Tidigare litteratur poängterar varierande värden som går att identifiera med CSR. Enligt 

Frostensson et al. (2015) har CSR från tidigt 2000-tal kommit att ses som kommersiellt 

bland företagare, men där långsiktigheten ändå motiverat dem att arbeta med CSR då 

nyttan måste ansetts överstiga kostnaden. Med detta som bakgrund har CSR kommit att 

implementeras i företags bolagsstyrning som en managementidé, där författarna även 

lyfter möjligheten av att stärka företagens varumärke. Beroende på hur företagen vill 

framstå inför sin omgivning och sina intressenter, kan fokus ligga på att kommunicera 

olika faktorer med CSR. I den frivilliga redovisningen, där CSR ingår, finns olika delar 

som företagen kan fokusera på. Den frivilliga delen i företags årsredovisningar utgör 

vad Edenhammar och Thorell (2010) belyser som marknadsföring, vilket innebär att det 

är här som företag kommunicerar med sina intressenter. Beroende på såväl företagens 

intressen som målsättningar, varierar de värden som anses centrala i arbetet med att ta 

ansvar för omvärlden. Med ovanstående i beaktande har konceptet värde med företags 

kommunikation av CSR betraktats intressant att studera.  

 

1.2 Problemformulering 
I denna studie utforskas kommunikationen av CSR, där CSR har kommit att ta alltmer 

plats i organisationer och vår omgivning (Borglund et al., 2012; Frostensson et al., 

2015). Beroende på hur företag vill uppfattas, påverkas kommunikationen till företags 

intressenter av utformningen av den frivilliga redovisningen. Trots att det finns både 

för- och nackdelar med att påvisa sitt ansvar för omvärlden, grundas det som förmedlas 

i dels vad företagen antar att intressenterna förväntar sig, men även företagets egna 

värderingar. Således blir det centralt att kommunicera värde till sina intressenter, i form 

av att intressenterna ska få förtroende för företaget. CSR utgör företags ansvar för 

omvärlden, där företag vill visa på transparens och därmed hur de arbetar för att uppnå 

vissa specifika värden som kommuniceras genom CSR-rapporteringen. Med detta i 

åtanke får kommunikationen av dessa värden en central roll för företag i att förmedla 

sitt ansvar, där brister i kommunikationen kan få direkta följder (Borglund et al., 2012). 

En annan anledning till att kommunikationen av värde är viktig, är för att denna ses som 

en möjlig kommunikationskanal till företags intressenter. Ett misslyckande i att 
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kommunicera det värde som vill förmedlas kan leda till såväl minskat förtroende för 

företaget som ekonomiska konsekvenser.  

 

Arbete med CSR kan ses som en strategi där organisationer kan kommunicera olika 

värden med sitt ansvar för omvärlden, vilket sträcker sig utöver lagen. Vilka dessa 

värden är antas vara skilda för olika företag, då dessa har differentierade förutsättningar 

och intressen gällande frågor om CSR, samt vad företag vill förmedla till sina 

intressenter. (Borglund et al., 2012). Begreppet värde är i sitt ursprung neutralt, men får 

en innebörd när det kopplas till olika sammanhang som kan vara av såväl positiv som 

negativ karaktär. Ett värde kan således anses vara antingen bra eller dåligt, beroende på 

vad en individ motiveras av och förväntar sig erhålla genom en handling. (Bergström, 

1992). Enligt Monks (2002) ligger värdet i betraktarens ögon, vilket innebär att det blir 

av stor vikt för företag att sprida en god bild av sig själva. 

 

Med ovanstående bakgrund väljer vi att utgå från definitionen om att ett värde är något 

som motiverar en handling där avkastningen blir i form av nytta. Viktigt att poängtera 

blir alltså att ett värde innebär någon form av upplevd avkastning, såväl finansiellt som 

icke-finansiellt, som resultat av ett handlingsalternativ. Utifrån detta ligger studiens 

fokus på hur företag kommunicerar värde med CSR till sina intressenter, då det är 

företags intressenter som avgör huruvida företagen lyckas förmedla sitt budskap genom 

kommunikationen av värde (Deegan & Unerman, 2011). Garriga och Melé (2004) gör 

en uppdelning i olika kategorier av värde; vinst, politisk prestation, social efterfrågan 

och etiska värden. Vinst och politisk prestation relateras i denna studie till ett 

företagsperspektiv och hur företag presterar. Social efterfrågan och etiska värden kan 

istället relateras till samhälleliga värden och vår omgivning. Utifrån detta baseras 

studien på kommunicerade värden gentemot företaget eller samhället, där 

värdeskapande för företags intressenter på sikt gynnar företag själva. Med tanke på att 

företag innehar intressenter med skilda intressen, förväntar sig och uppskattar de olika 

intressenterna olika budskap och värden av kommunikationen av CSR. Utgångspunkten 

är ett antagande om att företag vill kommunicera både företags- och samhällsvärde till 

sina intressenter, men där fokus i CSR-rapporteringen läggs på antingen det ena eller 

andra värdet. Baserat på att företag huvudsakligen fokuserar på ett värde, görs 

distinktionen mellan dessa två kommunicerade värden med CSR. Således kan dessa 

värden ses som två ytterligheter, där företag kommunicerar huvudsakligen företags- 
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eller samhällsvärde. Värdena kan alltså antas vara ömsesidigt uteslutande, där företag 

förväntas ha fokus på det ena värdet och därmed inte på det andra. Choi, Hecht och 

Taylor (2013) nämner att företag kan anamma olika strategier för att utmärka sig bland 

sina intressenter. Med detta i bakgrund görs ett antagande kring att företag anammar 

olika former av strategier för att kunna skapa legitimitet hos sina intressenter genom sitt 

arbete med CSR. Precis som Barney (1991) illustrerar kan företag genom tillämpandet 

av olika strategier uppnå fördelar, vilket således skulle kunna förklara varför företag 

väljer att kommunicera antingen företags- eller samhällsvärde. Den uppdelade 

kommunikationen av värde torde grundas i att företag huvudsakligen kommunicerar det 

värde som genererar fördelar.  

 

Då företag kommunicerar värde till sina intressenter kan Cavagnaro och Curiels (2012) 

resonemang kring hållbarhet användas för att stötta studiens kategorisering av 

kommunicerade värden. Dessa författare skiljer mellan värde för ”mig”, värde för ”mig 

och dig” samt värde för ”alla”, vilka figurerar inom de olika värdena; ekonomiska, 

sociala och miljömässiga. Likt Garriga och Melé (2004) utgörs ekonomiskt värde av 

vinst och finansiella termer. Det ekonomiska värdet utgår från värde för mig, vilket vi i 

studien anser innebära att företag fokuserar på att ta hand om sig själva. Både de sociala 

och miljömässiga värdena fokuserar på värdeskapande för fler än ”mig”, varför vi valt 

att kategorisera dessa två till en kategori vilken utgör värde för samhället. Med detta i 

åtanke innefattar samhällsvärdet ett mer holistiskt synsätt över ett hållbart samhälle, där 

det ekonomiska värdet snarare riktas mot företaget självt.  

 

Värde för företaget respektive samhället kommuniceras genom företags CSR-

rapportering. CSR har kommit att ta alltmer plats bland företag (Borglund et al., 2012; 

Smith, 2003), varför det blir viktigt för företag att skilja sig från mängden. Detta kan te 

sig i form av att olika vikt läggs vid de olika värdena, beroende på vilka intressenter 

företag riktar sig till. Detta kan också relateras till Barney (1991) och Choi et al. (2013) 

vilka belyser strategier som en viktig del för att utmärka sig inför sina intressenter. Att 

se arbetet med CSR som en strategi blir således av vikt för företag, när de väljer vilket 

värde de vill kommunicera. Kommunikationen utgör därmed en distinktion mellan att 

fokusera på ”mig” i form av företaget eller ”alla” i form av samhället. Vilken strategi 

som företag anammar blir därmed centralt för att kunna göra kategoriseringen av 

företags- respektive samhällsvärde. Det företagsekonomiska värdet går att relatera till 
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Friedmans (1970) tankar om att ett företags överlevnad beror på vinstmaximering, 

vilket också går att koppla till Lazonick och O’Sullivans (2000) forskning om 

bolagsstyrningens nya syn på att maximera värdet för aktieägare, där aktieägarna utgör 

en viktig intressent till företag. Kommunikationen av värde för företaget är således 

baserat på att öka företagsvärdet utifrån till exempel lönsamhet, tillväxt och 

aktieägarvärde (Dimaggio 2001; Borglund et al., 2012). Samhällsvärdet kan istället 

utgöras av att ta socialt och miljömässigt ansvar för att kunna gynna samhället och 

intressenter som värdesätter detta. Samhällsvärdet som företag väljer att kommunicera 

kan istället vara exempelvis att värna om miljön i form av minskad klimatpåverkan och 

etiskt ansvar i form av förbättrade arbetsvillkor (Frostensson et al., 2015). Enligt Porter 

och Kramer (2006) kan företag genom att kommunicera CSR uppnå konkurrensfördelar, 

vilket kan ligga till grund vid bestämmandet av vilket värde som huvudsakligen ska 

kommuniceras. I denna studie är, som nämndes ovan, utgångspunkten att företagen 

kommunicerar värde för företaget eller värde för samhället. Genom studien vill vi 

undersöka på vilket sätt värde tar plats inom kommunikationen av begreppet CSR.  

 

Det organ som har det yttersta ansvaret för företaget och samtidigt fattar strategiska 

beslut är styrelsen (Brandinger, 2011). Företags styrelser skulle därmed kunna se arbete 

med CSR som en långsiktig strategi, genom att kommunicera värden med CSR och på 

så sätt uppnå konkurrensfördelar. Styrelsens olika egenskaper kan påverka företags 

strategiska och långsiktiga arbete (Brandinger, 2011), vilket vi vill studera för att 

förklara vilket av våra två värden som kommuniceras i CSR-rapporteringen. Olika 

individer i en styrelse bidrar med varierande kunskaper och erfarenheter, vilket 

resulterar i att styrelser kan inneha ett brett styrelsekapital (Hillman & Dalziel, 2003), 

vilket kan tänkas komma att påverka hur företaget ställer sig till arbete med CSR. Precis 

som Hambrick (2007) belyser, påverkas en människas val i olika situationer av 

erfarenheter, värderingar och personlighet. Hillman och Dalziel (2003) belyser att 

styrelsekapitalet består av såväl kunskap och rykte som de nätverk som tillhandahålls. 

Beroende på hur styrelsen är sammansatt kommer styrelseledamöternas egenskaper, 

erfarenheter och mångfald bidra till att dessa personer ser olika för- och nackdelar i de 

strategier som formuleras, vilket kan komma att påverka vilket värde med CSR som 

kommuniceras. 
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Det finns mycket uttalat om CSR i dagens samhälle och hur detta kan påverka vår 

omgivning. Som nämnts ovan är det möjligt att finna både för- och nackdelar med att 

ägna sig åt detta ansvar för omvärlden. Vårt intresse i att undersöka CSR mer ingående, 

grundar sig dels i den alltmer omfattande samhällsdebatten, men även i 

universitetsstudier där ämnet översiktligt berörts ett flertal gånger. Trots att CSR är ett 

mycket välutforskat ämne, finner vi ett intresse i att undersöka hur egenskaper i företags 

styrelser påverkar vilket värde företag väljer att fokusera på att kommunicera genom 

rapportering av sitt ansvar för omvärlden. Det finns en rad författare och forskare som 

studerat såväl styrelsen som CSR, samt dessa i kombination. Smith (2003) identifierar 

ett skifte gällande CSR från att fokus legat på om det ska rapporteras, till nu, då fokus 

ligger på hur rapporteringen sker. Detta styrker antagandet om att ämnet kommit att ta 

mer plats i dagens samhälle. I denna studie konceptualiseras begreppet värde och på 

vilket sätt företag sänder ut olika värden gentemot sina intressenter. Lampikoski, 

Westerlund, Rajala och Möller (2014) studerar värdeskapande strategier med företags 

hållbarhetsarbete, där vi kan förankra resonemanget om värde. Såväl Post, Rahman och 

Rubow (2011) som Harjoto, Laksmana och Lee (2015) belyser styrelsens in- och 

påverkan på CSR. I Post et als. (2011) studie lyfts styrelsens sammansättning som en 

central del vid beslutsfattande kring CSR. Även mångfald i styrelsen är av vikt när 

beslut kring kommunikationen av CSR ska fattas, där mångfald diskuteras av Harjoto et 

al. (2015). Styrelsen är en viktig aktör, vilken är väl studerad, men där Johnson, 

Schnatterly och Hill (2013) särskilt belyser demografiska faktorer samt human- och 

relationskapital att ha i beaktande när en styrelse sätts samman. Med tidigare forskning 

som bakgrund, ämnar denna studie att kombinera styrelsens mångfald och egenskaper, 

värde och kommunikation av CSR för att få en djupare insikt i hur arbetet med CSR 

förmedlas. 

 

Det anses intressant att undersöka CSR och vilket värde som huvudsakligen 

kommuniceras i företags rapportering, då tidigare forskning inte fokuserat kring 

värdeskapande för företaget eller samhället, eller hur kommunikationen av dessa skulle 

kunna påverkas av styrelsens egenskaper. Även det faktum att det går att finna 

motsägelsefulla värden av CSR har väckt ett intresse för att undersöka 

kommunikationen av företags rapportering av CSR. Studiens fokus utöver konceptet 

värde är företags styrelse där Keeney (1992) belyser hur värden kan identifieras på 

gruppnivå, där individuella värden slås samman. Detta innebär att styrelseledamöternas 
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enskilda egenskaper har betydelse för vilket värde som uppmärksammas och således 

kommuniceras till företags intressenter. Då styrelsen beslutar i frågor av strategisk 

karaktär och det faktum att styrelsen representerar olika intressenter till företaget, är 

styrelsen intressant att studera. Med detta som bakgrund vill vi kunna lämna ett bidrag 

som ska leda till en ökad förståelse gällande hur styrelsen kan bidra till vilket värde, där 

vi här skiljer på värde för företaget och värde för samhället, som företag väljer att 

huvudsakligen kommunicera.  

 

1.3 Forskningsfråga 
På vilket sätt kan kommunicerat företags- respektive samhällsvärde i företags CSR-

kommunikation påverkas av styrelsens egenskaper? 

 

1.4Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka på vilket sätt bakomliggande faktorer som 

styrelsens egenskaper kan ha påverkan på kommunikationen av antingen företags- eller 

samhällsvärde, vilket kommuniceras genom företags CSR-rapportering. För att kunna 

studera detta har en distinktion gjorts mellan värde för företaget och värde för 

samhället. Genom att undersöka vilka egenskaper en styrelse, som beslutsorgan, 

innehar, är syftet att finna huruvida dessa kan påverka vilket värde av de två 

ytterligheterna som huvudsakligen kommuniceras.  
 

1.5 Disposition 
Kapitel 1 - Inledning 

Detta avsnitt inleds med en bakgrund till begreppet CSR och hur det kommit att ses 

alltmer som en självklarhet, där fokus i denna studie ligger på kommunikation av CSR. 

Efter detta presenteras studiens problemformulering om varför ämnet anses intressant 

och relevant att studera, för att sedan mynna ut i en forskningsfråga och studiens syfte.  

 

Kapitel 2 - Metod 

I metodavsnittet presenteras studiens teoretiska utgångspunkt, samt den kunskapssyn 

och forskningsansats som genomsyrar uppsatsen. Metodavsnittets fokus ligger på de 

metodologiska ställningstaganden som görs för att kunna besvara forskningsfrågan och 

således uppfylla studiens syfte. Även vilka teorier som kommer att tillämpas 

presenteras.  
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Kapitel 3 - Teoretisk referensram 

Avsnittet teoretisk referensram är uppdelat i tre olika delar. Först presenteras teorier 

som förklarar begreppet värde, vilket följs av teorier som istället förklarar styrelsen, för 

att sedan avslutas med hypotesgenereringen som görs utifrån teorierna. Hypoteserna 

utgår från olika styrelseegenskaper, vilkas påverkan kommer att testas statistiskt på de 

kommunicerade värdena med CSR. 

 

Kapitel 4 - Empirisk metod 

I den empiriska metoden redogörs för studiens tillvägagångssätt, vilken inleds med en 

redovisning av studiens forskningsstrategi och forskningsdesign. Ingående förklaringar 

presenterar dels vad som utgör studiens urval, men även hur datainsamlingen gått till. 

En stor del av kapitlet utgörs av operationalisering av såväl beroende som oberoende 

och kontrollvariabler, vilka används i de statistiska testerna. Kapitlet avslutas med en 

genomgång av hur datamaterialet bearbetats.  

 

Kapitel 5 - Empiriskt resultat och analys 

Här presenteras resultaten från de empiriska testerna som genomförts, för att sedan 

enklare analyseras inför kommande diskussion. Kapitlet består av såväl text som 

modeller och figurer för att illustrera testernas resultat. I detta avsnitt genomförs även 

studiens hypotesprövning, vilken avgör huruvida våra hypoteser finner, eller inte finner, 

empiriskt stöd. Samtliga tester som genomförts presenteras separat tillsammans med 

respektive testers resultat. Avsnittet avslutas med metodkritik utifrån validitet och 

reliabilitet.  

 

Kapitel 6 - Diskussion 

Diskussionen utgår från samtliga tester som genomförts, där hypoteserna diskuteras 

ingående för att kunna tillämpas som svar på studiens forskningsfråga.  Även en mer 

generell diskussion presenteras, vilken mynnar ut i nästkommande kapitels slutsatser 

och implikationer.  

 

Kapitel 7 - Slutsatser och implikationer 

Slutsatserna presenteras utifrån den empiriska analysen och diskussionen, som 

tillsammans utgör underlag för studiens slutsatser. I detta avsnitt redovisas även 
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studiens teoretiska och praktiska implikationer, samt förslag till vidare forskning inom 

ämnet. 

 

Efter det sista avsnittet presenteras samtliga referenser, samt appendix över 

operationalisering av såväl beroende som oberoende och kontrollvariabler, vilka legat 

till grund för studiens statistiska tester. Även mer utförliga resultat finns tillgängliga i 

appendixet.       
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2. Metod 
 
Metodavsnittet lyfter studiens teoretiska utgångspunkt, kunskapssyn och 

forskningsansats, vilka genomsyrar uppsatsen. Fokus i detta kapitel ligger på de 

metodologiska ställningstagande som gjorts för att kunna besvara studiens 

forskningsfråga och uppfylla studiens syfte. Även studiens teorival presenteras, vilka är 

värdeteori, intressentteori, legitimitetsteori, Upper Echelon och resursberoendeteori. 

 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 
Denna studie ämnar lämna ett bidrag till den befintliga forskningen som finns angående 

företags kommunikation av värde till sin omgivning utifrån ett styrelseperspektiv. 

Genom att studera företags frivilliga redovisning, tillsammans med demografiska 

egenskaper och resurser hos styrelsen, hoppas vi kunna identifiera vilket av företags- 

eller samhällsvärde som huvudsakligen kommuniceras till företags intressenter. Ett 

antal hypoteser kommer att utformas och testas för att kunna besvara studiens 

forskningsfråga. Hypoteserna genereras utifrån teori för att sedan testas empiriskt 

genom en kvantitativ undersökning. Genom att testa hypoteserna kvantitativt, är vår 

förhoppning att kunna finna statistiska samband mellan beroende och oberoende 

variabler.  

 

2.2 Kunskapssyn & forskningsansats 
2.2.1 Kunskapssyn 
Bryman och Bell (2013) förklarar att begreppet epistemologi innebär vilken 

kunskapssyn en studie utgår ifrån och är en teori över vad som är kunskap. Kunskap, ur 

ett epistemologiskt synsätt, kan delas in i postitivism och interpretativism, där det 

sistnämnda utgör ett tolkningsperspektiv. Denna studie utgår från en kunskapssyn av 

positivistisk karaktär, där utgångspunkten är att vetenskapen ska kunna observeras och 

att kunskap därmed ska kunna genereras på ett objektivt sätt (Jacobsen, 2002). 

Positivism kan vara av såväl induktiv som deduktiv karaktär, men gemensamt för dessa 

är att den kunskap som genereras är värderingsfri. Hade istället ett tolkningssynsätt 

använts, hade generaliseringarna som vi hoppas kunna göra snarare byggt på subjektiva 

observationer. Om en studie bygger på subjektiva bedömningar som ämnar förklara 

varför något är på ett visst sätt, är det svårt att översätta detta till en objektiv sanning 

som kan generaliseras för flera. (Bryman & Bell, 2013).  
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Studien syftar till att utröna huruvida styrelsens egenskaper kan påverka vilket av 

studiens två värden som kommuniceras med CSR. Då vår förhoppning är att kunna 

generalisera resultaten över en större population, har ett positivistiskt synsätt valts, då 

studien grundar sig i vetenskap och inte på egna tolkningar. En annan anledning till att 

vi valt att anamma en positivistisk kunskapssyn, är att vi vill skapa en så värderingsfri 

studie som möjligt, med objektivitet i fokus.  

 

2.2.2 Forskningsansats 
Denna studie kommer att grunda sig i befintlig teori och litteratur, vilka kommer att 

generera studiens hypoteser. När teori ligger till grund för en studies hypoteser som 

sedan testas, är forskningsansatsen deduktiv (Bryman & Bell, 2013, Holme & Solvang, 

1997). Då denna studie ämnar undersöka befintliga teoriers påverkan på styrelsens 

egenskaper i kombination med kommunicerat värde, anses befintlig teori tillräcklig för 

att kunna besvara vår frågeställning.  

 

I den deduktiva processen identifieras teori som sedan genererar hypoteser. Dessa 

hypoteser testas sedan statistiskt utifrån datainsamling för att få ett resultat. När 

resultaten går att utläsa, kommer hypoteserna som utformats antingen att kunna 

förkastas eller accepteras, vilket i sin tur kan leda till en utvidgning av befintlig teori. 

(Bryman & Bell, 2013). Vårt val av en deduktiv forskningsansats grundar sig i att 

studiens syfte är att utreda på vilket sätt befintlig teori kan förklara styrelsens påverkan 

på företagets val av kommunicerat CSR-värde. Med utgångspunkt i att styrelsen och 

CSR är väl studerade ämnen, anser vi att befintlig teori och forskning kan användas för 

att besvara studiens forskningsfråga.  

 

Hade en induktiv forskningsansats valts, hade ambitionen istället varit att generera teori 

utifrån observationer (Bryman & Bell, 2013). Då vi vill undersöka vilket värde som 

kommuniceras, och inte varför dessa värden kommuniceras, har den induktiva metoden 

valts bort. (Bryman & Bell, 2013). Om en induktiv metod använts hade, som ovan 

nämnts, observationer av styrelsen krävts. Då tillgången till att observera ett flertal 

styrelser är begränsad, anses den osäkerhet som ett fåtal obervationer kunnat ge inte 

vara tillräckligt tillförlitlig till att bygga teorier kring.  Målet med denna studie är inte 

att skapa en teorimodell, utan fokus ligger snarare på att använda det stora utbud av 
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forskning och teorier som redan finns inom de valda ämnena (Harjoto & Jo 2011; 

Johnson et al, 2013; Garriga & Melé, 2004; Hillman & Dalziel 2003). 

 

2.3 Teorival 
För att förklara begreppet värde kommer värdeteori att tillämpas, där värde anses utgöra 

någon form av upplevd nytta som resultat av ett valt handlingsalternativ (Bergström, 

1992). Arbete med CSR har i tidigare forskning både risats och rosats, men där en viss 

kritik riktats mot att presentationen av frivillig redovisning endast görs ur kommersiellt 

syfte (Frostensson et al., 2015). Vilket värde som företag kommunicerar med CSR kan 

skilja sig beroende på vilka intressenter de riktar sig till.  Ett företag har såväl yttre som 

inre intressenter (Deegan & Unerman, 2011), vilka kan uppleva olika värden av olika 

handlingar som styrelsen beslutar om. Med detta i åtanke kommer intressentteorin att 

presenteras för att kunna urskilja vilket värde som kommuniceras beroende på 

styrelsens egenskaper.  

 

En anledning till att företag avslöjar sitt arbete med att ta ansvar för omvärlden kan 

grunda sig i att de vill framstå legitima, varför legitimitetsteorin anses vara central för 

att förklara dess innebörd för ett företag. Denna teori har valts till studien för att förklara 

varför och hur olika värden kommuniceras till företags intressenter.  

 

Teorier som kommer att användas för att förklara vilket värde som styrelsen 

kommunicerar med CSR kommer att baseras på Upper Echelon-teorin och 

resursberoendeteorin.  Styrelsen består av olika individer med olika resurser, men också 

med olika bakgrunder. Dessa faktorer utgör styrelsens mångfald, vilken består av olika 

demografiska faktorer där ledamöterna kan influeras av varandra. Med detta i åtanke 

kommer Upper Echelon-teorin att användas för att förklara hur demografiska faktorer 

kan påverka beslutsfattandet (Hambrick & Mason, 1984). 

 

Resursberoendeteorin kommer att användas för att lyfta vikten av olika resurser i en 

styrelse för att kunna uppnå bästa resultat (Hillman & Dalziel, 2003). Denna teori menar 

Jansson et al. (2013) är utvecklad för att förklara företags interaktion med sin 

omgivning, varpå den anses kunna förklara varför styrelsen kan anse det viktigt att 

arbeta med och kommunicera CSR. Resursberoendeteorin grundar sig i att företag är 

beroende av att få tillgång till de resurser som behövs. Det kan också förklara varför 
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styrelsens sammansättning och egenskaper blir av stor vikt, då det är denna som har det 

yttersta ansvaret för företaget (Brandinger, 2011). 
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3. Teoretisk referensram 
 
Detta avsnitt presenterar studiens valda teorier uppdelade i två olika delar; teorier 

utifrån värde och teorier utifrån styrelsen, vilka ligger till grund för studiens 

hypotesgenerering. Kapitlet syftar således till att skapa förståelse för vad begreppet 

värde innebär, varför detta kommuniceras samt vad som kan påverka hur styrelsen tar 

beslut. Utifrån teorin genereras och presenteras sedan studiens sju hypoteser. 

 

3.1 Teori 
3.1.1 Teorier utifrån värde 
I denna studie görs ett antagande om att företag vill förmedla värde till sina intressenter 

genom sin kommunikation av CSR. För att kunna utreda vilket värde som 

kommuniceras är det nödvändigt att utgå från teori om värde för att få en 

bakgrundsförståelse, samt för att studiens två värdekategorier är grundade i just 

värdeteori. Genom att använda värdeteorin, tillsammans med intressentteorin och 

legitimitetsteorin, kan vi finna stöd i varför olika värden kan identifieras och 

kommuniceras, vilket utgör en del av studiens forskningsfråga.   

 

3.1.1.1 Värdeteori 
För att kunna avgöra vad företag kommunicerar för huvudsakligt värde till sina 

intressenter är det av vikt att ha förståelse för begreppet värde. Värde kommer att 

presenteras med utgångspunkt i framförallt värdeteori. Värdeteori är en teori som 

grundar sig i människans värderingar, något som utgår från vad människan tycker och 

tänker utifrån åsikter och normer. Dessa värderingar kan yttra sig inom olika områden, 

men där ett gemensamt grundval antas vara basen i de olika värderingarna. (Bergström, 

1992). Bergström (1992) belyser att värderingarna utgör om människan anser att något 

är bra eller dåligt, och hur saker och ting borde vara samt hur dessa situationer bör 

hanteras. Detta resonemang går att direkt härleda till hur styrelsens egenskaper kan 

ligga till grund för dess olika värderingar gällande CSR. Ett värde får, enligt Bergström 

(1992), en substans när det kopplas till olika sammanhang, vilka kan vara både positiva 

och negativa. Detta går att koppla till värde och pris, där det på mikronivå utgörs av vad 

en individ är beredd att betala i kontrast till vad man får tillbaka, det vill säga vilket 

värde som kan erhållas (Parkin, Powell, Matthews, 2012).  
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Tidigare har författaren Keeney (1992) belyst att det finns ett så kallat värdefokuserat 

tänkande, vilket är starkt sammankopplat med att beslut kan ta lång tid och vara 

kostsamma såväl ekonomiskt som mentalt, men som ändå ger någon form av värde 

tillbaka. Ett värde, menar Keeney (1992), finns till grund för att kunna utvärdera olika 

alternativ där beslut behöver tas. Beslut rörande CSR, vilket antas vara en långsiktig 

strategi, kan ta tid samtidigt som det krävs mycket arbete för att utforma 

kommunikationen av värde till sina intressenter på bästa sätt. Detta kan gälla för såväl 

faktiska som potentiella konsekvenser av ett beslut, vilket utgör skapande av värde. Likt 

Garriga och Melé (2004) görs en uppdelning utifrån om värde kommuniceras gentemot 

företaget eller till samhället i stort, vilket vi i kombination med värdeteori kan dra nytta 

av för att besvara studiens forskningsfråga.  

 

Värde för företaget karaktäriseras av att fokus ligger på värde för “mig”, och således 

med företagets välmående i centrum (Cavagnaro & Curiel, 2012). Indelningen grundar 

sig i att företag värdesätter ekonomiska faktorer och finansiella termer i form av 

exempelvis vinst, finansiell tillväxt och lönsamhet. Huse (2007) belyser just finansiella 

termer som en följd av värdeskapande, vilket vi anammat för att urskilja företagsvärde i 

denna studie. Att denna distinktion görs är på grund av att företagsvärdet har ett mer 

snävt förhållningssätt till att ta ansvar för omvärlden än vad samhällsansvaret har. 

Företagsvärdet anses relevant att studera för att kunna utreda skillnader i 

kommunikationen av CSR.  Samhällsvärdet karaktäriseras istället av ett mer holistiskt 

synsätt, vilket innebär ett bredare perspektiv av att ta ansvar för omvärlden, där fokus 

flyttats från värde för “mig” till värde för “alla”. Detta värde utgörs av att företag tar 

ansvar för andra i form av såväl företag som enskilda individer snarare än sig själv, 

utifrån sociala och miljömässiga aspekter. Dessa aspekter kan med stöd i Huse (2007) 

bestå av miljömässiga och mänskliga värden, vilka kan te sig som exempelvis minskad 

klimatpåverkan, goda arbetsvillkor och bojkott av handel med barnarbete. 

Företagsvärde har likt Garriga och Melé (2004) utgjorts av vinst och politisk prestation, 

samtidigt som Cavagno och Curiel (2012) belyser finansiella termer, såsom tillväxt, 

lönsamhet och liknande som en följd av kommunikationen av CSR. Rent ekonomiskt 

kan CSR-avslöjanden även leda till minskade politiska kostnader och således bättre 

lönsamhet med företaget i fokus (Gamerschlag, Möller, Verbeeten, 2011). Vad gäller 

samhällsvärde lyfter dessa författare istället värden i form av social efterfrågan och 

etiska värden, samt ett fokus på omvärldens välmående. Författarna diskuterar dessa 
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aspekter gällande förmedlingen av värde, där kommunikationen ligger i fokus i denna 

studie. 

 

Med utgångspunkt i uppdelningen av ovanstående värden, företags- respektive 

samhällsvärde, vill vi kunna studera hur dessa tar plats i företags kommunikation av 

CSR. Uppdelningen i två kategorier har gjorts för att utreda om företag kommunicerar 

att de tar ansvar utöver sig själva och alltså fokuserar på en större helhet eller med det 

egna företaget i fokus. Genom att skilja mellan dessa värden är det möjligt att få svar på 

studiens forskningsfråga kring hur kommunikationen av dessa värden ser ut. Detta 

innebär således att företag kommer att fokusera på att kommunicera antingen företags- 

eller samhällsvärde, varför dessa två kan ses som ytterligheter. Vad gäller 

kommunikationen av CSR bör den vara utformad så att företaget kan erhålla största 

möjliga avkastning genom att visa på sitt ansvar för omvärlden. CSR kan ses som en 

strategi för företag att arbeta med, där Barney (1991) belyser att en differentierad 

strategi direkt kan härledas till fördelar för företag. Detta resonemang stöttar 

uppdelningen av våra två kategorier av värde, med tanke på om företag vill uppnå 

fördelar för ”mig” eller ”alla” (Cavagnaro & Curiel, 2012). Kommunikationen av värde 

kan därmed se olika ut för olika företag, varför den differentierade strategin kan 

innebära olika former av fördelar för företag. Det torde således leda till att företag väljer 

att kommunicera det värde som företag anser kan generera flest fördelar.  

 

Då olika alternativ av beslut ska utvärderas, samt att det finns olika värden att 

kommunicera till sina intressenter, kommer studien bygga på distinktionen mellan värde 

för företaget och värde för samhället. Skillnaden i hur företag kommunicerar ansvar i 

form av företags- respektive samhällsvärde grundar sig i dels vilka intressenter företaget 

har men även värderingar och egenskaper hos beslutsfattare (Brandinger, 2011). 

Intressenter har olika intressen i företaget (Jansson et al., 2013), vilket gör att CSR-

rapporteringen påverkas av vilket av värdena intressenterna förväntar sig att företagen 

kommunicerar (Borglund et al., 2012).  

 

3.1.1.2 Intressentteori  
Med utgångspunkt i studiens forskningsfråga väljer vi att framhålla intressentteorin för 

att förtydliga vikten av att ta hänsyn till aktörer med intresse i företagen. 

Kommunikationen av värden med CSR riktar sig till företagets intressenter, varför dessa 

kan vara en bidragande faktor att ha i åtanke när beslut ska fattas kring hur 
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kommunikationen ska vara utformad. Kommunikationen påverkar således 

intressenternas uppfattning och inställning till företag. Jansson et al. (2013) lyfter fram 

intressentteorin med utgångspunkt i att alla delar i samhället påverkar varandra, där 

företag har en mängd olika intressenter. Företag kan således påverka sina intressenter 

genom sin kommunikation, samtidigt som intressenterna kan påverka företaget genom 

sitt agerande samt vad de förväntar sig av företag. Dessa intressenter kan utgöras av 

exempelvis företagets ägare, aktieägare, kunder, anställda, långivare och liknande som 

på ett eller annat sätt har intresse i företag (Freeman, 2010). De olika intressenterna har 

olika intressen i företag, varför kommunikationen även bör vara olika utformad, 

beroende på vilka intressenter företag anser är dess primära.  

 

Med stöd i värdeteorin kan Garriga och Melés (2004) resonemang om företags 

kommunicerade värden inom CSR anammas genom att antingen rikta sig mot företaget 

självt eller mot samhället. Värden kan te sig olika och rikta sig till intressenter såväl 

inom som utom företaget. För att illustrera värde för företaget, kan Friedmans (1970) 

tankar om att ett företags ansvar för omvärlden ska gå ut på att generera vinster utgöra 

vad vissa intressenter efterfrågar. Frostensson et al. (2015) och Borglund et al. (2012) 

diskuterar istället miljöaspekten och företags fokus på att minska klimatpåverkan i 

samhället, vilket således skulle tänkas utgöra ett värde för samhället och uppfyllandet av 

andra intressenters önskan. Kommunicerat företagsvärde skulle således kunna 

förmedlas till aktörer som har ett intresse i att företaget är lönsamt eller genererar 

vinster, medan andra aktörer istället värdesätter till exempel minskad klimatpåverkan 

och goda arbetsvillkor.  

 

Ett fokus på att tillfredsställa företags intressenter skulle således kunna leda till ett ökat 

värdeskapande för företag på lång sikt, varför det skulle vara av vikt att ta stor hänsyn 

till hur man kommunicerar CSR till sina intressenter (Harrison & Wicks, 2013). Genom 

att styrelsen lyckas fokusera på intressenternas förväntningar och intressen, och förstå 

på vilket sätt de uppfattar vilket värde som CSR-rapporteringen kommunicerar, kan en 

levande och långlivad verksamhet skapas (Harrison & Wicks, 2013). Detta resonemang 

styrks även av Freeman (2010) som menar att en organisation kan drivas mer effektivt 

om företaget tar hänsyn till sina intressenter.  
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Med ovanstående i åtanke blir det centralt för företags styrelser att besluta om vilket 

värde med CSR som ska kommuniceras för att gynna samtliga intressenter.  Därmed är 

det centralt att styrelsen är sammansatt av olika individer, med olika egenskaper. 

Styrelseledamöterna representerar företags intressenter, vilka exempelvis kan utgöras av 

aktieägare, oberoende styrelseledamöter och ledamöter av olika kön och 

nationalitet.  Enligt Deegan och Unerman (2011) är det även företagets intressenter som 

avgör om företaget agerar “rätt” och således kan anses vara legitimt eller inte. De olika 

intressenterna har varierande syn på vad som utgör ett bra företag, vilket gör att 

kommunikationen av CSR får en central roll i förmedlingen av företagens ansvar för 

omvärlden. Borglund et al. (2008) belyser vikten av CSR som ett sätt att visa på ett brett 

ansvar gentemot alla intressenter till företaget, vilket även Freeman (2010) illustrerar 

genom att mena att företag ständigt ska uppmärksamma sina intressenter. Det blir 

således en uppgift för företag att kunna visa på hur och varför de kommunicerar sitt 

arbete för att ta ansvar för omvärlden och skapa förtroende. 

 

3.1.1.3 Legitimitetsteori 
Företag kan välja att kommunicera olika värden med CSR, där dessa värden kan vara 

riktade mot antingen företaget självt eller mot samhället i stort (Garriga & Melé, 2004), 

där kommunikationen kan utgöra en möjlighet att skapa legitimitet. Att CSR har 

kommit att uttryckas som kommersiellt tyder på att förmedlingen av ansvar för 

omvärlden är legitimitetsskapande (Frostensson et al., 2015). Legitimitetsteorin kan 

förklara varför och hur studiens olika värden kommuniceras, men inte vilket av värdena 

som är i centrum. Istället tillämpas legitimitetsteorin för att stötta intressentteorin och 

vikten av att skapa legitimitet hos sina intressenter.   

 

Teorin kring legitimitet utgår, enligt Deegan och Unerman (2011), från att företag 

arbetar för att agera enligt de regler och normer som finns i samhället för att kunna utge 

en bra bild av företaget, vilket även kan styrkas av Khan, Muttakin och Siddiqui (2013). 

Att anses legitim innebär således att kunna uppvisa att företaget följer vad som anses 

“rätt” enligt normer och regler, där CSR-rapportering kan vara ett viktigt verktyg. 

Kommunikationen av CSR riktas till företagets intressenter för att visa på ansvar för 

omvärlden, vilket kan öka förtroendet för företag. (Borglund et al., 2012). Med detta 

som bakgrund är det intressenter och samhället som avgör i vilken mån ett företag anses 

legitimt eller inte, vilket medför att transparens av kommunikationen av värde med CSR 

kan medföra ökat gott anseende för företag.  
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Chan, Watson och Woodliff (2014) belyser det sociala kontrakt som finns mellan 

företag och samhället, vilket gör att styrelsen som beslutsfattande organ bär ansvaret för 

att det sociala kontraktet efterlevs. Skulle företag bryta mot detta kontrakt menar dessa 

författare att samhället kan komma att straffa företaget genom olika hot eller andra 

ageranden som kan förstöra för en organisation (Chan et al., 2014). Detta resonemang 

tyder på att intressentteorin och legitimitetsteorin är starkt förankrade i varandra. Med 

utgångspunkt i studiens forskningsfråga kan alltså vilket värde som kommuniceras vara 

avgörande för hur företag uppfattas av samtliga intressenter. Om det finns brister i 

kommunikationen eller om intressenterna är missnöjda med vad som kommuniceras, 

skulle företag kunna bli drabbade av minskat intresse. Då styrelsen har det yttersta 

ansvaret för företaget (Brandinger, 2011) blir det av stor vikt att styrelsen tar beslut som 

gör att företaget kan arbeta för att framstå legitimt gentemot sina intressenter.  

 

Chan et al. (2014) poängterar att den information som företaget kommer att 

kommunicera är sådant som gynnar företaget självt för att kunna öka sin legitimitet. 

Genom att kommunicera fler avslöjanden kring att arbeta för att ta ansvar för omvärlden 

och på så sätt visa ökad transparens, kan skapandet av legitimitet påverkas. För 

styrelsens del gäller det således att arbeta fram en strategi över hur legitimitet ska 

skapas och fortlöpa. 

 

3.1.2 Teorier utifrån styrelsen 
För att förklara styrelsens påverkan på vilket värde som kommuniceras, har Upper 

Echelon och resursberoendeteorin valts ut. Dessa teorier förklarar styrelsens olika 

egenskaper och demografiska faktorer, vilka har påverkan på hur beslut fattas. Med 

detta i beaktande anser vi dessa teorier relevanta för att få en bakgrund till vad som kan 

påverka styrelsens beslutsfattande kring kommunikationen av företags- eller 

samhällsvärde till företags intressenter.  

 

3.1.2.1 Upper Echelon 
Upper Echelon-teorin förklarar på vilket sätt beslut som tas grundar sig i demografiska 

skillnader, ålder, karriärserfarenheter, utbildning, socioekonomiska rötter och finansiell 

ställning. Utöver detta grundas beslut på individers psykologiska basvärden. (Hambrick 

& Mason, 1984). Dessa författare menar att det är dessa två kategorier av karaktärsdrag, 

demografiska skillnader och psykologiska basvärden, som ligger till grund för de 
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prestationer som utförs. Med detta i åtanke kan Upper Echelon-teorin vara tillämpbar 

för att besvara studiens forskningsfråga på så sätt att den kan förklara bakgrunden till 

styrelsens beslut och hur detta påverkar vilket värde som kommuniceras. 

 

Jensen och Zajac (2004) belyser hur skillnader i individuella egenskaper hos 

företagsledningen, vilka inom Upper Echelon består av demografiska skillnader och 

psykologiska basvärden, genererar olika beslut och bakomliggande strategier. Detta 

torde även påverka vilket värde som en styrelse beslutar att kommunicera med CSR för 

att sedan förmedla till företagets intressenter. Upper Echelon är en teori som främst är 

studerad på företagsledningen och hur sammansättningen av denna påverkar företags 

prestationer (Hambrick & Mason, 1984). Enligt tidigare forskning gjord av Petrenko, 

Aime, Ridge och Hill, presenterad 2016, går det att utläsa att ledningens egna 

preferenser kan ha påverkan på hur CSR-kommunikationen utformas. CSR kan antas 

vara ett direkt avkall på personliga erfarenheter och värderingar i företagsledningen 

(Petrenko et al., 2016), vilket i denna studie appliceras på styrelsen likt Ibrahim, 

Howard och Angelidis (2003) för att kunna besvara om värden av företags- eller 

samhällskaraktär valts att kommuniceras genom CSR-rapporteringen.  

 

Ibrahim et al. (2003) undersöker företags resultat och demografiska egenskaper hos 

chefer, vilket översätts till strategiska beslutsfattare, styrelsen. Även Hassan, Marimuthu 

och Kaur Johl (2015) tillämpar Upper Echelon-teorin på styrelsen för att se hur 

förhållandet mellan demografisk och kognitiv mångfald inverkar på företags finansiella 

prestation. Likt Hassan et al. (2015) kommer vi således att använda Upper Echelon-

teorin för att kunna förklara hur styrelsens egenskaper påverkar beslut kring vad som 

ska kommuniceras med CSR. Olika demografiska egenskaper har påverkan på beslut 

som fattas (Hambrick & Mason, 1984), varför styrelsens sammansättning kan påverka 

kommunikationens utformning och således hur stor plats varje värde tar i CSR-

rapporteringen. Utifrån Upper Echelon-teorin påverkas individer av varandra, där 

styrelsemedlemmarna således influeras av varandras beteende och beslut (Agnihotri, 

2014). Styrelsen, benämner Ibrahim et al., (2003), fungerar som ett företags strategiska 

verktyg, då det är styrelsen som fattar de strategiska besluten i ett företag (Brandinger, 

2011).  
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3.1.2.2 Resursberoendeteorin  
Resursberoendeteorin utgår från omgivningen och hur denna omgivning påverkar 

företagen i samhället (Jansson et al., 2013). Resursberoendeteorin grundar sig i företags 

överlevnadsförmåga, vilken påverkas och bestäms utifrån de resurser som företaget kan 

tillhandahålla (Pfeffer & Salancik, 1978). Då det är styrelsen som tar de strategiska 

besluten i ett företag (Brandinger, 2011; Ali, Ng, Kulik, 2013) är det viktigt att styrelsen 

är sammansatt så att så många resurser som möjligt kan tas till vara på (Jansson et al., 

2013). Av denna anledning anser vi att resursberoendeteorin kan bidra med hur olika 

resurser kan ligga till grund för beslutsfattande.  

 

Styrelsen har, enligt Hillman och Dalziel (2003), en uppgift i att tillhandahålla företaget 

med resurser. Det kapital styrelseledamöterna bidrar med benämns styrelsekapital, 

vilket delas in i såväl human- som relationskapital. Humankapitalet inkluderar de 

erfarenheter, kunskap, rykte och utbildning en ledamot besitter, medan relationskapitalet 

istället grundar sig i vilka nätverk och relationer en ledamot har som kan betraktas som 

en resurs. (Hillman & Dalziel, 2003). Detta innebär att ledamöterna bidrar med olika 

resurser såväl humant som relationsmässigt, vilka påverkar de beslut som tas kring hur 

kommunikationen av CSR ska se ut. Beroende på styrelsemedlemmarnas olika 

bakgrund och demografiska skillnader, har detta påverkan på de beslut som fattas, då de 

olika ledamöterna besitter differentierad kunskap och expertis (Brandinger, 2011). Då 

erfarenhet ses som en viktig del i det humankapital styrelseledamöterna besitter och 

tillhandahåller företag, kan det därmed ha påvekan på styrelsens strategiska arbete 

(Hillman & Dalziel, 2003). Likaså bör styrelseledamöternas nätverk och relationer 

påverka styrelsens arbete med CSR och därmed även vilket värde som kommuniceras i 

företagens CSR-rapportering. Särskilt bör även de styrelseledamöter som sitter i flera 

styrelser, det vill säga genom så kallad interlocking (Shropshire, 2010), påverka, då de 

får en större inblick i hur arbete med dessa strategiska beslut behandlas, vilket genererar 

en bredare erfarenhet och mer resurser.  

 

Styrelsens olika egenskaper och resurser kan påverka vilka värden de enskilda 

ledamöterna identifierar, värderar och vilket som anses relevant att kommunicera, då 

värde är något som grundas i människans enskilda värderingar (Bergström, 1992). Även 

Johnson et al. (2013) belyser att de resurser som styrelseledamöter bidrar med i 

styrelserummet, påverkar företags utfall och resultat. Med detta i åtanke bör 

styrelsemedlemmars enskilda värderingar påverka vad företag väljer att kommunicera i 
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sin CSR-rapportering, vilket i denna studie riktar sig mot antingen ett värde för 

samhället eller värde för företaget. 

 

 

Modell 1 – Teoretisk modell 

 
 

 
3.2 Hypotesgenerering 
Utifrån ovanstående presenterade teorier har hypoteser genererats. Studiens beroende 

variabler, kommunicerat företags- respektive samhällsvärde, går att härleda utifrån 

värdeteorin. Däremot har de även stöd i intressent- och legitimitetsteorin som en 

förklaring till varför företag vill kommunicera värde med CSR. De oberoende 

variablerna utgörs av styrelsens egenskaper, varför dessa förankras i Upper Echelon- 

samt resursberoendeteorin för att påvisa styrelsens egenskapers påverkan på 

kommunicerat värde. Tillsammans kommer dessa teorier ligga till grund för nedan 

genererade hypoteser, vilka utformats för att besvara studiens forskningsfråga. Med 

utgångspunkt i att denna studie utgår ifrån kommunikationen av två separata värden, 

kommer hypoteser att genereras för respektive värde inom varje styrelseegenskap, där a-
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hypotesen utgör den teoretiskt grundade. B-hypotesen utgör istället ett motsatt 

förhållande till a-hypotesen, med antagandet om att företag i antingen kommunicerar det 

ena eller det andra värdet. Vi antar att företag med som kommunicerar företagsvärde, 

istället får motsatt effekt på kommunikationen av samhällsvärde och vice versa.  

 

3.2.1 Hypotes I: Kön 
Utifrån Brandinger (2011) är mångfald i styrelsen, i form av kön, av stor vikt för att 

generera bra beslut och ett välfungerande lagarbete. Mångfald i styrelsen ger också nya 

insikter vad gäller samhället, vilket kan gå utanför befintliga tankemönster (Setó-

Pamies, 2015). Att kvinnor och män ska vara likt fördelade i företags styrelser, lyfter 

Brandinger (2011) som något som bör eftersträvas för att kunna erhålla ett mer effektivt 

styrelsearbete. I dagens samhälle är det ojämnt fördelat mellan män och kvinnor, där 

männen är klart överrepresenterade (AllBright, 2016).  

 

Att kvinnor tar plats i företags styrelser kan påverka dess strategier över vad som 

kommuniceras genom företags CSR-rapportering. Kvinnor anses vara såväl mer 

riskmedvetna som mer benägna att ta hand om andra, samt att kvinnor är mer 

bekymrade för exempelvis klimatförändringar. Kvinnor anses även vara mer medvetna 

om etiska problem än vad män är, vilket skulle kunna tyda på att kvinnor snarare vill 

kommunicera ett samhällsvärde än ett företagsvärde. (Fernandez-Feijoo, Romero, Ruiz-

Blanco, 2014). Tidigare forskning, gjord av Ibrahim och Angelidis (1995), säger att en 

styrelse med kvinnor agerar mer filantropiskt än män och likaså är kvinnor mindre 

ekonomiskt drivna än det motsatta könet. Fler kvinnor i styrelsen skulle alltså kunna ha 

påverkan på företags strategiska beslutsfattande kring CSR, med fokus på att 

kommunicera värde för samhället.  

 

Fernandez-Feijoo et al. (2014) lyfter en forskning, vilken fann stöd i att jämställdhet i 

styrelsen kan förklara varför företag lämnar ut information om sitt ansvar för 

omvärlden. Företag med minst tre kvinnliga styrelseledamöter leder till en ökad nivå av 

CSR-rapportering (Fernandez-Feijo et al., 2014), vilket också påverkar 

kommunikationen av värde med CSR. Således skulle en mer jämställd styrelse kunna 

leda till att mer socialt ansvar tas (Setó-Pamies, 2015), vilket skulle kunna innebära 

ökad transparens av dess CSR-arbete och på så sätt ökad kommunikation. Enligt Setó-

Pamies (2015) leder en ökning av andelen kvinnliga ledamöter i styrelsen till att företag 

tar ökat socialt ansvar, delvis med fokus på miljön. Författaren menar även att en större 
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andel kvinnliga ledamöter i styrelsen kan bidra till en ökad kommunikation av CSR. Det 

blir dessutom av vikt att ha kvinnor i styrelsen som ett sätt att påverka influenser till 

rapportering som görs (Setó-Pamies, 2015). Dang och Wo (2012) poängterar hur det har 

blivit allt viktigare att styrelsen representeras av kvinnliga ledamöter, vilket beror på att 

kvinnors beslutsfattande skiljer sig från mäns.  

De teorier som kan relateras till styrelsevariabeln kön är resursberoendeteorin och 

Upper Echelon. Utifrån resursberoendeteorin skulle kvinnor därmed kunna bidra med 

andra resurser än män, eller kanske snarare någon form av annat human- eller 

relationskapital. Då kvinnor enligt Setó-Pamies (2015) tar mer ökat socialt ansvar än 

män, skulle även styrelsekapitalet kunna skilja sig mellan könen. Upper Echelon-teorin 

belyser istället vikten av att sätta samman en styrelse, eller egentligen en 

företagsledning, av olika demografiska faktorer och psykologiska basvärden (Hambrick 

& Mason, 1984). Dessa faktorer och basvärden skulle kunna skilja sig mellan män och 

kvinnor, då dessa har olika preferenser och värderingar.   

 

Sammanfattningsvis kan därmed kvinnor anses vara en mer omhändertagande aktör, 

vilket kan utgöra en stereotyp bild av kvinnor (Powell & Ansic, 1997), som således kan 

inneha andra värderingar än män. Kvinnor kan bidra med andra resurser än män till 

styrelserummet, samtidigt som Setó-Pamies (2015) resonemang belyser att en högre 

andel kvinnliga ledamöter i styrelsen innebär att mer socialt ansvar kommuniceras 

genom CSR-rapporteringen. Med tanke på att kvinnor anses vara mer medvetna om 

etiska problem (Fernandez-Feijoo et al., 2014) och dessutom anses vara mer vårdande 

och intresserade av andras intressen (Eagly, Johannesen-Schmidt, van Engen, 2003), 

bör detta innebära att kvinnliga ledamöter vill kommunicera ett samhällsvärde till sina 

intressenter, vilket mynnar ut i följande hypotes: 

 

H1a - Andel kvinnor i styrelsen har ett positivt samband med kommunicerat 

samhällsvärde 

H1b- Andel kvinnor i styrelsen har ett negativt samband med kommunicerat 

företagsvärde 

 

3.2.2 Hypotes II: Nationalitet 
Med grund i Upper Echelon-teorin utgör en individs nationalitet en demografisk faktor, 

vilken enligt Hambrick och Mason (1984) kan påverka vilka beslut som fattas. En 

individs nationalitet kan även innebära att man bär med sig differentierade erfarenheter 
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och således resurser till styrelsen (Hillman & Dalziel, 2003), vilken gör att ledamöterna 

värderar beslut olika. Nationalitet kan gå under begreppet mångfald i styrelsen, vilken 

Brandinger (2011) lyfter som en viktig egenskap att ha i åtanke när en styrelse ska sättas 

samman.  

 

Ledamöter med utländsk nationalitet, i synnerhet från USA, kan påverkas av att ett stort 

fokus ofta ligger på att skapa värde för företags aktieägare. Lazonick och O’Sullivan 

(2000) belyser hur en förändring har inträffat i USA, där en övergång har skett från att 

återinvestera kapital i företag till att snarare maximera värdet för företags aktieägare. 

Aktieägarna utgör en aktör av företagets intressenter (Deegan & Unerman, 2011), vilka 

när som helst har rätt att helt avsluta sina förbindelser med företaget genom att sälja sina 

aktier i företaget (Hedlund, Hägg, Hörnell & Rydén, 1985). Då aktieägarna är en viktig 

intressent till företag, kan de påverka det värde som kommuniceras genom CSR-

rapporteringen, där företag vill se till sina intressenter och i detta fall värdet för sina 

aktieägare. Aktieägarvärde är något som är aktuellt för företag att uppnå, då företag vill 

visa på en legitim verksamhet för att inte mista eller drabbas av hot (Chan et al., 2014) 

från sina aktieägare. Aktieägare skulle därmed kunna antas ha intresse av att det företag 

som de är delägare i går med vinst, då aktieägarna delar på den residual som återstår 

(Alchain & Demsetz, 1972). Detta kan även styrkas i Friedmans (1970) resonemang 

kring att företag tar socialt ansvar för att kunna maximera företagets vinster och således 

kan delge sina aktieägare.  

 

Oxelheim och Randøy (2003) belyser främst anglo-amerikanska ledamöter, men menar 

att det kan ge många fördelar för företagsvärdet om en styrelse tillsätter ledamöter med 

utländsk härkomst. Dessa författare argumenterar även för att utländska 

styrelseledamöter har större engagemang för företagets välmående för att kunna skapa 

ett bra rykte på finansmarknaden. En styrelse med anglo-amerikanska ledamöter är ofta 

sammankopplad med att ha aktieägares rättigheter i åtanke, vilket i sin tur gynnar 

investerare. Det anses vara av vikt att inkludera utländska styrelseledamöter i företagets 

bolagsstyrning, då dessa tar hänsyn till företagets värde och resursfördelning till olika 

intressenter. (Oxelheim & Randøy, 2003).  

 

Randøy, Thomsen och Oxelheim (2006) belyser flera fördelar med att ha utländska 

styrelseledamöter, vilka kan influera inhemska ledamöter med nya resurser och därmed 
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tillföra annan expertis än de svenska ledamöterna. Erfarenhet och kunskap är något som 

resursberoendeteorin illustrerar som viktiga delar inom det styrelsekapital som 

ledamöterna besitter och bidrar med när beslut ska fattas (Hillman & Dalziel, 2003).  

 

Sammanfattningsvis, med hänsyn till ovanstående, torde utländska styrelseledamöter 

generera fördelar för företag, med tanke på de resurser som dessa kan bidra med. 

Utifrån resursberoendeteorin och Oxelheim och Randøys (2003) resonemang kring att 

de resurser, i form av erfarenhet och kunskap, som dessa ledamöter bidrar med, borde 

ett företagsvärde kommuniceras. Detta grundar sig även i att utländska ledamöter är 

måna om företagets välmående och dess rykte på finansmarknaden, samtidigt som 

Hambrick och Mason (1984) belyser demografiska faktorer som viktiga vid 

beslutsfattande. Kombinationen av olika resurser och demografiska faktorer bör således 

påverka vilket värde som företaget väljer att kommunicera till sina intressenter. Med 

detta i beaktande antas styrelser med större andel styrelseledamöter med utländsk 

nationalitet sätta företaget i fokus och således kommunicera ut värden på företagsnivå 

till sina intressenter, vilket mynnar ut i följande hypotes: 

 

H2a- Andel ledamöter med utländsk nationalitet har ett positivt samband med 

kommunicerat företagsvärde 

H2b - Andel ledamöter med utländsk nationalitet har ett negativt samband med 

kommunicerat samhällsvärde 

 

3.2.3 Hypotes III: Ålder 
Styrelseledamöter i olika åldrar kan vidga styrelsens perspektiv på omvärlden, som en 

typ av mångfald. Beroende på hur gamla ledamöterna är, kan det finnas en möjlighet att 

de identifierar olika typer av värden som sedan kan kommuniceras till företags 

intressenter. En äldre generation tillför kunskap och erfarenhet, medan medelålders 

individer tenderar att fokusera på ansvarstagande för såväl företag som samhälle och de 

unga ledamöterna lägger fokus på framtiden och drivs av att lyckas. (Kang, Cheng, 

Gray, 2007). Med detta i beaktande blir det av vikt att en styrelse är sammansatt av 

olika demografiska faktorer för att styrelsen ska kunna utgöras av en så bred mångfald 

som möjligt (Kang et al, 2007; Ali et al., 2013).  

 

Genom att styrelsen är sammansatt av ett brett åldersspann kan fler generationers 

erfarenheter och kunskap sammankopplas och på så sätt bidra till bättre resultat, vilket 
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har kunnat påvisas i en studie genomförd av Ferrero-Ferrero, Fernandez-Izquierdo och 

Munoz-Torres (2015). Att ta hänsyn till både äldre och yngre ledamöter blir centralt då 

de kan dra nytta av varandra och på så sätt ta välmotiverade strategiska beslut om 

kommunikationen av värde, baserat på ett bredare utbud av information (Ali et al., 

2013). Ledamöter i olika åldrar skulle också kunna bidra med varierande resurser till 

styrelserummet, beroende på den erfarenhet de besitter. 

 

Ålder är en demografisk egenskap inom Upper Echelon-teorin, där Hambrick och 

Mason (1984) menar att denna egenskap ligger till grund för hur och vilka beslut som 

fattas. Ali et al. (2013) belyser att en äldre ledamot kan tillföra mer erfarenhet till 

styrelsen än vad en yngre ledamot kan göra. Frågan är dock om mer erfarenhet innebär 

att företag väljer att kommunicera värde för företaget eller samhället i sin CSR-

rapportering?  

 

I Post et als, (2011) forskning går det att utläsa att ålder är en faktor som påverkar 

strategiska beslut i företag. Ålder är något som förklarar skillnader i våra moraliska 

omdömen, där äldre personer tenderar att ha mer moraliska tankegångar än yngre. 

Utöver detta tenderar istället yngre individer att visa en oro för negativ påverkan på 

miljön och att dessa tänks ha en större kunskap om detta. Samtidigt säger dessa 

författare att äldre individer agerar mer miljömedvetet än vad yngre gör. Då 

miljömedvetenhet är en del inom CSR, visar detta tecken på att såväl yngre som äldre 

har miljömedvetenhet i fokus. (Post, Rahman, Rubow, 2011). Detta resonemang visar 

att det är de äldre och de yngre i styrelsen som verkar för att visa på samhällsansvar ur 

en miljöaspekt. Samtidigt belyser Kang et al. (2007) att det är de yngre individerna i 

styrelsen som drivs av att lyckas i företaget och Post et al. (2011) nämner att äldre 

agerar mer medvetet än yngre. Med detta resonemang i åtanke, bör en styrelse med 

lägre medelålder prioritera att kommunicera företagsvärde, medan en styrelse med 

högre medelålder istället borde kommunicera samhällsvärde i sin CSR-rapportering. 

Detta mynnar ut i följande hypotes: 

 

H3a – Styrelsens medelålder har ett positivt samband med kommunicerat företagsvärde 

H3b – Styrelsens medelålder har ett negativt samband med kommunicerat 

samhällsvärde 
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3.2.4 Hypotes IV: Utbildning 
Utbildning tillsammans med rykte och kunskap utgör en del av det humankapital som 

en styrelseledamot besitter och bidrar med till styrelserummet, där humankapitalet är en 

del av styrelsekapitalet. Detta kapital är något som direkt påverkar i vilken mån 

ledamöterna kan tillhandahålla resurser till styrelserummet och de beslut som ska fattas. 

(Hillman & Dalziel, 2003). Melkumov och Khoreva (2015) menar att humankapital är 

positivt associerat till uppgiften att tillhandahålla resurser, där resurserna kan utgöras av 

den kunskap som ledamöterna besitter och således kan bidra med. När det gäller hur 

ledamöternas utbildning kan påverka styrelsens beslut inom CSR-kommunikationen, 

antar vi att det kan påverkas av vilken typ av utbildning ledamöterna har. 

 

Ett antagande görs kring att ledamöter med utbildning inom ekonomi är mer insatta i 

företagsekonomiska faktorer, vilket leder till att dessa vill förmedla värde för företaget 

snarare än för samhället. Företagsekonomi utgår från synsättet kring att hushålla med 

knappa resurser (Ax, Johansson, Kullvén, 2009), vilket kan innebära att ledamöter med 

utbildning inom företagsekonomi arbetar för att tillhandahålla företag med resurser på 

ett sätt som kan ge företaget lönsamhet och tillväxt och därmed anpassar sin CSR-

kommunikation utifrån detta. Likaså borde det vara för ledamöter med utbildning inom 

samhällsvetenskap, eller liknande, vilket berör samhället i stort, då deras fokus snarare 

borde ligga på att skapa värde för omgivningen. Detta kan gälla såväl miljöaspekter som 

mänskliga rättigheter, där företag har en bidragande roll i att ta ansvar för dess 

välmående (Frostensson et al., 2015; Borglund et al., 2012).  

 

Med detta i beaktande bör ledamöternas utbildning kunna påverka vilken syn dessa har 

på samhällsansvaret vad gäller att kommunicera värde för företaget eller samhället. Vårt 

antagande är att ledamöterna i CSR-rapporteringen kommer att lägga vikt vid att 

huvudsakligen kommunicera sådant som de har utbildning inom, vilket mynnar ut i 

följande hypotes:  

 

H4a - Styrelseledamöter med företagsekonomisk utbildning har ett positivt samband 

med kommunicerat företagsvärde 

H4b - Styrelseledamöter med företagsekonomisk utbildning har ett negativt samband 

med kommunicerat samhällsvärde 
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3.2.5 Hypotes V: Interlocking directors 
En styrelseledamots erfarenhet kan grunda sig i olika faktorer, vilket skulle kunna vara 

till exempel ledamotens ålder, utbildning, arbetserfarenhet eller liknande egenskaper 

(Brandinger, 2011) som bidrar till de resurser en ledamot kan bidra med till 

styrelsearbetet (Hillman & Dalziel, 2003). En annan syn på erfarenhet är den som 

Shropshire (2010) lyfter i sin diskussion om att styrelseledamöter sitter med i flera olika 

styrelser, även kallat interlocking. Utifrån resursberoendeteorin utgör deltagande i flera 

styrelser det relationskapital som ledamöter kan besitta (Hillman & Dalziel, 2003). En 

styrelseledamot som sitter med i flera styrelser kan således bidra med fler resurser till 

styrelsen än styrelsemedlemmar som endast sitter med i en styrelse. Det kan däremot 

anses vara såväl för- som nackdelar med att behöva ta hänsyn till flera olika resurser. 

Dels kan det vara positivt att få in fler inputs, vilket kan bidra till ökat styrelsekapital 

(Hillman & Dalziel, 2003). Samtidigt är det fler åsikter och värderingar som 

ledamöterna ska kompromissa om för att kunna fatta ett välgrundat beslut angående hur 

CSR-rapporteringen ska utformas och om fokus ska ligga på att kommunicera ett 

samhälls- eller företagsvärde.  

 

Interlocking directors menar Shropshire (2010) är en billig och trovärdig kanal för 

informationsspridning. Denna informationsspridning kan gälla allt från spridning av 

praxis till spridning av likartade strategier, vilket kan innebära att CSR-strategier mellan 

företag kan komma att likna varandra (Shropshire, 2010). En bidragande faktor till att 

styrelser väljer att ta efter varandra och således bli mer lika varandra genom interlocks, 

kan förklaras av begreppet isomorfism. Detta innebär att företag, och i detta fall 

styrelser, tar efter varandra genom att härma de styrelser med givande strategier för att 

kunna erhålla liknande framgångar. Likaså kan en normativ aspekt tas i beaktande, då 

detta istället utgörs av att styrelser har samma normativa utgångspunkter. (DiMaggio & 

Powell, 1983). Å andra sidan kan det vara så att de som sitter med i flera styrelser inte 

gör det för att skapa nätverk, utan snarare av individuella anledningar (Zajaz, 1988).  

 

Något som skulle kunna påverka huruvida CSR-strategier utformas och vilken approach 

kommunikationen får, kan, enligt denna studie, vara om företaget vill kommunicera ett 

värde för intressenter på företags- eller samhällsnivå (Garriga & Melé, 2004). Då 

interlocking handlar om kunskapsspridning och att styrelser kan välja att ta efter 

varandra, beror synen på vilket värde som kommuniceras inom CSR på vilka interlocks 

som finns, av vilken anledning och hur relationen mellan dessa styrelser ser ut. Denna 
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kunskapsspridning borde ge ett mer holistiskt synsätt, eftersom omgivningen ses ur ett 

större perspektiv. Genom detta bredare synsätt och den kunskap som ledamöter med 

interlocks kan ta till sig från andra styrelseuppdrag, skulle kunna innebära att ett 

samhällsvärde förespråkas i CSR-kommuniceringen. Styrelseledamöter som endast 

sitter med i en styrelse kan antas nyttja ett mer snävt perspektiv med företaget i fokus. 

Resonemanget grundar sig i resursberoendeteorin, men även legitimitetsteorin, där 

styrelser vill agera för att följa samhällets regler och normer utifrån det styrelsekapital 

som företagets styrelse besitter (Hillman & Dalziel, 2003; Deegan & Unerman, 2011). 

Ett företag kommer att påverkas av de resurser som finns att tillgå (Pfeffer & Salancik, 

1978), då sammansättningen av olika resurser kommer att avgöra vilka beslut som fattas 

samt vilket värde företaget vill kommunicera med sin CSR-rapportering. Detta mynnar 

ut i följande hypotes: 

 

H5a – Styrelser med interlocks har ett positivt samband med kommunicerat 

samhällsvärde 

H5b – Styrelser med interlocks har ett negativt samband med kommunicerat 

företagsvärde 

 

3.2.6 Hypotes VI: Oberoende styrelseledamöter 
Enligt svensk bolagskod för 2015 ska en styrelse bestå av majoritet oberoende 

styrelseledamöter, vilket innebär ledamöter utan direkt koppling till företaget och 

oberoende till såväl företagsledningen som bolaget. Utöver detta finns det ett krav på att 

minst två av dessa oberoende styrelsemedlemmar även ska vara oberoende i relation till 

företagets större aktieägare. (Hallvarsson & Halvarsson, 2015). “En styrelseledamot 

som är anställd eller styrelseledamot i ett företag som är en större ägare ska inte anses 

vara oberoende” (Hallvarsson & Halvarson, 2015, s. 15).  

 

Enligt Hillman och Dalziel (2003) är en beroende styrelse negativt sammankopplad med 

företagets resultat. Författarna menar att en oberoende styrelse inte leder till 

intressekonflikter på samma sätt som en beroende styrelse skulle kunna göra, med tanke 

på att olika intressen för företaget representeras. Utifrån resursberoendeteorin skulle 

således en oberoende styrelse kunna bidra med mer resurser till styrelserummet och på 

så sätt också ökad lönsamhet. (Hillman & Dalziel, 2003).  
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Externa, vilket torde utgöra oberoende, styrelseledamöter anses i vissa studier vara mer 

ekonomiskt framgångsrika än beroende ledamöter. Ibrahim och Angelidis (1995) 

belyser att det finns skillnader i hur styrelseledamöter inom och utom företaget 

engagerar sig i samhällsansvar. Detta påstående kan styrkas av Fernandez-Gago, 

Cabeza-Garcia och Nietos (2016), vilka belyser en relation mellan externa, oberoende, 

ledamöter och ekonomisk lönsamhet. Dessa författare menar även att det är bra för 

företags CSR-arbete med oberoende styrelseledamöter som är engagerade i företags 

styrelse. Genom att oberoende styrelseledamöter inte har någon övrig relation till 

företaget, har de en närmare relation till omvärlden och företags intressenter, vilket gör 

att de kan bidra med ett perspektiv över hur kommunikationen av CSR bör utformas. 

Legitimitet kan skapas för företaget genom att kommunicera ett företagsvärde då 

oberoende ledamöter agerar utifrån företags intressenter. (Fernandez-Gago et al., 2016). 

En effektiv bolagsstyrning angående CSR kan enligt Harjoto och Jo (2011) skapa värde 

för företaget, vilket även bör vara det värde som företag väljer att kommunicera ut.  

 

Ett antagande som grundas i dessa studier är att oberoende ledamöter, det vill säga 

externa, i högre grad fokuserar på företagets finansiella välmående. Med detta i åtanke 

bör en styrelse med en högre andel oberoende ledamöter leda till att värde för företag 

kommuniceras ut i CSR-rapporteringen. Ovanstående resonemang mynnar ut i följande 

hypotes:  

 

H6a - Oberoende styrelseledamöter har ett positivt samband med kommunicerat 

företagsvärde 

H6b - Oberoende styrelseledamöter har ett negativt samband med kommunicerat 

samhällsvärde 

 

3.2.7 Hypotes VII: Leende 
Enligt Sel, Calvo-Merino, Tuettenberg och Forster (2015) ler världen till dig om du ler 

mot världen. Ett leende kan anses vara ett universellt ansiktsuttryck som förstärker ett 

beteende i interaktioner med omvärlden (Shore & Heerey, 2011). Dessa författare 

diskuterar dock att det kan finnas olika typer av leenden, vilka kan vara antingen äkta 

eller snarare artiga. Shore och Heerey (2011) fann att äkta leenden kan användas som 

förstärkande effekt för att påvisa ett socialt beteende.  
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En studie har gjorts över hur bilder med leende personer kan fungera i 

marknadsföringssyfte och på så sätt påverka intressenter i form av konsumenter. 

Studien fann att en bild av en leende individ skapar mer konsumentglädje och således 

en positiv attityd till företaget. (Berg, Söderlund, Lindström, 2015). Detta skulle kunna 

översättas till ett företags årsredovisning, som förutom sitt funktionella syfte att 

redovisa finansiell prestation även kan fungera som ett marknadsföringsinstrument 

(Edenhammar & Thorell, 2010).  

 

När man får ett leende av en främling menar Vrugt och Vet (2009) att man ofta svarar 

med ett leende tillbaka. Därmed kan det tänkas att styrelsen vill skapa legitimitet genom 

att göra denna “hälsning” gentemot samhället och företagets intressenter. Det är som 

nämnts tidigare företagets intressenter som är med och avgör huruvida ett företag anses 

vara legitimt eller inte (Deegan & Unerman, 2011). Att skapa legitimitet kan innebära 

att företaget vill kommunicera ett samhällsvärde till sina intressenter för att visa att 

samhällets välmående är viktigt, där en bild på en leende styrelseledamot i 

årsredovisningen kan förstärka detta beteende, vilket påvisar socialt beteende och 

ansvar (Shore & Heerey, 2011). Detta går även att styrka i Berg et als. (2015) 

resonemang kring att intressenter kan få en mer positiv attityd till företaget genom att 

uppvisa bilder med leende styrelseledamöter. Då årsredovisningen riktar sig till ett 

företags intressenter, kan en koppling göras mellan att en leende styrelseledamot får ett 

leende tillbaka i form av konsument- och intressentglädje. Det värde som företaget 

kommunicerar ut i sin CSR-rapportering skulle således kunna grundas i att få ett värde 

tillbaka i form av nöjda intressenter och legitimitet för företaget, vilket mynnar ut i 

följande hypotes: 

 

H7a - Andel styrelseledamöter som ler på bild i årsredovisningen har ett positivt 

samband med kommunicerat samhällsvärde 

H7b - Större andel styrelseledamöter som ler på bild i årsredovisningen har ett negativt 

samband med kommunicerat företagsvärde 
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Modell 2 – Sammanställning av hypoteser 
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4. Empirisk metod 
 
Detta avsnitt redogör för studiens tillvägagångssätt rent empiriskt. En kvantitativ 

forskningsansats har tillämpats med en tvärsnittsdesign. Fortsättningsvis presenteras 

studiens urval samt hur datainsamlingen gått till, för att följas av en operationalisering 

av såväl beroende som oberoende och kontrollvariabler. Avslutningsvis presenteras en 

genomgång av hur datamaterialet bearbetats för att kunna ligga till grund för 

kommande analyser. Kapitlet avslutas med en redogörelse av metodkritik utifrån 

validitet och reliabilitet.   

 

4.1 Undersökningsmetod 
4.1.1 Forskningsstrategi 
När en studie ska genomföras kan det ske utifrån två olika strategier, antingen med 

kvalitativ ansats och/eller utifrån ett kvantitativt perspektiv. Det finns vissa skillnader 

mellan dessa två forskningsstrategier. En kvalitativ studie fokuserar på ord, deltagarnas 

uppfattning, teorigenerering och närhet medan en kvantitativ studie fokuserar på siffror, 

forskarens uppfattning, teoriprövning och distans. (Bryman & Bell, 2013). Den 

kvalitativa metoden syftar till att skapa förståelse till skillnad från kvantitativ metod 

som snarare syftar till att kunna generalisera och jämföra resultat (Holme & Solvang, 

1997). Med utgångspunkt i detta kommer vi att använda oss av en kvantitativ 

forskningsstrategi, då vi vill kunna generalisera de eventuella samband som finns 

mellan våra beroende variabler, kommunicerat företags- respektive samhällsvärde och 

oberoende variabler. Vad gäller datainsamlingen kommer samma del i respektive 

företags årsredovisning att studeras för att kunna erhålla standardisering och kontroll 

över informationsinhämtningen (Holme & Solvang, 1997). 

 

Ett annat karaktärsdrag för en kvantitativ forskningsstrategi är att den utgår från 

forskarens uppfattning snarare än deltagarnas uppfattning (Bryman & Bell, 2013; 

Holme & Solvang, 1997). Detta passar vår studie med tanke på att vi inte har någon 

avsikt att genomföra intervjuer eller liknande för att få deltagares syn på vad företag 

kommunicerar. Vi undersöker snarare vad företagen faktiskt kommunicerar och således 

inte företagens egna uppfattningar och värderingar till varför CSR-rapporteringen ser ut 

som den gör. Med detta i åtanke har vi valt att inte basera inhämtningen på fysiska 

interaktioner, då vi är intresserade av vad som faktiskt kommuniceras ut och inte 
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företags attityd till CSR. På detta sätt eliminerar vi också risken för att få 

företagsrepresentanters egna värderingar, vilken skulle kunna ge en snedvriden bild av 

datamaterial, resultat och således studien i helhet. Både styrelsen och CSR är väl 

studerade ämnen, där mycket tidigare forskning genomförts (Smith, 2003; Lampikoski 

et al., 2014; Post et al., 2011; Harjoto et al., 2015; Johnson et al., 2013). Däremot bidrar 

denna studie med konceptet kommunicerat värde utifrån värdeteori, vilket vi vill kunna 

mäta kvantitativt för att kunna generalisera våra resultat och på så sätt kunna göra en 

jämförelse över helheten.  

 

En kvalitativ strategi hade, med ovanstående i beaktande, kunnat användas för att kunna 

få en bredare och djupare insikt i företags kommunikation av värde med CSR. Genom 

fallstudier eller intervjuer skulle därmed företagens egen attityd till CSR kunnat 

identifieras, vilket hade kunnat bidra med en annan synvinkel är den som blir aktuell 

genom den kvantitativa forskningsstrategin. Detta hade dock lett till en mer subjektiv 

studie, då den kommit att bli färgad av intervjuobjektens åsikter och preferenser, vilket 

inte hade kunnat generaliseras på en större population. I denna studie, med den nya 

variabeln kommunicerat värde, vill vi snarare kunna koppla resultaten till en större 

helhet.  

 

4.1.2 Forskningsdesign 
Det finns ett antal olika forskningsdesigner som är tillämpbara på studier av kvantitativ 

karaktär. Dessa utgörs av experimentell, longitudinell, fallstudie, komparativ samt 

tvärsnittsdesign. Som forskningsdesign till denna studie har en tvärsnittsdesign valts, då 

vi utgår ifrån att den insamling av data som görs baseras på en viss tidpunkt samt för ett 

flertal företag. (Bryman & Bell, 2013). I denna studie berör det företag på Nasdaq OMX 

Stockholm, large-, mid- och smallcap. Genom att göra en insamling på detta sätt är 

ambitionen att upptäcka huruvida det finns samband mellan dessa insamlade variabler. I 

och med att vi kommer att studera flertalet olika företag och redan publicerad data kring 

dessa, kommer en tvärsnittsdesign att tillämpas.  

 

Med tanke på att vår studie utgår från att studera och analysera samband mellan olika 

utvalda variabler, är inte en fallstudiedesign tillämpbar med tanke på att den utgår från 

att studera ett enda fall. En experimentell forskningsdesign har sin utgångspunkt i en 

jämförelse mellan experiment och kontrollgrupper, där dessa sammankopplas till den 

oberoende variabeln. Detta blir inte aktuellt i vår studie då den varken innefattar 
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experiment eller kontrollgrupper. Longitudinell design valdes bort då vi ville fokusera 

på ett visst år snarare än ett tidsspann, vilket är fokus för en longitudinell studie. I och 

med att vi inte vill genomföra studien på ett mindre antal företag, eller över lång tid, 

ansågs denna design inte vara aktuell. (Bryman & Bell, 2013).  

 

4.2 Urval 
Urvalet som gjorts till denna studie är baserat på noterade bolag på Nasdaq OMX 

Stockholm, med introdatum från och med 2013. Urval har gjorts genom att studera alla 

företag på Stockholmsbörsens introdatum på Avanza, där börsnotering senare än under 

2013 inneburit att företagen utgör bortfall för studien. Att år 2013 valts beror på att vi 

vill studera styrelser i redan börsnoterade bolag och inte sådana som börsnoterats efter 

att styrelseegenskaperna studerats och inhämtats. Anledningen till att vi valt att studera 

samtliga företag på Stockholmsbörsen, large-, mid- och smallcap, är att vi vill utreda 

kommunikationen av CSR på större företag. Shan och Taylor (2014) belyser att stora 

företag skiljer sig mot små företag i form av att de utlämnar mer avslöjanden om arbetet 

med CSR. Utifrån detta resonemang utgår vi från att företag som är noterade på börsen 

utgör större företag. Med detta i åtanke torde det finnas lättillgänglig information samt 

att informationen anses vara bidragande till studiens datainsamling. Att hela 

Stockholmsbörsen valts, grundas i att vi anser att det utgör en tillräckligt stor population 

för att kunna genomföra kommande tester. 

 

Då utgångspunkten i denna studie är att undersöka företag och dess kommunikation av 

värde i sin CSR-rapportering, anses bolag på Nasdaq OMX Stockholm uppfylla våra 

krav. Då hela populationen studeras, kan trovärdigheten för studien ökas och en bredare 

generalisering göras. Utöver detta kan det tänkas att de skillnader som eventuellt skulle 

kunna finnas mellan de olika bolagslistorna går förlorade om någon, exempelvis 

smallcap, utesluts i studien. Genom att studera företag från hela Stockholmsbörsen kan 

vi maximera variationen bland de företag som analyseras. Därmed anser vi att det är 

motiverat att undersöka samtliga bolag på Nasdaq OMX Stockholm. Att börsnoterade 

bolag valts som urval till studien beror på att de företagen anses vara stora och 

offentliga. Detta anser vi borde innebära att de presenterar relevant information som kan 

ligga till grund för att besvara studiens forskningsfråga.  
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4.3 Datainsamling  
För att kunna skapa underlag för att testa de presenterade hypoteserna, kommer data i 

form av ord och siffror att inhämtas. Information gällande studiens beroende variabler, 

kommunicerat företags- respektive samhällsvärde, kommer att inhämtas från år 2014, 

liksom våra kontrollvariabler, men information gällande styrelsens egenskaper är 

inhämtade från år 2013. Anledningen till att år 2014 valts till insamlingsår för beroende 

samt kontrollvariabler är att det är det senaste året med fullständig data, då denna studie 

påbörjades vid årsskiftet 2015/2016. Hade istället år 2015 valts, fanns ingen garanti för 

att alla Stockholmsbörsens företag redan presenterat sina fullständiga årsredovisningar. 

Att även kontrollvariablerna är inhämtade för år 2014 beror på att vi vill kunna studera 

och jämföra så aktuell data som möjligt. För inhämtning av information gällande de 

oberoende variablerna, kommer 2013 utgöra insamlingsår. Anledningen till att 

inhämtningen skiljer sig med ett år är för att styrelsens beslut tar tid att verkställa, varför 

vi valt att studera dem beroende variablerna för 2014. Med detta i åtanke innebär det att 

inte samtliga beslut för 2014 trätt i kraft, samtidigt som andra beslut redan kan ha 

införlivats. Däremot har vi, genom att studera styrelsen för 2013 och kommunicerat 

värde för 2014, tagit hänsyn till den förskjutning som ofta förekommer vid 

beslutsfattande.  

 

För att samla in data kring dem beroende variablerna kommer en innehållsanalys att 

göras utifrån företagens årsredovisningar. Företagens kommunikation av värde kommer 

att studeras ingående, utifrån den frivilliga delen i årsredovisningen. Årsredovisningar 

har gått från att rent konkret presentera information om företagens finansiella ställning 

till att innehålla allt mer marknadsföring (Beiswinger, 1979). Edenhammar och Thorell 

(2010) benämner den icke lagstadgade delen i årsredovisningen som den del som 

presenteras innan den lagstadgade delen, varför vi kommer att studera den inledande 

delen. Edenhammar och Thorell (2010) illustrerar den frivilliga delen i 

årsredovisningarna som marknadsföring, varför vi anser att det är i denna del vi kan 

finna vad företag kommunicerar till sina intressenter. För att kunna öka trovärdigheten 

för studien, kommer vi att studera exakt samma del i respektive företags årsredovisning. 

Den formella, och också lagstadgade delen, inleds med förvaltningsberättelsen, vilket 

gjort att vi valt att studera samtligt innehåll fram till denna. 
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Att använda sig av färdigställd information, i form av till exempel årsredovisningar som 

företag själva lämnar ut, utgör vad som kallas primärkälla (Thurén & Strachal, 2011). 

En sekundärkälla kan utgöras av en traderad, refererad eller kopierad primärkälla, 

vilkent kan innebära att källan inte förmedlar rätt budskap och alltså bidrar till att en 

primärkälla kan anses mer trovärdig (Thurén & Strachal, 2011). Vår primärkälla, 

årsredovisningar, utgörs av arkiverad data som inte blivit traderad eller omarbetad, utan 

är i sin ursprungliga form från tidpunkten när den publicerades. Med utgångspunkten att 

göra en objektiv, kvantitativ studie för att kunna generalisera resultaten för en större 

population, har valet att utgå från färdigställd information, i form av årsredovisningar 

och offentliga publikationer, gjorts. En fördel med att studera årsredovisningar är att det 

är offentlig information och således lätt att få tillgång till. I företagets årsredovisning 

presenterar bolagen dels sådant som är lagstadgat, men även annan information för att 

skapa legitimitet från sina intressenter (O’Donovan, 2002). Denna författare belyser 

således företags årsredovisningar som en viktig kommunikationskanal gentemot 

företags intressenter. Ett annat argument till att årsredovisningar anses vara en trovärdig 

kommunikationskanal, är för att de är granskade av externa revisorer (Pentland, 1993).  

 

Ett alternativ till datainsamling av dem beroende variablerna skulle kunna vara att 

studera populationens hållbarhetsredovisningar. Dessa finns ofta presenterade, såväl 

inkluderade som exkluderade, i årsredovisningen, vilket utgör ett problem då vi vill 

kunna studera samma information för samtliga företag. Även det faktum att alla företag 

på börsen inte presenterar någon enskild hållbarhetsredovisning, kan snedvrida 

datainsamlingen då den del vi vill studera är presenterad på olika sätt. Genom att istället 

studera all information fram till och med förvaltningsberättelsen, kan vi undvika detta 

datainsamlingsproblem. 

 

4.4 Operationalisering 
4.4.1 Beroende variabler 
I denna studie är den beroende variabeln, kommunicerat värde med CSR utifrån 

presenterad värdeteori, uppdelad enligt värde för företaget och värde för samhället 

(Garriga & Melé, 2004). Värde är något som företag kommunicerar till sina intressenter 

genom den information som företagen presenterar i den introducerande delen i sina 

årsredovisningar. Utifrån detta vill vi kunna kategorisera företagen enligt de två 

värdekategorierna. 
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Ett sätt att kategorisera företagen till respektive värde är genom att tillämpa en 

innehållsanalys, vilken Kabanoff, Waldersee och Cohen (1995) gjorde genom en 

datorstödd innehållsanalys av källor och dokument. En innehållsanalys kan enligt 

Bryman och Bell (2013) ses som en metod för att kvantifiera innehåll i en text, för att 

kunna genomföra statistiska tester och påvisa eventuella samband. Detta anser vi är en 

bra metod för att kunna fånga respektive värde för att senare kunna besvara studiens 

forskningsfråga, då vi likt Kabanoff et al. (1995) och Kothari, Li och Short (2009) 

inhämtar information från publicerade dokument, vilka utgör underlag för studiens 

statistiska tester. I en kvantitativ innehållsanalys ligger fokus på att finna underliggande 

betydelser i det som studeras, vilket kan vara ord, bilder, ämnen, teman och så vidare. 

Något som kännetecknar en innehållsanalys är att den genomförs för en viss tidsperiod, 

vilket i vårt fall har begränsats till 2014. (Bryman & Bell, 2013). 

 

Innehållsanalyser genomförs som metod enligt Gamerschlag et al. (2011) för att 

kodifiera skriven text utifrån uppsatta kriterier. Våra kriterier kommer att utgöras av 

specifika ord i CSR-kommunikationen av såväl företagsvärde som samhällsvärde. 

Dessa ord kommer att representera sökord, där en likadan sökning kommer att göras för 

varje företag med hjälp av datorprogrammet NVivo. För att kunna fånga de specifika 

värdena kommer orden presenteras i grundform, där vi sedan lägger till vilka ändelser 

varje specifikt ord som ska accepteras. För varje ord som utgör en träff kommer även 

antalet gånger ordet nämns att beräknas. Samtliga ord kommer att sammanställas för 

respektive företag, där majoriteten av de beräknade orden avgör vilket värde som 

kommuniceras. Med detta i åtanke kommer företagen att kategoriseras till någon av 

studiens ytterligheter, kommunicerat företags- eller samhällsvärde. 

 

Företag kommunicerar huvudsakligen ett av studiens värden, ytterligheterna företags-

respektive samhällsvärde, med tanke på att chansen för att resultatet av antal 

kommunicerade ord blir exakt lika är mycket liten. Med detta i åtanke kommer den 

beroende variabeln mätas som dikotom variabel, där företag kommunicerar ett värde 

och där företagsvärde kodas med 1 och resterande företag med 0.  Ett antagande görs 

kring att företag kommer att kommunicera ord inom varje kategori av värde, men där 

största andelen av ord kommer att vara avgörande för kodningen enligt 1 och 0. För att 

kunna genomföra en värdebaserad kategorisering har varje årsredovisning genomsökts 

utifrån identifierade ord som påvisar antingen det ena eller det andra värdet. 
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För att kunna genomföra ovanstående kategorisering har ord inom respektive teori 

identifierats; värdeteori, intressentteori, legitimitetsteori. Utöver detta har GRI och 

NVivo använts för att generera ord. GRI utgör en internationell organisation, vilka 

figurerar som ett hjälpande organ för att förstå och kommunicera CSR (GRI, 2016). 

Orden i studien är hämtade från olika forskare och författare som studerat CSR och 

värdeskapande. Inom kategorin värdeteori har ord inom kommunicerat företagsvärde 

framförallt valts utifrån Huse (2007) som belyser finansiella termer som en viktig del 

för företags välmående. Författaren Friedman (1970) illustrerar “vinstmaximering” som 

företags huvudsakliga uppgift, varför detta ord valts som lämpligt sökord för att påvisa 

kommunicerat företagsvärde. Vad gäller kommunicerat samhällsvärde har främst 

Frostensson et al. (2015) använts som inspiration till att ord som “klimat” och 

“arbetsvillkor” valts ut. Utifrån legitimitetsteorin, vilken belyser att det är viktigt att 

företagets intressenter har förtroende för företaget, har främst ord inom kategorin 

samhällsvärde kunnat identifieras. Borglund et al (2008) är författare som lyfter fram 

just orden “förtroende” och “rykte”, vilka således valdes, då dessa ord genomsyrar 

legitimitetsteorin och i vår studie att skapa värde för samhället. Den tredje teorin är 

intressentteorin, där främst Freeman (2010) använts för att identifiera ord inom såväl 

kommunicerat företags- som samhällsvärde. Ord som valts är exempelvis “kund”, “lån” 

och “anställd”, då dessa fångar värde för både interna och externa intressenter. GRI G4 

(2016)  har använts som stöd för att ta fram vissa ord. För att kunna välja ut dessa ord 

har vi studerat hela standarden, där orden som valts figurerat i avsnitt eller rubriker. 

“Ekonomiskt värde”, “jämställdhet”, “vatten” och “ekonomiska konsekvenser” är 

exempel på ord som kommer att agera sökord till innehållsanalysen. De ord som valts 

utifrån GRI G4 (2016) har även valts för att komplettera de ord som identifierats utifrån 

teorin. Att GRI har använts och anses vara en tillförlitlig källa, grundas i att det är en 

uttalad standard som många företag väljer att följa och bör således leda till att vi lyckas 

identifiera ord som företagen själva använder sig av.  

 

För att söka på orden i varje årsredovisning har ett datorprogram, NVivo, använts som 

hjälpmedel för att presentera antal gånger som respektive ord benämns i den utvalda 

delen av årsredovisningarna. Detta program kan även generera vanligt förekommande 

ord, vilka använts för att komplettera sökorden. För att kunna välja ut dessa ord har de 

1000 vanligaste orden i samtliga företags årsredovisningar sammanställts, varpå ord 
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som indikerar på företags- respektive samhällsvärde har valts ut och lagts till listan för 

sökord. Ord som identifierats utifrån NVivo, och som företag alltså själva använder är 

exempelvis ”intäkt” och ”kostnad” för företagsvärde, samt ”människor” och ”världen” 

vad gäller kommunicerat samhällsvärde.  

 

Med utgångspunkt i att vi ville ha lika många ord inom respektive värde, ansågs en 

begränsning av ord nödvändig. Desto fler ord som utgör sökningen, desto större är 

chansen att vi lyckas fånga värdena på ett korrekt sätt. Dock har en begränsning ansetts 

nödvändig, med tanke på studiens omfattning och den information vi funnit i tidigare 

forskning, GRI och vanligt förekommande ord. Vi har valt att utgå från 45 stycken ord i 

grundform inom vart och ett av de två värdena, vilket utgör ett totalt antal på 90 ord, se 

appendix 1. Detta antal anses rimligt för att kunna fånga de två värdena som 

kommuniceras. Även olika ändelser till de valda sökorden har lagts till utöver de 45 

orden i grundform, för att undvika att något ord faller bort på grund av någon ändelse. 

Detta har vi gjort likt Kothari et al. (2009), vilka också genomfört en innehållsanalys 

baserad på beräkning av ord för att kunna utföra en kategorisering. I sin studie skiljde 

dessa författare mellan positiva och negativa ord, medan vi i denna studie istället skiljer 

mellan kommunicerat företags- respektive samhällsvärde.  

 

Utifrån orden i appendix 1 har två sökningar i NVivo gjorts. Den första sökningen 

utgjordes av samtliga ord för företagsvärde för respektive företag, och även detsamma 

för orden för samhällsvärde. Detta har möjliggjorts utifrån att vi manuellt samlat in den 

frivilliga delen i respektive företags årsredovisning och sparat som PDF, för att sedan 

mata in dessa i datorprogrammet NVivo. Genom att söka på orden inom respektive 

värde, således två sökningar, kunde vi erhålla totalt antal ord som träffar inom båda 

värden. Då antalet träffade ord beräknats, kan samma ord utgöra flera träffar, men där vi 

är intresserade av den totala summan. I denna studie är vi intresserade av att studera hur 

många gånger de utvalda orden nämns, istället för att mäta vilka ord som utgör träffar. 

Med tanke på att ett datorprogram använts för att underlätta sökningen finns en risk att 

programmet missar, dubbelräknar eller räknar orden på annat sätt än vad vi förväntar 

oss. För att kontrollera detta har vi kontrollräknat två stycken årsredovisningar, Rezidor 

och Studsvik, manuellt för att jämföra med programmet. Efter att ha gjort denna 

kontrollräkning, kunde vi försäkra oss om att programmet räknade på det sätt vi 

förväntat oss då vi manuellt fick samma antal träffar på ord, varför vi anser detta 
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datorprogram som hjälpmedel vara tillförlitligt. Ett exempel på hur datorprogrammet 

räknar orden illustreras i ett dokument i appendix 2, för företaget Holmen AB, där varje 

träff visas med en vit markering.  

 

4.4.2 Alternativa mätsätt av CSR 
Gamerschlag, Möller och Verbeeten (2011) studerar avslöjanden av CSR-rapportering 

och skapar ett index utifrån GRI’s riktlinjer. Alltså skulle ett alternativt mått till att mäta 

CSR kunna vara om företag använder sig av GRI, för att visa på sitt engagemang att ta 

omvärldsansvar eller ett eventuellt presenterat index. Även tidigare forskare har använt 

sig av GRI för att genomföra studier angående CSR (Gamerschlag et al, 2011; Boesso, 

Kumar, Michelon, 2013). Mycket forskning har gjorts kring CSR och hållbarhet, då det 

på senare tid har kommit att anses vara en viktig del för företag i strävan mot att skapa 

värde för sina intressenter. Zimara och Eidam (2015) är två författare som har gjort en 

studie över social hållbarhet inom den kemiska industrin, där de menar att ett extra stort 

ansvar för omvärlden behöver tas, då branschen ständigt är övervakad. För att göra sin 

undersökning har även dessa författare mätt CSR genom de studerade företagens 

användning av GRI (Zimara och Eidam, 2015).  

 

Ett alternativt mätsätt vad gäller studiens beroende variabler skulle även kunna vara att 

använda sig av Folksams CSR-index, vilket rankar företag utifrån hur de kommunicerar 

att de arbetar med miljöfrågor och mänskliga rättigheter. Detta index baseras på hur 

ansvarsfullt företag offentligt redovisar att de agerar inom dessa två kategorier. I vårt 

fall hade detta index varit tillämpbart om det också hade tagit hänsyn till kommunicerat 

värde på företagsnivå, det vill säga att även ekonomiska aspekter vägts in i indexet. Det 

som är bra med detta index är att det rankar företagen utifrån vad de kommunicerar, 

vilket gjorts på Stockholmsbörsens large-, mid- och smallcap. (Folksam, 2016). 

Däremot speglar detta index endast vad företagen säger att de gör, men missar att fylla 

gapet över vad de faktiskt gör för att ta hand om samhället. I vårt fall studerar vi vad 

företag kommunicerar, vilket gör att indexet skulle kunna vara tillämpbart. Däremot blir 

det snedvridet att använda detta index för att mäta kommunicerat värde, med tanke på 

att vi vill kunna göra en uppdelning mellan att kommunicera företags- eller 

samhällsvärde till sina intressenter, där fokus i indexet endast ligger på sociala och 

miljömässiga aspekter. 
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4.4.3 Oberoende variabler 
4.4.3.1 Kön 
Den oberoende variabeln kön kommer att operationaliseras utifrån hur stor andel av 

styrelsen som utgör kvinnliga styrelseledamöter. Likt Williams (2003) studie kommer 

andel kvinnliga ledamöter i styrelsen att beräknas som en procentsats för vårt valda 

inhämtningsår, 2013. Genom att dividera andel kvinnliga ledamöter i ett företags 

styrelse med det totala antalet styrelsemedlemmar, erhålls en procentuell andel 

kvinnliga ledamöter för respektive företags styrelse.  Hur många kvinnor som är 

delaktiga i Stockholmsbörsens företags styrelser, kommer att utläsas utifrån varje 

företags årsredovisning.  

 

Variabeln kön utgör en dikotom variabel med tanke på att den endast kan bestå av två 

kategorier; man eller kvinna. Enligt Bryman och Bell (2013) är en variabel dikotom om 

den kan anta två olika värden, som kan kategoriseras. Detta leder till att kvinnliga 

respektive manliga ledamöter kommer att kodas som 1 och 0, där 0 är man och 1 är 

kvinna. De kvinnliga ledamöterna är valda att kodas med 1 då det är dessa vi är 

intresserade av att studera. Däremot kommer vi, i denna studie, att mäta andelen 

kvinnliga ledamöter i styrelsen för att kunna utreda om denna har någon påverkan på 

om företaget kommunicerar företags- eller samhällsvärde. Med tanke på att vi istället 

kommer att använda oss av andelen utgörs vår variabel kön istället av en kvotvariabel. 

En kvotvariabel innebär att det är lika stort avstånd mellan varje kategori (Bryman & 

Bell, 2013), där avståndet mellan varje procentsats kvinnor i styrelsen är lika stort. 

 

4.4.3.2 Nationalitet 
En styrelseledamots nationalitet kommer i denna studie utgöras av om den enskilda 

ledamoten är av svensk eller icke svensk härkomst, det vill säga var ledamoten är född 

och således tas ingen hänsyn till medborgarskap. Därav kommer en kategorisering göras 

utifrån att individen har svensk eller annan nationalitet, vilket enligt 

hypotesgenereringen ovan kan påverka huruvida man vill kommunicera värde för 

företaget eller samhället. Detta presenteras i hypotes 2, där andel ledamöter med 

utländsk nationalitet således antas utgöras av icke svensk nationalitet, oavsett vilken 

nationalitet individen har istället för svensk.  

 

En studie av Ruigrok, Peck och Tacheva (2007) genomfördes om mångfald gällande 

nationalitet och kön i schweiziska styrelser, vilket även är tillämpbart i denna studie. 
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För att mäta andel ledamöter med utländsk nationalitet, gjordes en beräkning och 

kategorisering, oavsett specifik nationalitet, av styrelsens ledamöter. Vår tanke är att 

liksom Ruigrok et al. (2007) beräkna och kategorisera ledamöterna till antingen svensk 

eller utländsk nationalitet utifrån information hämtad från respektive företags 

årsredovisning, under styrelsekapitlet. Detta kommer att göras utifrån olika faktorer för 

att kunna göra en så rättvis bedömning som möjligt. I ett första steg kommer vi ta del av 

om det står någon utskriven nationalitet för ledamöterna. I de fall det inte presenteras 

kommer ledamöternas namn att studeras, där det avgörande kommer att vara om namnet 

är svenskklingande eller inte. Även eventuell bild, utbildningsorter och annan 

information som går att utläsa från årsredovisningen, kommer att ligga till grund för att 

förstärka antagandet om vilken nationalitet ledamoten har. En sammanvägd bedömning 

kommer alltså göras utifrån dessa faktorer för att göra bedömningen om respektive 

ledamots nationalitet. Genom att kategorisera ledamöterna själva, antas en subjektiv 

inriktning med tanke på att vi själva gör bedömningen, vilken hade kunnat uteslutas 

genom att använda någon form av index, eller annan redan presenterad data över 

ledamöternas nationalitet. Det är således vad vi anser vara ett svenskklingande namn 

som avgör styrelseledamotens nationalitet när det gäller namnet. Med detta i åtanke 

kommer en egen bedömning göras över de företag som ska studeras på Nasdaq OMX 

Stockholm. 

 

Variabeln nationalitet utgörs i ett första steg av en dikotom variabel med tanke på att 

den kan kategoriseras i två; utländsk eller svensk nationalitet. Detta leder till att 

utländska ledamöter kommer att kodas som 1 och svenska ledamöter som 0. Däremot 

kommer vi, liksom med kön, att mäta andelen utländska ledamöter i styrelsen för att 

utreda huruvida dessa kan ha påverkan på vilka värden företagen kommunicerar med 

CSR. Med tanke på att andelen kommer att beräknas och testas, utgörs vår variabel 

nationalitet av en kvotvariabel. Vad som är förutsättningen för en kvotvariabel är att det 

ska vara lika stort avstånd mellan varje kategori (Bryman & Bell, 2013), vilket det är 

mellan varje extra procent ledamöter med utländsk nationalitet i styrelsen. 

 
4.4.3.3 Ålder 
Liksom ovanstående variabler kommer information om styrelseledamöternas ålder att 

inhämtas från styrelsekapitlet i företagens årsredovisningar för det valda året, 2013.  Att 

inhämta denna information från en sådan källa känns tillförlitligt då företagens 

årsredovisningar är offentlig information samt att detta sätt att inhämta information om 
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styrelseledamöternas ålder gjorts även i tidigare studier, till exempel den som gjordes av 

Tarus & Aime (2014). För att testa huruvida styrelseledamöternas ålder kan ha en 

påverkan på vilket värde som kommuniceras, har vi valt att mäta åldern i form av 

respektive styrelses medelålder. Även författarna Taljaard, Ward och Muller (2015) 

använder sig av medelålder för att se hur detta kan påverka en beroende variabel, vilket 

i vårt fall är kommunicerat företags- respektive samhällsvärde. Alltså vill vi studera 

huruvida skillnader i styrelsernas medelålder kan ha samband med studiens beroende 

variabel. 

 

Variabeln ålder utgör en kvotvariabel, då det är lika stort avstånd mellan varje kategori 

(Bryman & Bell, 2013), där avståndet mellan varje år är lika stort oavsett hur gammal 

styrelsen blir. Medelåldern kommer att beräknas genom att addera de olika 

styrelsemedlemmarnas totala ålder för att dividera denna med totalt antal 

styrelseledamöter. Om information angående ålder saknas på någon styrelseledamot, 

kommer vi att ta bort dessa från det totala antalet för respektive styrelse och således 

dividera med ett färre antal ledamöter. På så sätt kan vi ändå erhålla ett korrekt resultat, 

vilket är jämförbart för alla styrelser, samtidigt som det blir rättvisande i kommande 

statistiska tester.  

 

4.4.3.4 Utbildning 
Variabeln utbildning kommer vi att ta hänsyn till, då vi anser att det borde finnas en 

påverkan på vilket värde som ledamöter vill kommunicera i CSR-rapporteringen 

beroende på vilken typ av utbildning dessa har. Information kring styrelseledamöternas 

utbildning kommer även här att inhämtas från respektive företag på Stockholmsbörsens 

årsredovisning under kapitlet som handlar om styrelsen. Det vi tror påverkar 

kommuniceringen av antingen företags- eller samhällsvärde är således vilken typ av 

utbildning ledamöterna har. Dessa olika typer av utbildningar tillför därmed olika 

resurser till styrelsen, genom de olika ledamöterna.  

 

Författarna Ruigrok et al. (2007) studerar mångfald i styrelsen och belyser utbildning 

som en viktig del av styrelseledamöternas humankapital. De har mätt utbildning genom 

att kategorisera fyra olika typer av utbildning, nämligen “företagsutbildning, teknisk 

utbildning, juridisk och annan” (Ruigrok et al., 2007, s. 551). I denna studie mätte 

författarna företagsutbildning som en dummyvaribel, där en ledamot med ekonomisk 

utbildning kodades som 1 och ledamot med annan utbildning kodades som 0. Även Ooi, 
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Hooy och Mat Som (2015) anammar en mätning av utbildning enligt kategorisering av 

olika typer av utbildningar. Däremot tillämpar dessa författare fler kategorier vid sin 

mätning för att utreda mångfald i styrelsen, men där företag och ekonomi är en egen 

kategori. Vi kommer att använda ett liknande mätsätt för att kunna utreda om en 

utbildning inom ekonomi i så fall skulle leda till ökad kommunikation av värde för 

företaget i CSR-rapporteringen. Således kommer en ledamot med ekonomisk- eller 

företagsekonomiskutbildning att kodas som 1 och annan utbildning som 0. I vårt fall 

blir det endast relevant att kategorisera två utbildningar för att kunna skilja på vilka 

värden som företaget kommunicerar i sin CSR-rapportering, men där vi utgår från 

ovanstående nämnda författares mätning och kategorisering vad gäller 

styrelseledamöternas utbildning, med avseende på hela styrelsen.  

 

Med ovanstående i beaktande utgörs därmed utbildning av en dikotom variabel, med 

tanke på att den kommer att kategoriseras som företagsekonomisk utbildning eller 

annan utbildning. Det innebär att två kategorier kommer att användas, vilket enligt 

Bryman och Bell (2013) är utgångspunkten för en dikotom variabel. Företagsekonomisk 

utbildning kommer att kodas som 1 och annan utbildning som 0. Däremot, med tanke på 

att hela styrelsen ska studeras kommer en andel att behöva beräknas, så att vi kan testa 

på vilket sätt en styrelse med majoritet företagsekonomisk utbildning kan påverka 

kommunicerat företagsvärde i CSR-rapporteringen. Det innebär att variabeln utbildning 

slutligen kommer att testas som en kvotvariabel, där avståndet mellan varje procentsats 

för företagsutbildning utgörs av lika stora steg. Information om ledamöternas utbildning 

är sådan som kan tänkas variera i respektive företags årsredovisning, då det inte är 

säkert att alla kommer att informera om utbildning. Det finns också en risk i att 

mängden information om utbildning kan komma att variera. För att göra en likadan och 

rättvis bedömning utgår vi från eftergymnasial utbildning inom ekonomi, management 

eller liknande som har med företagsutbildning att göra. Däremot räcker det inte om 

ledamöterna innehar företagsekonomisk utbildning på gymnasiet, då vi anser att det är 

den eftergymnasiala utbildningen som ligger till grund för deltagandet i styrelsen. Den 

gymnasiala utbildningen är snarare en grundläggande utbildning med ett bredare 

perspektiv, där den fördjupade nivån på universitet eller högskola bör påverka 

styrelsearbetet mer. Vi kommer inte att göra någon distinktion mellan om utbildningen 

varit förlagd i Sverige eller annat land, varför företagsekonomisk utbildning kan ha flera 

benämningar.  
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4.4.3.5 Interlocking directors 
Interlocking directors, innebär enligt ovan, att styrelsemedlemmar sitter med i flera 

olika styrelser. Denna kunskapsspridning bör enligt oss påverka en individs världsbild 

och på så sätt hur företags CSR-kommunicering ser ut. Att mäta huruvida 

styrelseledamöter sitter med i flera styrelser kan göras på olika sätt.  

 

Ben Barka och Dardour (2015) studerar interlocks och presenterar två olika matriser 

som presenteras i deras studie och som kan användas vid mätning av interlocks. Den 

ena matrisen utgörs av en triangel, där hörnen symboliserar styrelser och linjerna 

emellan styrelseledamöterna. Den andra matrisen karaktäriseras snarare av ett 

spindelnät, vilket symboliserar flera olika relationer som styrelseledamöter har med 

olika företag. Likt matrisen med spindelnät skulle vi kunna beräkna hur många 

interlocks såväl varje ledamot som hela styrelsen har. Genom att utifrån varje ledamot 

kunna skissera en matris över vilka styrelseuppdrag respektive ledamot, och således 

hela styrelsen, har utöver sitt eget, kan vi göra en beräkning av antalet interlocks. 

Utifrån detta kan sedan ett medelvärde beräknas, vilket är jämförbart mellan de olika 

företagen. Ett annat sätt att mäta interlocks är som Cai, Dhaliwal, Kim och Pan (2014) 

gör genom att använda sig av en databas, vilken kan presentera information angående 

huruvida styrelseledamöter har interlocks. Vi har inte tillgång till någon sådan databas, 

varför vi istället kommer att utgå från årsredovisningar 2013, för att själva kunna 

beräkna hur många styrelseuppdrag respektive ledamot har det året. Med ovanstående i 

beaktande kommer både Ben Barka och Dardours (2015) och Cai et als. (2014) 

tillämpning vad gäller mätning av interlock directors att användas. Vi kommer att utgå 

från redan publicerad information, från ett tillfälle likt Cai et al. (2014), medan vi 

kommer att anamma tankesättet kring spindelnätsmatrisen från Ben Barka och Dardous 

(2015) vid beräkning av antal interlocks i styrelsen. 

 

I denna studie kommer varje ledamot att studeras baserat på hur många interlocks denne 

har utifrån vad som presenteras i årsredovisningen, för att sedan kunna göra en 

beräkning över hela styrelsen. Genom att dividera totala antalet interlocks med antal 

styrelsemedlemmar kan en jämförbar andel beräknas över hur många interlocks 

respektive styrelse har, vilket vi tror kan ha påverkan på vilket värde som 

kommuniceras. För att ta reda på det här kommer varje företags styrelsekapitel i 
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årsredovisningen att studeras, där det går att finna vilka fler styrelseuppdrag, utöver det 

egna, respektive ledamot har. 

 

En styrelseledamot kommer antingen att vara representerad i flera olika styrelser eller 

endast en. I denna studie ligger fokus på hur många interlocks den totala styrelsen 

innehar i genomsnitt, vilket bidrar till den kunskapsspridning som interlocking kan ge. 

Utifrån detta kommer varje styrelseledamots övriga uppdrag i form av styrelseuppdrag 

att studeras och beräknas. Med tanke på att vi vill mäta genomsnittligt antal interlocks i 

varje styrelse, utgör denna oberoende variabel en kvotvariabel, där varje steg för en 

extra interlock utgör samma avstånd (Bryman & Bell, 2013).  

 

4.4.3.6 Oberoende styrelseledamöter 
De styrelseledamöter som inte har någon relation till företaget utgör oberoende 

ledamöter, vilka vi tror kan påverka vilket värde som företaget väljer att kommunicera i 

sin CSR-rapportering. Ledamöter som har en relation till företaget borde enligt 

hypotesen kring oberoende ledamöter fokusera på företaget och dess resultat och med 

det i åtanke kommunicera företagsvärde. Hallvarsson och Halvarsson (2015) belyser att 

ledamöter som är beroende till företaget eller aktieägarna utgör beroende ledamöter. 

Detta kommer att anammas här, där ledamöterna såldes kommer att kategoriseras som 

oberoende endast om ingen relation finns till varken företaget eller någon aktieägare. 

Med detta i åtanke kommer även ledamöter med aktier i det egna företaget att 

kategoriseras som beroende, oavsett hur många aktier de innehar. De ledamöter som 

innehar aktier i företaget har, åtminstone rent teoretiskt, rätten att påverka företaget 

(Hedlund et al., 1985). Utifrån detta kommer vi att studera dels om det står i 

årsredovisningen i vilken mån ledamöterna är oberoende eller beroende till företaget, 

ledningen eller aktieägarna, men även respektive ledamots aktieinnehav i företaget. 

Amran, Lee och Devi (2014) beräknade i sin studie en procentuell andel oberoende 

ledamöter i styrelsen. Likt Amran et al. (2014) kommer andelen oberoende ledamöter 

att beräknas för respektive företag på Stockholmsbörsen. Även Michelon och Parbonetti 

(2012) beräknade andelen oberoende ledamöter i sin studie, vilket tyder på att det borde 

vara ett tillförlitligt mätsätt av variabeln oberoende ledamöter.  

 

Variabeln oberoende ledamöter är till en början dikotom, då ledamöterna antingen kan 

ses som beroende eller oberoende i förhållande till styrelsen, aktieägarna eller företaget. 

För att anses som oberoende styrelseledamot, behöver ledamöterna i vår studie vara 
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oberoende gentemot både styrelsen och företaget, varför vi valt att kategorisera dem 

som oberoende endast om de inte innehar några aktier eller är beroende på annat sätt. 

Det innebär att en helt oberoende ledamot kan kodas som 1 och beroende ledamot som 

0, för att utifrån detta beräkna den andel av styrelsen som utgörs av oberoende 

ledamöter. För att beräkna hur många av styrelseledamöterna som är oberoende, 

kommer företagens styrelsekapitel i årsredovisningen att studeras. Med tanke på att 

andelen, även här, kommer att beräknas, utgörs variabeln oberoende ledamöter av en 

kvotvariabel som enligt Bryman och Bell (2013) består av lika stora avstånd mellan 

varje kategori. Stegen mellan varje procentsats kommer här att vara lika stora. I de fall 

som företagen inte presenterar någon information om huruvida ledamöterna är 

oberoende till företaget, eller om de innehar några aktier, kommer vi att ta bort dessa 

ledamöter från det totala styrelseantalet. Således kommer vi att dividera med ett mindre 

antal för att ändå få en rättvisande variabel att använda till de statistiska testerna. 

 

4.4.3.7 Leende 
För att kunna operationalisera ovanstående variabel kommer utgångspunkten att vara en 

indelning mellan leende och icke-leende styrelseledamöter på den bild som presenteras i 

företagens årsredovisningar. Precis som Berg, Söderlind och Lindström (2015) kommer 

leendet att kategoriseras utifrån om man ler på bild eller inte. För att avgöra detta krävs 

det att man antingen ler genom att visa tänderna och/eller om personen drar upp 

mungiporna. Till skillnad från ovanstående författare är utgångspunkten att vi inte 

manipulerat bilderna utan istället utgår från de bilder som presenteras i styrelsekapitlet i 

företagens årsredovisningar. Finns inte styrelsemedlemmarna med på bild i 

årsredovisningen, kommer företagens hemsida att studeras i de fall då styrelsen är 

densamma idag som vid datainhämtningsåret. 

 

Likt Shore och Heerey (2011) kommer leenden även granskas utifrån om det är äkta 

leenden, då det är dessa leenden som kan förstärka det värde som företag vill 

kommunicera. För att avgöra om ett leende är äkta kommer vi att se till 

styrelseledamöternas bilder i helhet och även se om de ”ler med ögonen” och ”hela 

ansiktet”. Denna bedömning kommer att göras som ett komplement till om man ler med 

mungiporna eller om man ler och visar tänderna. Det är i de fall som ledamöterna 

klassificeras som leende vi kommer att studera bilden en gång till för att se om leendet 

är äkta.  
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För att mäta ovanstående kommer vi likt Amran et al. (2014) att beräkna en procentuell 

andel, men i detta fall i form av styrelseledamöter som ler på bild. Huruvida 

styrelseledamöterna uppvisar leende på bilden som finns i första hand i 

årsredovisningen för valt år, 2013, kan kategoriseras utifrån att de antingen ler eller inte. 

Då information saknas i årsredovisningen görs en extra sökning på företagets hemsida 

för att i så fall kunna ta del av den bild som presenteras, om ledamoten fortfarande sitter 

kvar i styrelsen. Med tanke på att variabeln kan kategoriseras utifrån att ledamöterna ler 

eller inte, utgör detta en dikotom variabel till en början, där vi kategoriserar ledamöterna 

enligt två kategorier (Bryman & Bell, 2013). De ledamöter som anses le på bilden kodas 

med 1 och de ledamöter som inte tenderar att le på bilden kodas som 0. Ledamöterna 

som ler kommer sedan att beräknas som procentsats för att kunna mäta om leende 

styrelseledamöter har någon påverkan på vilket värde företaget kommunicerar i sin 

CSR-rapportering. I de fall någon styrelseledamot saknas på bild, kommer andelen 

leende beräknas utifrån antalet personer som finns representerade på bild. Detta görs för 

att erhålla en mer rättvisande bild över andelen leende styrelseledamöter. Med tanke på 

att det är just andelen leende ledamöter som beräknas utgör denna variabel en 

kvotvariabel.  

 

4.4.4 Kontrollvariabler 
4.4.4.1 Bransch  
Vad gäller företags bransch, anses företag inom olika branscher agera olika när det 

handlar om vilket värde som kommuniceras ut till företags intressenter. Adams, Hill och 

Roberts (1998) illustrerar att företags branschtillhörighet har inverkan på CSR-

rapporteringens utformning och omfattning. Dessa författare menar att företag inom 

industrin, och därmed tillverkande företag, har en högre miljöpåverkan än företag inom 

andra branscher. Med detta i åtanke menar Adams et al. (1998) att dessa väljer att visa 

sig mer transparenta och lämna fler avslöjanden. I Tagesson, Blank, Broberg och 

Collins studie från 2009 går detsamma att utläsa, vilka även nämner att finansiella och 

tjänsteproducerande företag utgör olika branscher och presenterar färre avslöjanden än 

industribranschen. Michelon och Parbonetti (2012) använder sig av företags 

branschtillhörighet som kontrollvariabel och gör i sin studie en uppdelning mellan åtta 

olika branscher.  

 

Med ovanstående som bakgrund väljer vi att, precis som Michelon och Parbonetti 

(2012), använda bransch som en kontrollvariabel, då det kan antas ha påverkan på vilket 
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värde som kommuniceras ut gällande CSR. I sin studie använder de sig av åtta olika 

branscher, men där vi istället kommer att använda oss av tio olika branscher med stöd i 

hur företagen branschkategoriseras enligt Nasdaq OMX Stockholm. Likt Michelon och 

Parbonetti (2012) kommer vi att genomföra en specifik branschindelning utifrån 10 

kategorier, vilka är kategoriserade på Nasdaq OMX Stockholm. Detta skulle även kunna 

liknas med ett sådant branschindex som dessa författare använder sig av i sin studie, där 

deras index dock endast kategoriserar i åtta branscher. Nasdaq OMX Stockholm gör en 

sektorindelning utifrån tio olika branscher, nämligen; olja och gas, material, 

industriföretag, konsumtionsvaror, konsumenttjänster, sjukvård, telekom, verktyg, 

ekonomi och teknologi. Genom att vi kan använda oss av denna redan befintliga 

information görs branschindelningen till en början objektivt. Det gör också att liknande 

företag inte riskerar att hamna inom olika branscher på grund av våra värderingar, utan 

att de snarare automatiskt klassificeras till samma bransch.  

 

För att underlätta kommande statistiska tester kommer kontrollvariabeln bransch utifrån 

Nasdaqs 10 sektorer att delas in i tre mer omfattande kategorier. Vi kommer liksom 

Tagesson et al. (2009) att utgå från finansiella och tjänsteproducerande branscher. 

Utöver detta kommer Adams et als. (1998) kategorisering enligt industri- och 

tillverkande företag att utgöra den tredje kategorin av branscher. För att dela in 

Stockholmsbörsens 10 sektorer inom dessa tre, kommer en subjektiv bedömning att 

göras. Detta innebär att den finansiella branschen utgörs av sektorn för finansiella 

företag. De tjänsteproducerande företagen utgår från sektorerna konsumtionsvaror, 

konsumenttjänster, sjukvård, telekom och teknologi. Slutligen utgörs den tillverkande 

branschen av sektorerna olja och gas, material, industriföretag och verktyg. 

 

Vilken branschtillhörighet ett företag tillhör utgör, med stöd i Bryman och Bell (2013,) 

en nominalvariabel, vilken är en variabel med kategorier men som inte kan rangordnas. 

Olika branscher innebär således olika kategorier, men där dessa inte kan kategoriseras 

efter numerisk ordning. Det innebär att samtliga företag kommer att kunna kategoriseras 

till någon av dessa olika branscher. Branschtillhörigheten kommer därmed att tillämpas 

som en dummyvariabel, vilken är en så kallad egenskapsvariabel (Sundell, 2010a). I 

denna studie kommer således varje bransch att testas som dummyvariabel och därmed 

utgöra referensbransch.  
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4.4.4.2 Storlek 
En av studiens kontrollvariabler utgör företags respektive storlek, vilken påverkar i 

vilken mån företag väljer att presentera CSR-rapportering (Adams et al., 1998, 

Michelon & Parbonetti, 2012). Dessa författare belyser också att desto större företagen 

är, desto högre är sannolikheten att företagen har en mer omfattande CSR-

kommunikation. Detta går även att relatera till Frostensson et al. (2015) som lyfter fram 

att större företag har fler “kritiska ögon” på sig och således visar på transparens 

gentemot sina intressenter. Då större företag är mer utsatta för offentlig granskning än 

vad mindre företag är, blir legitimitetsskapande en viktig del för företag (Arvidsson, 

2010). Att avslöja CSR-aktiviteter kan därmed vara ett sätt att påvisa att företaget tar 

ansvar och därmed skapar legitimitet. Företags storlek skulle därmed kunna påverka 

vilket värde som kommuniceras till företags intressenter. 

 

4.4.4.2.1 Omsättning 

För att mäta företagets storlek har likt Adams et al. (1998) och Tagesson et al. (2009) 

företagens omsättning valts. Även Bae (2014) mäter företagets storlek i form av dess 

omsättning. Omsättningen kan ses som en indikator över hur stort ett företag är, då 

omsättningen utgörs av ett företags totala försäljning. Patten (2002) använder sig också 

av omsättning för att karaktärisera företags storlek, men genom att presentera en 

naturlig logaritm, vilket även vi kommer att tillämpa i de statistiska testerna. Med detta i 

åtanke menar vi att ett företag med högre omsättning bör utgöra större företag och 

således presentera mer omfattande arbete med CSR än ett företag med lägre omsättning. 

Detta går att styrka genom Adams et als. (1998) resonemang kring att mindre företag 

avslöjar minst information, medan stora företag avslöjar mest, varför omsättningen 

torde påverka kommunikationen av CSR. Utifrån företagens respektive årsredovisningar 

från år 2014, kommer uppgifter om företagens omsättning att inhämtas, för att kunna 

bestämma företagets storlek.  

 

Kontrollvariabeln storlek, som mäts utifrån omsättning, utgör en kvotvariabel då 

avståndet mellan varje tusentals SEK är lika stort. Att avståndet mellan varje kategori är 

lika stort är just vad som kännetecknar kvotvariabler (Bryman & Bell, 2013). 

Företagens omsättning kommer att analyseras i svenska kronor från respektive företags 

årsredovisning, varför en omräkning till SEK kan komma att bli nödvändig. I de fall 

kommer valutakursen för respektive valuta inhämtas från samma år som 

årsredovisningen är presenterad.  
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4.4.4.2.2 Antal anställda 

Ett annat mått på företagens storlek är att studera antalet anställda i företaget, vilket 

Tagesson et al. (2009) även använder som mått på företagets storlek. Detta görs för att 

företag inom vissa branscher kan ha en stor omsättning, men med lite personal (Boesso 

& Kumar, 2007). Därmed kan variabeln storlek kompletteras med företags antal 

anställda, då det ger studien ett bredare perspektiv. Företag med högre antal anställda 

bör påverka vilket värde som kommuniceras gällande CSR, med tanke på att de 

anställda kan ses som en av företags många intressenter. Med detta som bakgrund 

kommer antal anställda bidra med ett utvidgat mått inom variabeln storlek, som antas ha 

en påverkan på vilket värde som huvudsakligen kommuniceras i företags CSR-

rapportering. Informationen om antal anställda kommer att inhämtas likt Boesso och 

Kumar (2007) från företagens respektive årsredovisningar, i vårt fall för år 2014.  

 

Företagets storlek utifrån antal anställda kommer likt omsättningen att mätas som en 

kvotvariabel, där avståndet mellan varje individ i företaget är lika stort. Enligt Bryman 

och Bell (2013) utgår en kvotvariabel från en absolut nollpunkt och där avstånden 

mellan alla kategorier sedan är lika stora. Ett företag skulle kunna ha noll anställda och 

där varje extra anställd utgör lika stort avstånd, vilket gör att denna kontrollvariabel går 

att karaktärisera som kvotvariabel.  

 

4.4.4.3 Vd i styrelsen 
Med utgångspunkt i Upper Echelon-teorin, vilken handlar om hur ledningens 

demografiska egenskaper och psykologiska aspekter kan påverka företagets prestationer 

(Hambrick & Mason, 1984), anses Vd:ns inblandning i styrelsen kunna påverka vilket 

värde som huvudsakligen kommuniceras. Företagsledningen arbetar, enligt Fama och 

Jensen (1983), för att maximera sin egennytta, där styrelsen således kan påverkas av 

Vd:ns egenskaper när beslut rörande CSR ska fattas. Fama (1980) nämner lönesättning 

såväl ex post som ex ante där ex post innebär lön efter utförd prestation. Detta skulle 

kunna leda till att företag som uppvisar bra resultat ger ledningen bättre förmåner. 

Därmed kan det vara så att Vd:n har ett intresse i att företaget presenterar information 

som i slutänden gynnar denne själv, vilket hen för med sig in i styrelserummet om Vd:n 

även är invald i styrelsen. 
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Michelon och Parbonetti (2012) studerar Vd:ns delaktighet i styrelsen, där denna 

variabel utgör en dummyvariabel. Likt detta kommer vi också att ta hänsyn till om Vd:n 

är invald i styrelsen, då dennes intresse kommer att kunna påverka styrelsen och dess 

beslutsfattande. Vd:n skulle kunna tänkas vilja förmedla ett värde för företaget, utifrån 

Fama och Jensens (1983) resonemang, om att denne vill maximera sin egennytta i form 

av avkastning.   

 

Kontrollvariabeln gällande Vd i styrelsen utgörs i denna studie av en dikotom variabel. 

Denna variabel kännetecknas av att endast två kategorier är möjliga (Bryman & Bell, 

2013), vilket innebär att Vd:n antingen sitter med i styrelsen eller inte. Genom att 

studera styrelsens sammansättning och egenskaper, kommer vi att finna om Vd:n även 

innehar en styrelseposition, vilket kommer att kodas som 1. Sitter Vd:n inte med i 

styrelsen kodas detta som 0 och kan sedan användas till studiens statistiska tester för att 

finna eventuell påverkan på vilket värde som kommuniceras. 

 

4.4.4.4 Företagets ålder 
Då CSR-arbete kommit att ta alltmer plats i företag i dagens samhälle (Borglund et al., 

2012) tror vi att företags ålder kan ha en inverkan på hur företag väljer att kommunicera 

värde med CSR till sina intressenter. Enligt Roberts (1992) finns det ett samband mellan 

företags ålder och CSR-avslöjanden, där yngre företag lämnar färre avslöjanden än vad 

äldre företag gör (Barakat, López-Péres, Ariza, 2015). Yngre företag tenderar också att 

investera mindre i CSR-aktiviteter än vad äldre och mer mogna företag gör. Detta kan 

bero på att yngre företag prioriterar att investera i tillväxt och således inte har lika 

mycket likvida medel att investera i CSR. Äldre företag tenderar istället att presentera 

mer pålitliga kassaflöden, vilket innebär att ett större fokus kan läggas på att ta ansvar 

för ej lagstadgade aktiviteter som CSR. (Withisuphakorn & Jiraporn, 2016). 

 

Med ovanstående i beaktande kan det finnas en påverkan på vilket värde som 

kommuniceras med CSR, beroende på hur gammalt företaget är. Michelon och 

Parbonetti (2012) har använt sig av företagets ålder som en kontrollvariabel i sin studie, 

vilket vi således anammar även till denna studie. Företagets ålder kommer att beräknas 

från när företaget grundades och fram till 2014, vilket utgör inhämtningsår för samtliga 

kontrollvariabler. Denna variabel utgörs av en kvotvariabel med tanke på att varje år 

äldre eller yngre respektive företag är, utgör ett lika stort avstånd, ett år är alltid ett år. 

Likt ovan är detta vad som symboliserar en kvotvariabel (Bryman & Bell, 2013).  
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4.5 Databearbetning 
När data har samlats in för dem beroende variablerna, har varje företags frivilliga del av 

årsredovisningen sparats som PDF, för att kunna utgöra en sökbar fil. Likt Kothari et al. 

(2009) har vi sparat ner underlag till tester från företag, i vårt fall från 

Stockholmsbörsen. All data som samlats in, för såväl beroende som oberoende och 

kontrollvariabler, har sammanställts i ett Excel-dokument, där även beräkningar gjorts 

för respektive variabel. De variabler som krävt en omarbetning har kodats enligt 1 och 

0, för att sedan beräknas till procentuella andelar i Excel-dokumentet.  Materialet har 

sedan exporteras till SPSS, som är ett program för statistisk analys, där vi kunnat 

bearbeta materialet för att kunna påvisa eventuella samband och på så sätt kunna 

acceptera eller förkasta studiens hypoteser. Med tanke på att beroende, oberoende och 

kontrollvariabler utgör olika typer av variabler, kommer olika tester att behöva 

genomföras för att kunna finna statistiska samband mellan att styrelsens egenskaper 

skulle påverka kommunikationen av värde med CSR. I ett första steg undersöks 

datamaterialets deskriptiva statistik för att kunna finna eventuella felaktigheter i 

datainsamlingen, vilken sedan ligger till grund för de tester som kommer att 

genomföras.  

 

4.5.2 Bortfallsanalys på datainsamling 
I den datainsamling som gjorts har vårt urval om 244 företag minskat, då vissa faktorer 

gjort att företag fallit bort. Det har varit främst tre orsaker som gjort att urvalet minskat 

till 213 företag. När det gäller insamlingen av data från årsredovisningarna från år 2014, 

som ligger till grund för beräkningen av antal ord inom varje värde, har företag med 

årsredovisning på engelska valts bort. Detta har vi gjort medvetet med tanke på att de 

ord vi valt att använda på svenska anses vara svåra att direkt översätta till engelska för 

att träffa samma värde som vi avser med de svenska orden. En anledning till att vi valt 

bort dessa företag, vilka var ett 15-tal, är för att kunna öka tillförlitligheten av de valda 

ord som använts i innehållsanalysen, för att kunna ta fram våra beroende variabler. Vi 

har lagt mycket stor vikt och tid på att ta ut relevanta ord för att kunna fånga respektive 

värde för alla företag, där de engelska i så fall skulle kunna minska trovärdigheten, då 

det är krävande att sätta sig in i även det engelska fackspråket. För att kunna använda 

även de engelska årsredovisningarna anser vi att en lika grundlig bearbetning hade 

krävts utifrån det engelska fackspråket, vilket kan variera likt svenskan. En annan 

anledning till att vi valde bort de engelska årsredovisningarna, är att de endast 
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representerades av ett fåtal internationella företag. Hade detta antal dock varit högre 

eller mer jämlikt med antalet med årsredovisningar på svenska, hade dessa likt de 

svenska även legat till grund för kategoriseringen av studiens beroende variabler. Med 

tanke på att vi vill studera företags, på Stockholmsbörsen, kommunikation av CSR 

ligger även detta till grund för att vi valt att utesluta de företag med årsredovisning 

endast på engelska.  

 

Den andra orsaken till att urvalet minskat är på grund av hur företagen presenterat sin 

information i årsredovisningarna. För att varje årsredovisning ska ha kunnat studeras på 

ett likartat sätt för varje företag, har vi haft kriteriet att söka på exakt samma ord inom 

respektive företags introducerande del i årsredovisningen. Den introducerande delen 

ses, som ovan nämnts, som en informell del, vars syfte kan vara marknadsföring 

(Edenhammar & Thorell, 2010). För att rent konkret kunna läsa “samma” del inom 

varje årsredovisning, sattes en gräns vid förvaltningsberättelsen. Då vissa företag 

presenterar sin förvaltningsberättelse redan på första sidan i sin årsredovisning, vilket 

innebär att ingen direkt informell del har presenterats, har vi gjort valet att ta bort dessa 

företag från vårt urval. Anledningen till detta är främst att vi, rent 

tillförlitlighetsmässigt, vill använda oss av samma del för varje företag, för att inte 

kunna lägga in någon subjektiv bedömning av företagens kommunikation av CSR. Hade 

istället enskild del studerats, vilken vi anser vara i marknadsföringssyfte, kan resultaten 

antas bli skeva. 

 

Den tredje orsaken till att vissa företag, i detta fall sju stycken, fallit bort, grundas i att 

företagen presenterat årsredovisningar som inte varit läsbara, då de snarare utgör en bild 

än en läsbar PDF. Detta upptäckte vi genom sökningen av ord som gjorts i 

datorprogrammet NVivo, där programmet inte kunde hitta några träffar på ord 

överhuvudtaget, för ett fåtal företag. Det har blivit alltmer vanligt att företag låser sina 

årsredovisningar i PDF-format just för att eliminera möjligheten att söka i dokumenten, 

vilket drabbade oss för dessa sju företag. För att inhämtningen av ord inte ska skilja sig 

åt mellan de PDF som programmet kan läsa och inte läsa, har vi medvetet valt att inte 

göra någon manuell sökning. Detta har vi valt för att kunna öka tillförlitligheten av 

datainsamlingen.  
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4.6 Metodkritik  
Inom forskningsmetodik kan det studerade ofta vara komplext, med risk för 

manipulering av informationen (Holme & Solvang, 1997). Av den här anledningen kan 

det anses vara av vikt att kunna säkerställa att studien är utförd på ett trovärdigt sätt, 

vilket kan göras genom de så kallade sanningskriterierna validitet, reliabilitet och 

replikerbarhet. Dessa sanningskriterier kan också användas för att undvika mätfel och 

skapa tillförlitlighet för de, för studien, valda måtten. (Field, 2009).  

     

4.6.1 Validitet 
Utifrån Djurfeldt et al. (2010) handlar validitet om giltighet och således hur giltigt det vi 

studerar kan antas vara. Detta innebär i praktiken att vi vill kunna överföra den 

teoretiska förståelsen till mätbara variabler, så att vi kan fånga det vi ämnar studera. 

(Djurfeldt et al., 2010). För att få fram giltig information är det av vikt att fokus ligger 

på att mäta just vad som ska mätas inom kvantitativa studier, vilket kan grundas i att 

tidigare forskning stöttar metoden (Holme & Solvang, 1997). I vårt fall kan giltigheten 

ligga i att vi valt att använda oss av en deduktiv ansats, där genereringen av studiens 

variabler skett utifrån såväl tidigare forskning som teorier. En anledning till att vi valt, 

just de oberoende variabler som vi har valt är just att tidigare forskare använt dessa och 

funnit dem relevanta, vilket vi anser ökar validiteten för vår studie.   

 

En viss kritik kan riktas mot validiteten vad gäller operationaliseringen av våra 

beroende variabler, kommunicerat värde för företaget eller samhället, då vi inte funnit 

något direkt stöd för någon exakt likadan tillämpning. Däremot grundar sig denna 

operationalisering i en direkt logisk härledning från framförallt värdeteorin, vilken 

presenterats i den teoretiska referensramen. Många tidigare forskningar kring CSR har 

gjorts utifrån färdigställda index, men vilket inte var tillämpbart i denna studie. Vi har 

identifierat författare som genomfört innehållsanalyser, vilket vi ansåg var en bra metod 

för oss i arbetet med att generera kategoriseringen av vilket värde företag 

kommunicerar. För att öka validiteten har vi ändå tydligt försökt härleda respektive 

sökord i innehållsanalysen till antingen teori, standards eller vanligt förekommande ord 

i företags årsredovisningar.  

 

4.6.2 Reliabilitet 
Efter att studien kan antas vara valid, är en förutsättning också att den anses vara 

tillförlitlig i form av reliabilitet. Detta utgör, till skillnad från ovan, hur vi mäter snarare 
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än vad vi mäter. Alltså blir det av stor vikt hur tillvägagångssättet ser ut för att mäta 

utvalda variabler. (Djurfeldt et al., 2010). Reliabilitet handlar om i vilken mån resultaten 

från undersökningen åter kan uppnås om studien skulle genomföras på nytt, vilket 

benämns replikerbarhet. Viktigt att poängtera är att reliabilitet är en förutsättning för att 

studien ska kunna anses vara valid. (Bryman & Bell, 2013).  

 

I vårt fall har vi, för att undvika en bristande reliabilitet i form av skilda subjektiva 

bedömningar, valt att samla in mycket av datamaterialet tillsammans. I de fall där 

tveksamheter och egna bedömningar påverkat datamaterialet har såväl 

stickprovskontroller som interna kontroller gjorts för att kunna öka reliabiliteten för 

studien. Vid insamlingen av data fanns ingen möjlighet, rent tidsmässigt, att göra 

samtlig inhämtning tillsammans, varför de första 20 företagen gjordes ihop, samtidigt 

som kriterierna för vidare inhämtning sattes. För att kunna öka tillförlitligheten för 

studien hade samtlig datainsamling kunnat genomföras av oss båda, men till exempel på 

bekostnad av antalet företag studien undersöker. Vi valde därmed att efter de 20 första 

företagen att fortsätta på varsitt håll, för att öka effektiviteten. För att kunna skapa 

reliabilitet för studien undersöktes 15 företag vardera, vilka sedan jämfördes 

sinsemellan, för att kontrollera överensstämmelsen, vilken var mycket god. Utöver detta 

har, under inhämtningen av det ursprungliga urvalet på 244 företag, ett antal stickprov 

gjorts för att säkerställa en god reliabilitet. Vad gäller replikerbarheten kan en viss kritik 

riktas mot insamlingen av material, med tanke på att denne utomstående part inte varit 

med när kriterierna för insamlingen sattes, då dessa utgörs av vår gemensamma 

subjektiva bedömning.  

 

Två aspekter som kan antas öka reliabiliteten för studien är att offentligt material 

studerats och att vi inhämtat information kring våra beroende variabler från samma 

avsnitt i respektive årsredovisning. Med tanke på att årsredovisningar är offentligt 

publicerat material, har alla tillgång till samma material som vi har studerat. Samtidigt 

ökas tillförlitligheten med tanke på att vi studerat endast de introducerande, informella, 

avsnitten i alla årsredovisningar. Dessa faktorer gör att vem som helst skulle kunna 

studera samma material vid replikerbarhet av studien.  

 

För att kunna säkerställa att datorprogrammet NVivo har träffat samma antal ord som 

vid en manuell beräkning, har kontrollräkningar gjorts. Vi har skrivit ut och 
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kontrollräknat två företags, Rezidor och Studsvik, årsredovisningar, där en jämförelse 

har gjorts mellan datorprogrammets och vår manuella beräkning. Då denna 

överensstämmelse var exakt densamma, anses detta datorprogram vara ett tillförlitligt 

hjälpmedel för att beräkna orden i vår innehållsanalys. För att visa ett exempel på hur 

beräkningen har gjorts i NVivo, finns i appendix 2 en översikt på en sida där varje ord 

som programmet räknat utifrån våra utvalda ord är markerat.  
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5. Empiriskt resultat och analys 
 
I detta avsnitt presenteras resultaten från de statistiska testerna för att sedan enklare 

analyseras för vidare diskussion i kapitel 6. Utifrån studiens slutgiltiga modeller 

genomförs hypotesprövningen, för att se huruvida studiens hypoteser finner, eller inte 

finner, empiriskt stöd.  

 

5.1 Deskriptiv statistik 
Inledningsvis har en deskriptiv analys gjorts över samtliga variabler som kommer att 

ingå i de slutgiltiga testerna i SPSS, för att kunna säkerställa att datainsamlingen inte 

har några oförutsedda värden som indikerar på fel i datainsamlingen. En annan 

anledning till att studera den deskriptiva statistiken först är för att hitta eventuella 

felaktigheter, innan några tester genomförs. Genom att göra denna deskriptiva analys 

kan vi i så fall se om och var dessa felaktigheter kan finnas. I den deskriptiva statistiken 

går det att utläsa minsta och högsta värde, samt medelvärde och standardavvikelse för 

varje variabel (Pallant, 2013). Utöver detta ger den deskriptiva statistiken även en 

antydan om hur variablerna är fördelade.  

 

Modell 3 – Deskriptiv statistik  

 
 

För att underlätta tolkningen av tabellen har vi valt att presentera hela procent och år. 

Som går att utläsa i den deskriptiva statistiken utgörs urvalet av 213 företag och inga 

direkta felaktigheter eller avvikelser är särskilt utmärkande. Variabler som är värda att 

förtydliga är framförallt studiens beroende variabler; kommunicerat företags- respektive 
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samhällsvärde. Enligt tabellen ovan är minsta antal ord som företag kommunicerar inom 

företagsvärdet 7, och inom samhällsvärdet 2. Detta kan jämföras med det högsta värdet, 

vilket här symboliserar högsta antal ord, som för företagsvärdet är 1013 och för 

samhällsvärdet 869. Dessa siffror ger företagsvärde ett medelvärde på 295 ord och 

samhällsvärde på 169 ord, vilka kan ge en indikation på att företag i större utsträckning 

kommunicerar just företagsvärde snarare än samhällsvärde, vilket kommer att testas 

vidare. Att variansen är så stor som mellan 7 och 1013, och 2 och 869, skulle kunna 

bero på antalet sidor som sökningen av ord är gjord på, det vill säga hur stor del den 

informella delen har givits i årsredovisningen. Hur stor plats den frivilliga 

redovisningen tar, varierar mellan företagen, men där förhållandet mellan orden inte 

påverkas av sidantalet. Med detta sagt har vi uppmärksammat denna stora skillnad 

mellan antal ord inom de två värdena, men med studien vill vi snarare testa vilken 

påverkan styrelsen har på vilket värde som kommuniceras. Med tanke på denna stora 

skillnad i antal ord som kommuniceras, bör det leda till en dålig normalfördelning, där 

ett hjälpmedel till att dämpa extremvärden och således ge en bättre normalfördelning är 

att logaritmera dessa variabler (Sundell, 2010c). Vi har valt att använda oss av 

logaritmen för både företags- och samhällsvärde, då vi vill ha en så normalfördelad data 

som möjligt.  

 

Annat värt att notera är omsättningen, vilken vi har valt som kontrollvariabel för att 

symbolisera storleken av företagen. På siffran för företagens omsättning går det att 

utläsa att det finns en stor skillnad i hur stora de studerade företagen på 

Stockholmsbörsen är. Omsättningen skiljer sig alltså mellan 1,5 miljoner och 283 

miljarder, vilket utgör en mycket stor skillnad, men som kan stämma utifrån den data vi 

samlat in. För att ta reda på om denna skillnad kan anses vara relevant, studeras även 

standardavvikelsen, där en relativt hög avvikelse påvisar stor variation. Som går att 

utläsa i matrisen över deskriptiv statistik, är standardavvikelsen på cirka 32 miljarder 

svenska kronor, vilken vi anser vara hög. Med tanke på denna stora differens tyder det 

på att variabeln inte utgörs av en normalfördelning, då det finns extremvärden som kan 

ha påverkan på testerna. Detta gäller även fördelningen av antal anställda, vilken skiljer 

sig mellan 1 och 140 400, med en standardavvikelse på cirka 18 000 personer.  Likt 

våra beroende variabler har vi därför valt att logaritmera även kontrollvariabeln för 

storlek, det vill säga omsättning och anställda. Det bör därmed kunna ge oss mer 

trovärdiga och rättvisande resultat i den linjära regressionen (Field, 2009), detta på 
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grund av en bättre normalfördelning, vilket är ett antagande för den linjära regressionen. 

Nedan illustreras hur omsättningens normalfördelningskurva förändras till det bättre 

efter att värdena logaritmerats. 

 

Modell 4 – Normalfördelning logaritm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra värden som kan vara relevanta att diskutera är våra dikotoma variabler som alltså 

är kodade att antingen anta värdet 0 eller 1. Det är endast våra kontrollvariabler som 

utgör dikotoma variabler, utöver de beroende variablerna,  vilka är branscherna och om 

Vd:n även är delaktig som styrelseledamot. Det medelvärde vi får på branscherna 

symboliserar hur stor andel, i genomsnitt, av företagen som tillhör respektive bransch, 

varför den totala summan för dessa variablers medelvärden blir 1. Det innebär således 

också att de finansiella företagen är något underrepresenterade i förhållande till de andra 

branschkategorierna. När det gäller om Vd:n sitter med i styrelsen eller inte, säger oss 

medelvärdet att knappt hälften av de studerade företagen även har företagets Vd 

representerad i styrelsen.   

 

Resterande variabler, de i procent och åldrarna, anser vi är tydliga och inte behöver 

diskuteras mer ingående. Dessa har inte heller några extremvärden likt variablerna ovan, 

eller några direkt skiljaktiga standardavvikelser.  

 

Omsättning LNOmsättning 
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5.2 Pearson’s korrelation 
I detta test finns samtliga variabler presenterade, där samband kan utläsas mellan 

variablerna. Sambandet antar värden mellan 1 och -1, där dessa två yttersta gränser 

utgör perfekta samband och där värdet 0 inte utgör något samband alls. 0-1 

symboliserar positiva samband, medan -1-0 istället symboliserar negativa samband. En 

positiv korrelation innebär att höga värden på en variabel har ett direkt samband med 

höga värden på den andra variabeln, vilket också är detsamma för låga värden. Vid en 

negativ korrelation har istället låga värden på den ena variabeln direkta samband med 

höga värden på den andra variabeln, och tvärtom. (Sundell, 2010b).  

 

Om en korrelation är värd att studeras bestäms utifrån om den antas vara statistiskt 

signifikant, vilket avgörs enligt vilken risk man är villig att ta för att förkasta en 

nollhypotes. Risken symboliseras av en procentsats, som baseras på risken att ta ett 

felaktigt stickprov. För att kunna veta om ett samband kan antas vara statistiskt 

signifikant, används en signifikansnivå, vanligtvis 1, 5 eller 10%. (Bryman & Bell, 

2013).)  

 

Ett Pearson’s korrelationstest har genomförts för att se i vilken mån de valda variablerna 

korrelerar med varandra, vilket innebär om de kan sägas påverka varandra. Detta är ett 

bivariat test och visar alltså korrelation mellan två variabler i en matris över alla 

presenterade variabler (Djurfeldt, Larrson och Stjärnhagen 2010). Resultatet, och 

således hela korrelationsmatrisen, kan studeras i appendix 3, men där vi valt att 

presentera korrelationen mellan beroende och oberoende variabler redan här. 

Korrelationen mellan dem beroende och oberoende variablerna är även de som kan ge 

indikationer över huruvida stöd för studiens hypoteser kan erhållas eller inte. För att 

avgöra om korrelationerna är signifikanta, har en signifikansnivå på p<0,01 och p<0,05 

valts, där p motsvarar sannolikheten. Utifrån dessa signifikansnivåer utgör 0,01 en 

starkare signifikans då det motsvarar att 99 % av ett urval inte tyder på ett slumpmässigt 

generaliserande av populationen. Detta innebär att i 99 fall av 100 görs ett korrekt 

antagande över sambandet mellan populationen och vårt stickprov. (Bryman & Bell, 

2013). Det går att utläsa i matrisen nedan att våra beroende variabler, kommunicerat 

företags- och samhällsvärde (testade som logaritmer), korrelerar med varandra, med 

positiv korrelation och stark signifikans. Detta ger indikationer på att företag i sina 

årsredovisningar kommunicerar båda dessa värden till sin omgivning. Detta är något 
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som dock inte minskar intressent för att vidare undersöka vilket värde som framförallt 

kommuniceras, då denna studie väljer att fokusera på vilket värde som kommuniceras av 

de två ytterligheterna. Utifrån nedan presenterad korrelationsmatris finner vi att det 

finns samband mellan våra valda variabler, varför det är intressant att studera vidare 

samband kring hur de oberoende variablerna, i form av styrelseegenskaper, kan påverka 

dem beroende variablerna, kommunicerade företags- respektive samhällsvärde, i den 

linjära regressionen.  

 

Modell 5 – Pearson’s korrelation 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.1 Korrelation: beroende och oberoende variabler  
Med utgångspunkt i hypotes 1a, vilken handlar om att andel kvinnliga ledamöter i 

styrelsen har ett positivt samband med kommunicerat samhällsvärde, går det att utläsa i 

korrelationsmatrisen att det skulle kunna stämma. Andel kvinnliga ledamöter i styrelsen 

har stark signifikans med båda värdena, men där korrelationen är högre för 

kommunicerat samhällsvärde, där korrelationen är positiv. Detta, liksom dem beroende 

variablernas korrelation, skulle kunna ge en indikation på att företag kommunicerar 

båda värdena med CSR i sina årsredovisningar. Däremot tyder korrelationen mellan 

dem beroende variablerna och andel kvinnliga styrelseledamöter på, att kvinnor i något 
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högre utsträckning skulle fokusera på samhället, vilket är i linje med studiens hypotes 

att andel kvinnliga ledamöter har en positiv påverkan på kommunicerat samhällsvärde. 

 

Om vi istället utgår från hypotes 2a, ska andelen utländska ledamöter ha positiv 

påverkan på kommunicerat företagsvärde. Denna korrelation i korrelationstest är 

signifikant för företagsvärde, men där korrelationen istället är negativ och inte så stark 

då den ligger på -0,143. Korrelationen är starkare desto närmre 1 eller -1 den ligger. Då 

vi får en negativ korrelation för företagsvärde skulle det kunna ge indikationer på att vår 

hypotes inte stöttas av sambandet, med tanke på att en negativ korrelation innebär höga 

värden för ena variabeln och låga värden för den andra variabeln. Enligt vår hypotes 

skulle en större andel utländska ledamöter ha positiv påverkan på att kommunicera 

företagsvärde. Utifrån korrelationen finns det ändå ett samband mellan andel utländska i 

styrelsen och kommunikationen av just företagsvärde. Detta tyder på att inblandning av 

utländska styrelseledamöter har ett samband med kommunicerat företagsvärde, då det 

inte finns någon signifikant korrelation för samhällsvärde. Hypotes 2b utgörs av att 

andel utländska styrelseledamöter skulle ha ett negativt samband med kommunicerat 

samhällsvärde. Just denna kombination får vi ingen signifikans för, varför den inte 

diskuteras mer här.  

 

Medelåldern i styrelsen utgör hypotes 3, där 3a predicerar att medelåldern har positivt 

samband med kommunicerat företagsvärde, och därmed att 3b innebär att medelåldern 

har negativ påverkan på kommunicerat samhällsvärde. I korrelationsmatrisen går det att 

utläsa att det finns en signifikant svag positiv korrelation mellan medelålder och 

samhällsvärde. Däremot visar korrelationen en signifikans på 0,01-nivå, vilket ger 

indikationer på att medelåldern kan ha påverkan på kommunicerat samhällsvärde. Dessa 

resultat skulle således kunna tyda på att vi inte finner något stöd till studiens hypoteser 

och våra förutsägelser.  

 

Med utgångspunkt i hypotes 4 och 5, vilka innefattar andel med styrelseledamöter med 

företagsutbildning samt interlocks, såväl a som b, finner vi i Pearson’s korrellationstest 

inga signifikanta korrelationer mellan dessa variabler och kommunicerat värde. Detta 

skulle därmed kunna ge indikationer på att studiens hypoteser inte stöttas av några 

samband.  
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I hypotes 6a predicerar vi att oberoende styrelseledamöter skulle ha positivt samband 

med kommunicerat företagsvärde, där 6b således undersöker förhållandet mellan 

oberoende styrelseledamöter och samhällsvärde. I korrelationsmatrisen ovan går det att 

utläsa starka negativa korrelationer för respektive värde. Dessa korrelationer tyder på att 

hypotes 6b skulle kunna antas ha stöttning, med tanke på att den påvisar att höga värden 

på ena variabeln korrelerar med låga värden på den andra variabeln och vice versa. Det 

innebär, i vårt fall, att hög andel oberoende styrelseledamöter skulle kunna ha samband 

med låg andel kommunicerat samhällsvärde, vilket vår hypotes förespråkar. Med detta 

sagt torde det innebära att vi inte finner något stöd för hypotes 6a.  

 

Studiens sista hypotes, nummer 7, grundar sig i hur andel leende styrelseledamöter har 

påverkan på kommunicerat värde. Hypotes 7a säger att andel leende ledamöter har 

positivt samband med kommunicerat samhällsvärde, vilket korrelationen stödjer, då 

matrisen visar en positiv signifikant korrelation. Någon signifikans kan dock inte 

erhållas för hypotes 7b.  

 

5.2.2 Korrelation: oberoende och oberoende variabler  
Då oberoende variabler kan påverka varandra, brukar det talas om multikollinearitet, 

varför vi valt att studera korrelationer mellan våra oberoende variabler. Ur matrisen 

ovan, modell 5, går det att utläsa att vissa av de oberoende variablerna kan påverka 

varandra. Vi kan till exempel se att andel oberoende ledamöter och andel med 

företagsutbildningar har flest korrelationer, såväl positiva som negativa. De signifikanta 

korrelationerna för de oberoende variablerna är relativt svaga, då de varierar mellan 

korrelationskoefficienter på -0,223 och 0,240. Detta tyder på att de oberoende 

variablerna i viss utsträckning kan påverka varandra, men med tanke på att 

korrelationen ändå är relativt svag, borde de inte utesluta varandra. Det här är viktigt att 

ha i åtanke vid kommande tester för att kunna skapa en så tillförlitlig slutgiltig modell 

som möjligt. 

 

För att illustrera en positiv och negativ korrelation har två signifikanta samband valts 

utifrån matrisen ovan. Den positiva korrelationen som kommer att diskuteras är den 

mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och andel leende styrelseledamöter, vilken 

innehar den högsta positiva korrelationen på 0,240. Detta tyder på att det finns ett 

samband mellan att en högre andel kvinnliga ledamöter genererar en högre andel leende 

styrelseledamöter. Den högsta negativa korrelationen är mellan andel med 
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styrelseledamöter med företagsutbildning och medelålder, med en 

korrelationskoefficient på -0,223. Med utgångspunkt i att korrelationen är negativ, 

skulle sambandet kunna tyda på att en högre medelålder innebär en lägre andel 

styrelseledamöter med företagsutbildning, och vice versa. Genom detta test har vi funnit 

intressanta och oväntade korrelationer, där viss risk för multikollinearitet föreligger. För 

att undvika denna multikollinearitet kommer vi, i den linjära regressionen, att göra 

testerna med olika kombinationer av våra oberoende variabler, för att kunna finna en så 

väl passande modell till datamaterialet som möjligt. 

 
5.2.3 Korrelation: beroende, oberoende och kontrollvariabler  
Gällande korrelationer mellan kontrollvariablerna och resterande variabler, går det att 

utläsa i matrisen i appendix 3, att variabler som är starkt förknippade med företagen, det 

vill säga omsättning, antal anställda och företagets ålder visar på fler korrelationer. 

Omsättningen, som här symboliserar företagets storlek, korrelerar med variabler som 

båda dem beroende, andel kvinnliga styrelseledamöter, andel med företagsutbildning, 

andel oberoende styrelseledamöter samt alla kontrollvariabler, med undantag för den 

finansiella branschen. Variabeln omsättning korrelerar positivt starkast med företagets 

ålder, vilken också utgör en kontrollvariabel. Detta ger indikationer på att en högre 

omsättning är positivt sammankopplad med ett äldre företag. Att företagets storlek, i 

form av omsättning, korrelerar med så många variabler skulle kunna bero på att ett 

större företag har fler krav på sig. Även antal anställda är en operationalisering av 

företagets storlek och korrelerar med dem beroende variablerna, andel kvinnliga 

ledamöter, medelålder, andel oberoende ledamöter, tillverkande bransch, finansiell 

bransch, omsättningen, Vd:ns delaktighet i styrelsen och företagets ålder. Att storleken 

skulle korrelera med våra beroende och våra oberoende variabler är i linje med vad vi 

förväntat oss. Vi antog redan från början att företagets storlek skulle påverka 

kommunikationen av CSR, oavsett mätning av storleken. 

 

Likaså företagets ålder påverkar företagen och således styrelsens egenskaper och utgör 

en variabel som har många korrelationer. Korrealationer finns med dem beroende 

variablerna, medelålder, andel oberoende ledamöter och samtliga kontrollvariabler, 

utom den finansiella branschen. Liksom ovan korrelerar företagets ålder starkast med 

omsättningen, där korrelationen är av positiv karaktär.  
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Kontrollvariabeln om Vd:n sitter med i styrelsen korrelerar endast med dem beroende 

variablerna samt alla kontrollvariabler, utom den finansiella branschen. Dessa 

korrelationer ligger mellan koefficienter på -0,254 och 0,397, vilka är relativt svaga. 

Den starkaste korrelationen, alltså 0,397, är med företagets ålder, vilken diskuterades 

ovan. Detta skulle då innebära att äldre företag har större representation av Vd:n i 

styrelsen.  

 

Gällande branscherna, vilka utgör en dummyvariabel, är det den finansiella branschen 

som sticker ut, då den endast korrelerar negativt med de två andra branscherna; 

tillverkande och tjänsteföretag. Den tillverkande branschen korrelerar med dem 

beroende variablerna samhällsvärde, den oberoende variabeln medelålder samt alla 

kontrollvariablerna. Tjänsteföretagen korrelerar med företagsvärde, medelålder och 

samtliga kontrollvariabler. Med detta i åtanke är det intressant att testa huruvida de 

oberoende variablerna, tillsammans med kontrollvariablerna, kan ha påverkan på dem 

beroende variablerna.  

  

5.2.4 Normalfördelning 
I samband med genomförandet av Pearson’s korrelationstest har vi även undersökt om 

studiens data kan antas vara normalfördelad, vilket vi genom tester i SPSS fann att den 

inte var. För att utföra ett Pearson’s korrelationstest är en förutsättning att datamaterialet 

är normalfördelat, vilket i vårt fall innebär att Pearson’s korrelationstest egentligen inte 

är tillämpbart, utan att ett Spearmans Rho hade varit mer korrekt (Field, 2009). Med 

grund i den centrala gränsvärdesatsen, kan vårt urval på 213 ändå antas vara 

normalfördelat, då det överstiger 30 observationer och således kan vi använda det 

resultat vi fått fram i korrelationsmatrisen genom Pearson’s korrelationstest (Djurfeldt 

et al., 2010; Dahmström, 2011).  

 

5.3 Logistisk regression 
Den beroende variabeln, kommunicerat värde, testas som en dikotom variabel, vilken 

antar värde 1 eller 0. Utgångspunkten är att företag kommunicerar antingen 

företagsvärde eller samhällsvärde, där majoriteten av ord är den avgörande faktorn för 

vilken kategori företaget tillhör. Utifrån den korrelation vi genomförde i Pearson’s 

korrelationstest, går det att utläsa att de två kommunicerade värdena korrelerar starkt 

med varandra, med en Pearson’s-koefficient på 0.825, där 1 utgör ett perfekt samband. 

Att tillämpa studiens beroende variabel som dikotom, grundas i att vi vill kunna utreda 
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vilket värde företag fokuserar på att kommunicera, för att kunna skapa data till tester av 

våra hypoteser. För att testa de oberoende variablernas påverkan på en dikotom variabel, 

kan en logistisk regression genomföras (Dahmström, 2011; Pallant, 2013; Field, 2009), 

vilket vi gjort.    

 

Redan när beräkningen av orden i NVivo gjordes, kunde en stor skillnad utläsas i vilket 

värde som kommuniceras i störst utsträckning. Det var en övervägande andel, som 

utifrån indelningen i 1-0, kategoriserades som 1, och alltså kommunicerade framförallt 

företagsvärde. Detta gjorde oss uppmärksammade på och skeptiska till testmetoden 

logistisk regression, då fördelningen av företagen var extremt skev.  

 

Vi genomförde ändå den logistiska regressionen, där vi, i klassifieringstabellen, fann att 

antalet var mycket snedfördelat, vilket visas i modellen nedan. 

 

Modell 6 – Logistisk regression 

 
 

Med tanke på att det endast var 17 av 213 företag som kommunicerade majoritet 

samhällsvärde, utgjorde detta en för stor varians för att genomföra den logistiska 

regressionen som huvudsakligt test i studien. Hade detta test valts som studiens 

hypotestest, skulle resultaten blivit missvisande, då de oberoende variablerna testats mot 

17 respektive 196 företag. Detta hade inte kunnat ge ett tillförlitligt och rättvisande svar 

till studiens forskningsfråga. Med ovanstående i beaktande, valde vi istället att mäta 

studiens beroende variabel som två separata värden och därmed utföra två separata 

linjära regressioner för att testa eventuella samband mellan beroende och oberoende 

variabler. Att två regressioner kommer att utföras är för att testa respektive 

kommunicerat värde gentemot styrelsens egenskaper.  

 

Då det har varit svårt att operationalisera studiens beroende variabel på ett optimalt sätt 

för att kunna fånga exakt vilket värde som kommuniceras och hur styrelsens egenskaper 

påverkar dessa, anser vi det nödvändigt att mäta kommunikationen av CSR på 
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ytterligare ett sätt. Dettas görs med bakgrund i att den logistiska regressionen ej var 

tillämpbar. Istället för att anse variabeln som dikotom har vi valt att mäta antal ord inom 

varje kategori, för att kunna testa respektive värde enskilt gentemot varje oberoende 

variabel. Utifrån det här mätsättet utgår vi ifrån exakt samma grund som med variabeln 

som dikotom, men där två helt enskilda linjära regressioner istället kommer att utföras.  

 

Studiens beroende variabler kommunikation av företags- eller samhällsvärde med CSR 

kommer därmed att operationaliseras utifrån att dessa värden utgör två ytterligheter, 

vilka representerar varsitt värde. Att detta görs beror på att vi inte vet vilka egenskaper 

som kan ha påverkan på respektive värde, där studiens hypoteser predicerar att det ena 

värdet får positiv påverkan medan det andra värdet får negativt samband. Detta innebär 

alltså att egenskaperna påverkar kommunikationen av något av värdena och således 

driver denna kommunikation utifrån uttalad strategi. Vi vill således kunna se hur olika 

styrelseegenskaper har samband med valet av kommunicerat företags- eller 

samhällsvärde. 

 

Genom att utföra två separata linjära regressioner med respektive kommunicerat värde 

som beroende variabel kan vi utläsa huruvida styrelsens egenskaper har påverkan på de 

olika värdena. För att kunna bekräfta eller förkasta studiens hypoteser krävs det att vi 

testar de oberoende variablernas påverkan på båda värdena, varför dessa två 

regressioner kommer utföras. Hade vi exempelvis endast testat de oberoende 

variablerna gentemot kommunicerat företagsvärde hade vi inte kunnat uttala oss om hur 

påverkan sett ut för kommunicerat samhällsvärde. Däremot hade antaganden kunnat 

göras, vilka dock inte kunnat finna statistiskt empiriskt stöd. Genom att utföra dessa 

linjära regressioner kommer vi att kunna utläsa vilka styrelseegenskaper som har 

påverkan och driver något av värdena.  

 

5.4 Linjär regression 
5.4.1 Om linjär regression 
Utifrån Pearson’s korrelationstest ser vi endast eventuella korrelationer mellan studiens 

variabler, men där vi hellre vill testa samband mellan studiens beroende variabler, 

kommunicerat företags- respektive samhällsvärde och oberoende variabler, samt 

kontrollvariabler. Detta kommer att genomföras med hjälp av linjär regression, där vi 

kommer att kunna utläsa i vilken mån det finns samband mellan våra oberoende 

variabler och hur dessa påverkar dem beroende (Bryman & Bell, 2013). Regressionen 
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kan visa såväl positiva som negativa samband, samt nollsamband, vilket alltså tyder på 

inget samband alls. Om sambandet är av positiv eller negativ karaktär påverkas 

tolkningen av hur de oberoende variablerna påverkar dem beroende variablerna. 

(Dahmström, 2011). Med tanke på att studiens beroende variabler utgörs av två 

kategorier, kommer den linjära regressionen att genomföras två gånger, med exakt 

samma oberoende- och kontrollvariabler. Genom det här kan vi utläsa hur de oberoende 

variablerna påverkar såväl kommunicerat företags- som samhällsvärde. 

 

Den linjära regression som kommer att genomföras är av multipel karaktär då vi har mer 

än en oberoende variabel som vi vill testa på dem separata beroende variablerna. 

Regression används för att utröna hur förändring av en beroende variabel påverkas av 

oberoende- och kontrollvariabler. (Djurfeldt et al., 2010). Genom att tillämpa multipel 

regression, kan förståelse skapas för hur väl våra oberoende variabler kan förklara 

respektive beroende variabel, samt vilken variabel som har störst påverkan (Pallant, 

2013). Vid tillämpning av regressionsanalys används en teknik utifrån minsta 

kvadratmetoden, för att förklara vilken modell som har bäst förklaringsgrad (Field, 

2009; Djurfeldt el al., 2010). Med detta i åtanke kommer regressionen att genomföras 

genom olika kombinationer av våra variabler för att kunna finna den modell som bäst 

passar datamaterialet och förklarar hur respektive beroende variabel påverkas av de 

oberoende- samt kontrollvariablerna.  

 

5.4.2 Normalfördelning 
Vid en linjär regression är det inget måste att variablerna är normalfördelade, men enligt 

Sundell (2010e) är det istället av vikt att residualerna är normalfördelade. För att 

residualerna ska kunna vara normalfördelade, är en förutsättning att variablerna inte är 

snedfördelade. Vid icke normalfördelade residualer finns en risk för överskattning av 

modellens trovärdighet. Om modellens trovärdighet minskar, innebär detta en osäkerhet 

vid tolkning av resultaten, vilket kan utgöras av felaktiga signifikanser. (Sundell, 

2010e).  

 

I denna studie visar testerna av normalfördelningen på residualerna på en sånär 

normalfördelning, där histogrammen ändå följer normalfördelningskurvan någorlunda. 

Vi har valt att presentera histogrammen i appendix 4 för att enklare kunna se hur 

residualerna kan antas vara normal- eller snedfördelade. I appendix 4 går det att utläsa 

att residualerna för såväl företagsvärde som samhällsvärde är något snedfördelade, men 
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tyder ändå på normalfördelning, varför vi kan lita på våra resultat, för att utifrån dessa 

göra tolkningar och dra slutsatser.  

 

5.4.3 Förutsättningar 
En linjär regression genomförs för att kunna testa ett antal oberoende variablers 

påverkan på en beroende variabel (Bryman & Bell, 2013). I vårt fall vill vi alltså testa 

hur variabler som utgör styrelsens egenskaper kan ha påverkan på hur företaget 

kommunicerar värde för antingen företaget eller samhället. För att kunna veta om 

samband finns har vi valt en signifikansnivå på 10%, p<0,10, där p motsvarar 

sannolikhet. Med en signifikansnivå på 10% är sannolikheten att stickprovet, i vårt fall 

på 213 företag, visar på samband som inte kan översättas till hela populationen mindre 

än 0,10. Anledningen till att denna signifikansnivå har valts till studien är för att det är 

en accepterad signifikansnivå, men till skillnad från om vi haft p<0,01 eller p<0,05, 

kommer vi att kunna få fler signifikanser som stöttar våra hypoteser. 

 

För att kunna besvara studiens forskningsfråga, har den beroende variabeln delats in i 

två olika beroende variabler; värde för företaget och värde för samhället. Med tanke på 

att studien således får två beroende variabler, kommer en linjär regression att utföras för 

respektive värde. För varje kommunicerat värde kommer exakt samma tester att göras, 

där dummy-variabeln bransch testas med alla branscherna som referensbransch varsin 

gång. Bäst resultat erhölls då den finansiella branschen utelämnades som 

referensbransch, varför vi valt att gå vidare med samtliga tester med just denna bransch 

som referens.  

 

Dem beroende variablerna samt kontrollvariablerna för företagens storlek har 

logaritmerats för att kunna få en bättre normalfördelning och på så sätt mer pålitliga 

resultat. Tester har genomförts för alla dessa variabler, såväl i sin naturliga form som i 

logaritmerad form, för att kunna utläsa vilket värde som ger bäst resultat. Det resultat vi 

fick ut av denna metod var att de logaritmerade värdena för samtliga variabler gav den 

mest passande modellen. Den modell som passar studiens data bäst kunde erhållas då 

företagens storlek mättes enligt omsättning, istället för antal anställda, och med 

logaritmerade värden. Även dem beroende variablerna passade datamaterialet bättre i 

testerna i logaritmerad form. Utifrån detta presenterar modellen nedan logaritmerade 

kommunicerade värden, samt företagets storlek endast med logaritmen för omsättning.  
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Utifrån modellen nedan, model 7, går det att utläsa 4 stycken resultatmodeller, 2 

stycken för kommunicerat företagsvärde (modell 1 och 2) och 2 stycken för 

samhällsvärde (modell 3 och 4). I modell 1 och 3 testas endast kontrollvariablernas 

påverkan på respektive beroende variabel. Modell 2 och 4 visar istället såväl kontroll- 

som oberoende variablers påverkan på kommunicerat värde. Detta har vi gjort för att se 

huruvida kontrollvariablerna kan förklara det kommunicerade värdet, för att sedan lägga 

till de oberoende variablerna och således kunna utläsa i vilken mån förklaringsraden till 

dem beroende variablerna ändras. I båda modellerna blir förändringen signifikant, vilket 

tyder på en starkare modell när de oberoende variablerna adderats. Signifikansnivån för 

modell 2 ligger på 0,084 och för modell 4 på 0,011, vilket tyder på olika 

signifikansnivåer och således olika starka samband. Modell 2 är signifikant med 90 % 

säkerhet, medan modell 4 är signifikant till 95 % säkerhet. Slutligen är det modell 2 och 

4 som kommer att ligga till grund vid hypotesprövningen, då dessa är de bäst passande 

modellerna vi kunnat erhålla utifrån samtliga kombinationer och tester. 

 

Modell 7 – Resultatmodell 1-4 
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5.4.4 Multikollinearitet 
För att inte två eller flera oberoende variabler ska korrelera med varandra i för hög grad, 

testas multikollineariteten för variablerna. Skulle några oberoende variabler korrelera 

med varandra, kan det vara svårt att urskilja effekten på den beroende variabeln. 

(Sundell, 2010c). Med detta i åtanke har vi, genom testerna i studien, varit noggranna 

med att kontrollera i vilken mån våra oberoende variabler korrelerar eller inte med 

varandra, vilket även indikeras i Pearson’s korrelationstest. Anledningen till att vi gjort 

detta är för att undvika att våra tester ska ge missvisande resultat, då den linjära 

regressionen inte förespråkar multikollinearitet (Pallant, 2013). I SPSS symboliserar 

VIF-faktorn hur stor multikollinearitet som finns, vilken vi använt för att påvisa graden 

av korrelation. Vi kommer likt Djurfeldt et al. (2010) utgå från att värden under 2,5 kan 

accepteras i testerna (Djurfeldt et al., 2010). 

 

Utifrån Pearson’s korrelationstest, vilket presenterats ovan, går det att utläsa att vissa av 

våra oberoende variabler har signifikanta korrelationer med varandra. Detta ger 

indikationer på att förklaringen av dem beroende variablerna skulle kunna hämmas av 

de oberoende variablernas korrelation med varandra, vilket vi inte vill. I den linjära 

regressionen har vi därför valt att testa olika kombinationer av våra oberoende variabler, 

där vi studerat VIF-värdena för att se huruvida det skulle kunna påverka modellen, detta 

trots att VIF-värden redan från början understeg det kritiska värdet på 2,5 (Djurfeldt et 

al., 2010). Vi har till exempel valt att köra samtliga tester utan den oberoende variabeln 

andel kvinnliga styrelseledamöter för att se hur modellen förändras. Även detta test 

resulterade i VIF-värden under 2,5, vilket borde tyda på att de oberoende variablernas 

korrelation inte förstör modellen. Detta har även genomförts för den oberoende 

variabeln andel utländska styrelseledamöter, vilket inte heller gav något 

uppseendeväckande utfall på modellen. Anledningen till att vi valt just dessa variabler 

beror på att vi anser att de skulle kunna ha en hämmande effekt på dem beroende 

variablerna i samspel med varandra. Däremot fann vi inget stöd för detta, då VIF-

värdena såväl innan som efter de olika kombinationerna, låg inom gränsvärdet på 2,5. 

Samtidigt fick vi inte heller några nya eller fler signifikanser i modellen när någon 

oberoende variabel uteslöts. Genom att ha genomfört ovanstående variationer har den 

slutliga modellen som valts testats ur flera känslighetsaspekter. Då modellen inte 

påverkas i någon större utsträckning, bör den kunna sägas vara relativt stark med hög 

förklaringsgrad. 
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5.4.5 Resultat 
Den linjära regressionen som gjorts och de resultat som visas i modellen nedan, modell 

8, är vad som kommer att ligga till grund för om studiens hypoteser kan antas 

accepteras eller förkastas. Genom den linjära regressionen kan vi utreda huruvida vi får 

empiriskt stöd för studiens hypoteser. I de fall vi får signifikans för vad studiens 

hypoteser implicerar, innebär det ett empiriskt stöd som gör att vi kan acceptera 

hypotesen och utläsa ett samband mellan variablerna. Skulle hypotesen få signifikans, 

men ett betavärde som tyder på motsatt samband, kan hypotesen förkastas. På samma 

sätt om ingen signfikans uppnås, innebär det att vi inte fått något empiriskt stöd för 

hypoteserna, varför de kan lämnas därhän och inte tolkas vidare. Modell 2 representerar 

kommunicerat företagsvärde och modell 4 utgör kommunicerat samhällsvärde, där det 

är dessa två modeller som avgör hypotesernas utfall. Modell 1 och 3 presenterades ovan 

endast för att visa att modellerna får en starkare förklaringsgrad när vi adderat de 

oberoende variablerna. 

 

Modell 8 – Resultatmodell 2 och 4 
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Till skillnad från den deskriptiva statistiken, Pearson’s korrelationstest och logistiska 

regressionen, utgörs vår population i den linjära regressionen av 212 företag istället för 

213 stycken. Varför denna skillnad har uppstått finner vi ingen teoretisk förklaring för, 

men i samråd med forskare vid Linnéuniversitetet påverkar denna skillnad inte testernas 

resultat. Detta bortfall är något som kan inträffa, men med tanke på att det är ett så pass 

litet bortfall, har vi kunnat genomföra testerna och dra slutsatser utifrån dessa ändå. 

Med detta resonemang vill vi ändå påvisa att vi uppmärksammat att populationen 

utgjorts av ett annat antal i den linjära regressionen. 

 

5.4.5.1 Hypotes I: Kvinnor 
Hypotes 1a, vilken implicerar att andel kvinnliga styrelseledamöter har ett positivt 

samband med kommunicerat samhällsvärde, kan utifrån den linjära regressionen 

accepteras. Vi får signifikans, på 0,044, för att en större andel kvinnliga 

styrelseledamöter kommunicerar samhällsvärde istället för företagsvärde. För att 

förklara den oberoende variabelns påverkan på respektive beroende variabel studeras 

betavärdet. Betavärdet, på 0,135, indikerar att för varje enhets ökning i den oberoende 

variabeln, andel kvinnliga ledamöter, kommer den beroende variabeln, kommunicerat 

samhällsvärde, att öka med 0,135 enheter. Signifikansen kan även stöttas av det 

presenterade t-värdet. T-värdet visar på regressionens standardfel och vid en 

signfikansnivå på 5 % visar värden på över 1,96, eller mindre än -1,96 att sambandet 

kan anses signifikant (Sundell, 2010d). I vårt fall ligger t-värdet för signifikansen för 

kvinnliga styrelseledamöter på 2,027 och överstiger således gränsen på 1,96.  

 

Däremot går det inte att utläsa någon signifikans vad gäller andel kvinnliga 

styrelseledamöters påverkan på kommunicerat företagsvärde. Det resulterar i att hypotes 

1b, vilken predicerar att högre andel kvinnor i styrelsen har ett negativt samband med 

kommunicerat företagsvärde inte får något empiriskt stöd.  

 

1a - Accepteras  

1b – Finner ej empiriskt stöd 

 

5.4.5.2 Hypotes II: Nationalitet 
Vad gäller styrelseledamöternas nationalitet predicerar hypotes 2a att andelen utländska 

ledamöter skulle ha ett positivt samband med kommunicerat företagsvärde. Hypotes 2b 

belyser istället att andel ledamöter med utländsk nationalitet skulle ha ett negativt 
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samband med kommunicerat samhällsvärde. Enligt regressionen går det att utläsa att vi 

inte finner något empiriskt stöd för hypotes 2b, då den inte är signifikant, vilket gör att 

den inte kan tolkas. Signifikansnivån ligger på 0,492, vilket är långt ifrån signifikant, 

varför tolkning av betavärdet, på -0,043, blir irrelevant. Med tanke på att hypotesen inte 

visar på något samband, då den inte är signifikant, är det inte heller möjligt att tolka de 

betavärden som presenteras. Detta leder till att vi varken kan acceptera eller förkasta 

hypotesen, baserat på att inget empiriskt stöd kunnat bekräfta hypotesen.  

 

Hypotes 2a kan, enligt den linjära regressionen, förkastas även om den får svag 

signifikans på 0,101 för kommunicerat företagsvärde. Denna signifikans är markerad 

med kors, då den endast vid avrundning hamnar på och kan tolkas utifrån en 0,10-nivå. 

Däremot är sambandet, utifrån betavärdet, negativt medan hypotesen antagit att ett 

positivt samband borde förelegat. Betavärdet på -0,108 visar på att om den oberoende 

variabeln andel utländska ledamöter ökar med ett steg, minskar kommunikationen av 

företagsvärde med koefficienten 0,108. Detta empiriska stöd, visar på att hypotes 2a 

således får förkastas, med tanke på att vi finner empiriskt stöd för motsatt resultat.  

 

2a - Förkastas  

2b - Finner ej empiriskt stöd 

 

5.4.5.3 Hypotes III: Ålder 
Variabeln ålder, mätt som styrelseledamöternas medelålder, får ingen signifikans varken 

i modellen som presenterar företagsvärde eller i modellen som presenterar 

samhällsvärde. Detta innebär att vi inte kan påvisa att det finns något samband mellan 

att styrelseledamöternas medelålder skulle påverka vilket värde som kommuniceras. 

Med tanke på att vi inte får någon signifikans i vår modell för varken hypotes 3a eller 

3b, kan vi inte uttala oss om något empiriskt stöd för dessa hypoteser. Därför kan vi 

varken acceptera eller förkasta dessa. Signifikansnivåerna ligger på 0,552 för 

kommunicerat företagsvärde och på 0,188 för samhällsvärde. Med tanke på att detta inte 

utgör några signifikanser, kommer inte betavärden på -0,041 respektive 0,086 tolkas 

vidare. 

 

3a - Finner ej empiriskt stöd 

3b - Finner ej empiriskt stöd  
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5.4.5.4 Hypotes IV: Utbildning 
Hypotesen kring om ledamöter med företagsutbildning i större utsträckning 

kommunicerar företagsvärde finner likt hypotesen ovan, om ledamöternas ålder, inget 

empiriskt stöd. Varken för kommunicerat företags- eller samhällsvärde får hypotesen 

signifikans, vilket leder till att ingen av dessa hypoteser kan tolkas vidare. De finner helt 

enkelt inget empiriskt stöd, med utgångspunkt i att signifikansen för hypotes 4a ligger 

på 0,712 och för hypotes 4b på 0,569, där båda dessa värden är långt ifrån den valda 

signifikansnivån på 0,10. Betavärdet för hypotes 4a är -0,025 och för hypotes 4b -0,037. 

 

4a - Finner ej empiriskt stöd 

4b - Finner ej empiriskt stöd  

 

5.4.5.5 Hypotes V: Interlocking directors 
Inte heller hypotes 5, gällande andel ledamöter som sitter med i flera styrelser, finner 

något empiriskt stöd. Ingen statistisk signifikans kunde påvisas för någon av dem 

beroende variablerna och därmed inte heller för någon av delhypoteserna, varför vi 

varken kan acceptera eller förkasta hypoteserna gällande interlocking directors. Enligt 

den linjära regressionen är signifikansen för interlocking directors påverkan på 

kommunicerat samhällsvärde 0,176 och vad gäller företagsvärde 0,213. Det innebär 

alltså att vi inte finner något empiriskt stöd för att ledamöter som är delaktiga i flera 

styrelser skulle påverka företagets val av kommunikation av företags- eller 

samhällsvärde gällande CSR. Betavärdena för dessa hypoteser ligger på 0,086 

respektive 0,083, vilka inte kan tolkas vidare. 

 

5a - Finner ej empiriskt stöd 

5b - Finner ej empiriskt stöd 

 

5.4.5.6 Hypotes VI: Oberoende ledamöter 
Andel oberoende ledamöter i styrelsen ska enligt hypotes 6a ha ett positivt samband 

med kommunicerat företagsvärde, då det finns möjligheter att minska intressekonflikter 

inom styrelsen. Denna hypotes finner vi inget empiriskt stöd för, då ingen statistisk 

signifikans går att utläsa. Inte heller hypotes 6b finner något empiriskt stöd, varför 

oberoende ledamöter inte skulle ha någon påverkan på vilket värde som kommuniceras 

med CSR. För kommunicerat samhällsvärde erhålls en signifikans på 0,117 och för 

kommunicerat företagsvärde ligger signifikansnivån på 0,124. Utifrån detta finner vi 
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inte empiriskt stöd för någon av dessa hypoteser, och således de oberoende 

ledamöternas påverkan på kommunikationen av värde med CSR. Betavärdena för dessa 

hypoteser ligger på -1,576 för samhällsvärde och -1,547 för företagsvärde, vilka dock 

inte kan tolkas vidare. 

 

6a – Finner ej empiriskt stöd 

6b – Finner ej empiriskt stöd 

 

5.4.5.7 Hypotes VII: Leende 
Hypotes 7a implicerar att andel leende styrelseledamöter har ett positivt samband med 

kommunicerat samhällsvärde. I modellen går det att utläsa ett signifikant samband, med 

en signifikansnivå på 0,091, mellan andel leende styrelseledamöter och kommunicerat 

samhällsvärde, vilket gör att vi kan acceptera denna hypotes. Signifikansen är markerad 

med *, vilket innebär att signifikansnivån är p<0,10. Betavärdet för denna variabel visar 

på ett positivt samband, med en koefficient på 0,108. Detta innebär således att för varje 

enhets ökning i den oberoende variabeln andel leende styrelseledamöter ökar den 

beroende variabeln, kommunicerat samhällsvärde med 0,108 enheter.  

 

Vad gäller hypotes 7b finner vi inget empiriskt stöd för att andelen leende 

styrelseledamöter skulle ha en negativ påverkan på kommunicerat företagsvärde. Med 

detta i åtanke kan vi alltså inte kommentera eller tolka dessa resultat mer ingående, då 

hypotesen varken kan accepteras eller förkastas. Signifikansnivån som orsakar detta 

ligger på 0,634 och är således långt ifrån 0,10-nivån, varför betavärdet på 0,032 inte 

tolkas vidare.  

 

7a - Accepteras 

7b - Finner ej empiriskt stöd 

 

5.4.6 Kontrollvariabler 
Utifrån regressionsanalysen går det att utläsa att vi finner signifikans för två av studiens 

kontrollvariabler, nämligen tillverkande bransch och storlek i form av omsättning. 

Branschen tillverkande företag visar på signifikant skillnad jämfört med finansiella 

företag. Tillverkande företag får signifikans på 0,069 för kommunicerat samhällsvärde 

med finansiell bransch som referensbransch. Betavärdet ligger på 0,151, vilket innebär 
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att för varje enhets ökning av kontrollvariabeln tillverkande bransch ökar den beroende 

variabeln kommunicerat samhällsvärde med 0,151 enheter.  

 

Vad gäller kommunikationen av företagsvärde finner vi att omsättningen har en 

påverkan på denna kommunikation, då den är signifikant till 0,027. Omsättningen 

symboliserar företagets storlek och mäts som logaritmerat värde. Detta tyder således på 

att företagets storlek påverkar huruvida företaget kommunicerar värde för företaget. 

Enligt betavärdet, på 0,187, finner vi en positiv påverkan på den beroende variabeln 

företagsvärde, vilket innebär att varje enhets ökning av kontollvariabeln omsättning 

ökar kommunikationen av företagsvärde med 0,187 enheter.  

 

Omsättningen är även en signifikant kontrollvariabel för kommunicerat samhällsvärde, 

med signifikansnivå på 0,002 och ett betavärde på 0,246. Detta tyder på ett starkare 

samband och att omsättningen har en större påverkan på samhällsvärde än på 

företagsvärde, då betavärdet är högre. Det högre betavärdet här innebär att varje enhets 

ökning av omsättningen istället ökar kommunikationen av samhällsvärde med 0,246 

enheter. Genom dessa resultat finner vi att företagets storlek har en betydande påverkan 

på kommunikationen av värde, oavsett vilket av värdena som utgör beroende variabel.  

 

Vad gäller Vd:ns inblandning i styrelsen och företagets ålders påverkan på 

kommunikation av värde med CSR kan inget empiriskt stöd erhållas, då ingen 

signifikans går att utläsa i någon modell. Detta gäller för såväl kommunicerat företags- 

som samhällsvärde.  

 

 

 
 
  



  
 

82 
 
 

6. Diskussion 
 
Diskussionsavsnittet utgörs av en djupare analys av studiens resultat gällande 

kommunicerat företags- respektive samhällsvärde genom CSR-rapportering. Detta 

kopplas sedan samman med studiens presenterade teorier och tidigare forskning, för att 

kunna ligga till grund för kommande slutsatser, implikationer och förslag till vidare 

forskning.  

 

Syftet med denna studie har varit att utreda huruvida styrelsens egenskaper har påverkan 

på kommunikationen av värde med CSR, där värdet är uppdelat i företags- respektive 

samhällsvärde. Både oväntade och förväntade intressanta resultat har kunnat erhållas via 

hypotesprövningen genom de statistiska testerna. Utifrån presenterad teori, forskning 

och tester, kan det konstateras att företags kommunikation av värde med CSR faktiskt 

påverkas av olika styrelseegenskaper, i olika riktning. I korrelationsmatrisen i appendix 

3, går det att utläsa att företagsvärde och samhällsvärde har en positiv korrelation, med 

en koefficient mycket nära 1, där 1 utgör ett perfekt samband (Sundell, 2010b). Det 

innebär att korrelationen på 0,825 visar på ett starkt samband, vilket ger en indikation 

om att företag kan tänkas kommunicera dessa värden tillsammans. Detta skulle kunna 

tyda på att värdena inte utgör ytterligheter, utan snarare går in i varandra. Korrelationen 

mellan de båda värdena har innebörden att om det ena värdet kommuniceras, 

kommuniceras även det andra värdet i hög grad. Dock visar de två linjära 

regressionerna, modell 8, på att det finns en distinktion mellan värdena och hur 

styrelsens egenskaper har påverkan på dessa.  

 

Gamerschlag et al. (2011) belyser att de funnit att högre lönsamhet för företag är 

förknippat med miljömässiga avslöjanden genom CSR, varför dessa värden istället kan 

antas komplettera varandra. Tester har utförts med en dikotom beroende variabel i syfte 

att undersöka kategoriseringen av värde med logistisk regression. I denna studie visade 

den logistiska regressionen på en tydlig skevhet mellan våra två värdekategorier, då 

kommunicerat företagsvärde var markant överrepresenterat jämfört med kommunicerat 

samhällsvärde inom CSR. Det skulle kunna bero på att företag hushåller med knappa 

resurser (Ax et al., 2009), vilket gör att de även i den marknadsförande delen i 

årsredovisningen (Edenhammar & Thorell, 2010) vill förmedla ansvarstagande för 

företaget och därmed kommunicerar företagsvärde i större utsträckning. Den slutgiltiga 
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modellen, modell 8, presenterar istället resultat från linjär regression, där signifikans 

kunnat erhållas för vissa av styrelsens egenskaper, vilka i studien utgör oberoende 

variabler. Med utgångspunkt i resursberoendeteorin bidrar, utifrån detta resultat, olika 

egenskaper med olika resurser (Hillman & Dalziel, 2003), samtidigt som demografiska 

faktorer enligt Upper Echelon påverkar beslutsfattandet (Hambrick & Mason, 1984). I 

vårt fall utgörs dem demografiska faktorerna av kön och nationalitet, vilka påvisat 

samband med beslutsfattande. Utöver detta har egenskapen leende på bild visat sig ha 

påverkan på kommunikationen av samhällsvärde. Utifrån detta går våra resultat i linje 

med våra antaganden och får även stöd i befintlig teori och tidigare forskning 

(Fernandez-Feijoo et al., 2014; Lazonick & O’Sullivan, 2000; Ibrahim & Angelidis, 

1995; Sel et al., 2015).  Resultaten av att olika egenskaper driver olika värden med CSR 

skulle också kunna ha sin grund i att mångfald i styrelsen är positivt förknippat med 

CSR (Harjoto et al, 2015), varför kommunikationen också påverkas av olika 

styrelseegenskaper.  

 

Med stöd i intressentteorin (Deegan & Unerman, 2011; Freeman, 2010), vilken lyfter att 

olika intressenter har differentierade intressen, kan en förklaring göras till varför skilda 

värden kommuniceras. Det skulle således kunna bero på att företag vill rikta sin 

kommunikation med CSR mot specifika intressenter, för att kunna skapa legitimitet. 

Detta skulle kunna utgöras av exempelvis kunder, anställda, långivare etcetera 

(Freeman, 2010), vilka har olika intressen i företaget och därmed värdera 

kommunikation av värden med CSR olika. Enligt Deegan och Unerman (2011) är det 

intressenterna som avgör i vilken mån företag lyckas skapa legitimitet. Med 

utgångspunkt i såväl intressent- som legitimitetsteori, är det möjligt att finna 

anledningar till varför företag kommunicerar värde, oavsett om det är ett företags- eller 

samhällsvärde. 

 
6.1 Påvisade samband 

H1 

Genom testerna som genomförts i studien har ett antal påvisade samband kunnat 

erhållas, vilket tyder på att kommunikationen faktiskt kan påverkas av styrelsens 

egenskaper. Utifrån den linjära regressionen, modell 8, fann vi att andelen kvinnliga 

ledamöter i styrelsen har positiva samband med kommunicerat samhällsvärde. Detta 

samband innebar att hypotes 1a - Andel kvinnor i styrelsen har ett positivt samband med 

kommunicerat samhällsvärde, kunnat accepteras. Detta finner även stöttning i Pearson’s 
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korrelationstest, modell 5, vilken indikerar att kvinnliga styrelseledamöter har samband 

med kommunikationen av samhällsvärde. Resultatet går i linje med tidigare forskning, 

där Setó-Pamies (2015) framhåller att kvinnor är mer måna om att kommunicera 

samhälleligt ansvar. Vi kan således bidra till tidigare forskning genom att visa att detta 

ansvar speglas i företags CSR-kommunikation. Utifrån värdeteori skulle detta innebära 

att kvinnor är måna om att skapa värde “för alla” i form av samhällsvärde (Cavagnaro & 

Curiel, 2012). En uppdelning mellan de båda värdena är vad gäller kvinnliga ledamöter 

möjlig att göra då testerna visat på att kvinnliga ledamöter driver kommunikationen av 

samhällsvärde. Då denna studie inte undersöker vad företag gör, utan snarare vad de 

kommunicerar att de gör, kan en ökad andel kvinnliga ledamöter således leda till ökad 

kommunikation av samhällsvärde med CSR. 

 

Både företags- och samhällsvärde erhöll en positiv korrelation med andelen kvinnliga 

ledamöter i styrelsen. Vad gäller kommunicerat samhällsvärde gick det i linje med våra 

förväntningar, men där inget statistiskt samband gick att utläsa för hypotes 1b- Andel 

kvinnor i styrelsen har ett negativt samband med kommunicerat företagsvärde. Detta 

skulle kunna bero på att operationaliseringen, eller kommunikationen, av företagsvärde 

inte kan förklaras av andelen kvinnliga ledamöter i styrelsen.  

 

Som nämnts i teoridelen utgör en individs kön en demografisk faktor, som påverkar 

vilka beslut som fattas på gruppnivå (Hambrick & Mason, 1984), vilket innebär att det 

kan skilja mellan kvinnor och män. Kvinnors och mäns beslutsfattande skiljer sig åt 

(Dang & Wo, 2012), vilket påvisas i den linjära regressionen där kommunikationen av 

samhällsvärde ökar vid en högre andel kvinnliga styrelseledamöter. Det torde således 

innebära att kvinnor är mer måna om att ta beslut gällande värde ”för alla” (Cavagnaro 

& Curiel, 2012) och på så sätt att kunna skapa legitimitet för företaget. Ökad 

kommunikation torde vara ett resultat av att företag vill tillfredsställa sina intressenter 

och på så sätt uppnå legitimitet. Ett företag som anses vara legitimt, uppfattas enligt 

Khan et al. (2013) skapa en bra bild av företaget, och på så sätt förmedla ett 

samhällsvärde med CSR som intressenterna uppskattar. Utifrån detta skulle, istället, en 

högre andel män i styrelsen minska kommunikationen av samhällsvärde, mot bakgrund 

i att de hellre fattar beslut inom andra områden. En anledning till att signifikans kunnat 

erhållas med positivt betavärde för samhällsvärde, kan vara att kvinnliga ledamöter i 

större utsträckning vill kommunicera värde med CSR för att bidra till att skapa ett 
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välmående samhälle. Detta skulle delvis kunna grundas i den stereotypa bild som finns 

av kvinnan som omhändertagande (Powell & Ansic, 1997).  

 

H2 

Genom tolkningen av hypotes 2a - Andel ledamöter med utländsk nationalitet har ett 

positivt samband med kommunicerat företagsvärde, påvisades ett motsatt förhållande 

mot vad vi gjort antagande om, vilket gjorde att hypotesen blev förkastad. Det negativa 

sambandet som den linjära regressionen visade på, skulle därmed kunna innebära att en 

lägre andel ledamöter med icke svensk nationalitet har en positiv påverkan på 

kommunikation av företagsvärde. Ett företag med fokus på finansiella termer, och 

således värde för “mig”, skulle välja att sammansätta sin styrelse med en lägre andel 

utländska ledamöter för att kommunicera företagsvärde. Genom att ha styrelsens 

sammansättning i beaktande, skulle företag kunna påverka vilket värde som 

kommuniceras med CSR, då vi kan utläsa att färre utländska ledamöter leder till mer 

kommunikation av företagsvärde.  

 

Mycket av den tidigare forskning vi använt oss av i hypotesgenereringen belyser 

amerikanska och anglo-amerikanska ledamöter, vilka har ett stort fokus på 

aktieägarvärde (Lazonick & O’Sullivan, 2000), varför antagandet om att ledamöter med 

utländsk nationalitet kommunicerar företagsvärde bildats. Därmed kan ett för starkt 

antagande ha gjorts, där det anglo-amerikanska synsättet applicerats på samtliga 

nationaliteter som inte är svenska. Med tanke på att vi applicerat ett amerikanskt synsätt 

på flertalet nationaliteter, kan det ha varit svårt att fånga skillnaden som skulle kunna 

finnas mellan olika nationaliteter. Då det endast varit ett fåtal styrelseledamöter med 

amerikansk nationalitet, är det inte säkert att det anglo-amerikanska synsättet (Lazonick 

& O’Sullivan, 2000) är helt kompatibelt för ledamöter av nordisk eller europeisk 

nationalitet. Majoriteten av de utländska ledamöterna har varit från just Europa eller 

Norden, varför ovanstående resonemang kan förklara det motsatta resultatet, vilket går 

emot Lazonick och O’Sullivans (2000) ideologi om maximerandet av aktieägarvärde. 

Sammanfattningsvis påverkar alltså ledamöter av utländsk nationalitet företagsvärde 

negativt, utifrån den operationalisering vi gjort i denna studie.   

 

Hypotes 2b - Andel ledamöter med utländsk nationalitet har ett negativt samband med 

kommunicerat samhällsvärde fick ingen signifikans, vilket innebär att antagandet inte 
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finner något empiriskt stöd. Utifrån detta går det inte att påvisa att det skulle finnas 

något samband mellan ledamöter med annan nationalitet och kommunicerat 

samhällsvärde. En anledning till att vi inte kunnat erhålla empiriskt stöd, eller att vi fick 

negativ påverkan istället för positiv som vi förutspått i hypotes 2a, skulle kunna vara att 

ledamöter med utländsk nationalitet har en annan inställning till CSR än vad svenska 

ledamöter har. Deras fokus skulle kunna tänkas ligga på annat än att skapa legitimitet 

genom att kommunicera CSR till sina intressenter, vilket istället skulle kunna utgöras av 

agerande snarare än kommunicerande. En annan anledning till att inget empiriskt stöd 

kunnat erhållas, eller att sambandet i 2a är negativt, skulle kunna vara 

operationaliseringen av variabeln. Vi har valt att kategorisera ledamöterna enligt att vara 

svenska eller inte svenska, vilket kan missa att fånga fler nationaliteter enligt 

ovanstående resonemang.  

 

H7 

Hypotes 7a – Andel styrelseledamöter som ler på bild i årsredovisningen har ett positivt 

samband med kommunicerat samhällsvärde, visade sig vara i linje med våra 

förväntningar. Detta har stöttning i Shore och Heerey (2011), vilka belyser att leende 

utgör ett universellt uttryck för att interagera med samhället. Utifrån det positiva 

sambandet mellan leende styrelseledamöter på bild och kommunicerat samhällsvärde, 

kan legitimitet skapas för företag genom att intressenter vill le tillbaka när företag ”ler” 

mot dem (Sel et al., 2015; Vrugt & Vet, 2009). Med tanke på att kommunikationen av 

samhällsvärde ökar samtidigt som andelen leende ledamöter på bild ökar i styrelsen, 

utgör leende en drivande faktor till kommunicerat samhällsansvar, vilket utgör ett 

socialt beteende. Detta skulle kunna vara i linje med vad intressenter till företag 

uppskattar, då företag agerar enligt regler och normer som bestämts enligt 

intressenternas intressen (Khan et al., 2013).   

 

Styrelser som har en högre andel ledamöter som ler på sin bild i årsredovisningen, 

kommunicerar i högre grad samhällsvärde. Att detta resultat gått att erhålla är något vi 

anser vara intressant, med tanke på att ett leende är en direkt handling jämfört med 

exempelvis en utbildning, där beslut tagits tidigare. Med tanke på den höga medelåldern 

i denna studie, finns en indikation om att det var längesedan som styrelseledamöterna 

beslutade om sin utbildning, till skillnad från om ledamöterna väljer att le på bild eller 

inte. Om ett leende anses vara ett universellt uttryck för att interagera med omvärlden 
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(Shore & Heerey, 2011), skulle en ledamot som ler på bild kunna sprida ödmjukhet 

gentemot företagets intressenter. Ett leende bestämmer ledamoten själv om denne vill 

uppvisa eller inte, vilket gör det till ett aktivt val över hur ledamöterna vill förmedla sig 

själva och företaget mot sina intressenter. Utifrån att en större andel ledamöter 

förmedlar ett leende, ökar kommunikationen av samhällsvärde med CSR, vilket i sin tur 

även kan vara legitimitetsskapande. Legitimitet kan således skapas när företag ler mot 

världen, vilket oftast besvaras med ett leende (Sel et al., 2015), eller gott anseende, 

tillbaka.  

 

Olika intressenter har olika uppfattningar av vad ett bra företag är, varför 

kommunikationen ser olika ut, där legitimitet är viktigt oavsett om företags- eller 

samhällsvärde är i fokus. Utifrån detta finner vi ett intressant resultat vad gäller denna 

variabel, då den visar ett signifikant positivt samband med samhällsvärde, men ingen 

signifikans på företagsvärde och hypotes H7b - Andel styrelseledamöter som ler på bild 

i årsredovisningen har ett negativt samband med kommunicerat företagsvärde. Det 

skulle kunna bero på att ledamöter som ler på bild vill förmedla budskap till en större 

helhet i form av samhälleligt ansvar, det vill säga värde för “alla” (Cavagnaro & Curiel, 

2012). Att inte något empiriskt stöd går att erhålla för kommunikationen av 

företagsvärde, kan istället bero på att leende inte är det bästa mätsättet för 

kommunikationen av företagsvärde. Denna kommunikation kanske snarare utgår från 

andra faktorer, där värde för “mig” är centralt.  

 

Modell 10 – Sammanställning över påvisade samband 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
 

88 
 
 

6.2 Icke påvisade samband 
H3 

Varken hypotes 3a – Styrelsens medelålder har ett positivt samband med kommunicerat 

företagsvärde, eller hypotes 3b – Styrelsens medelålder har ett negativt samband med 

kommunicerat samhällsvärde, finner i studien något empiriskt stöd. 

Styrelseledamöternas ålder, mätt som medelålder, utgör en demografisk egenskap enligt 

Upper Echelon, men kan även symbolisera erfarenhet som kan härledas till 

resursberoendeteorin (Hambrick & Mason, 1984; Hillman & Dalziel, 2003). Detta 

innebär att en ledamots ålder borde utgöra påverkan när beslut ska fattas, vilket kan 

påverka vilket värde med CSR som komuniceras. Vid den linjära regressionen kunde 

inget samband påvisas för varken företags- eller samhällsvärde, då ingen signifikans 

finns att utläsa i varken resultatmodell 2 eller 4 (se modell 8).  

 

En orsak till att inte något empiriskt stöd kunnat erhållas, kan vara att medelåldern 

utgörs av en låg spridning, vilket stöttas av den låga standardavvikelsen i den 

deskriptiva statistiken (se modell 3). Standardavvikelsen tyder på att medelåldern 

varierar mellan 53 och 61 år, vilket innebär en låg variation. Lägsta medelåldern är 43 

år, medan den äldsta är 68 år, där dessa ligger relativt nära varandra. Vi hade snarare 

önskat en större spridning i medelåldern, eller ett större urval, då vi tror att det hade 

kunnat ha en större påverkan på vilket värde som väljs att kommunicera. I nuläget blir 

mätningen av styrelsernas medelålder något enformig, då testerna utförs på en låg 

varians av åldrar. Med detta i åtanke, har inte medelåldern varit det mest lämpliga 

mätsättet för att fånga kommunikationen av respektive värde med påverkan av 

styrelseledamöternas ålder. Istället kunde spridningen av åldrar mätts för respektive 

företag, där äldsta ledamoten utgjort maxvärde och yngsta ledamoten utgjort minivärde. 

Genom denna operationalisering hade det kunnat vara lättare att utläsa om någon 

signifikant påverkan funnits. Samtidigt har det kunnat utläsas, att styrelseledamöterna i 

företagen på Stockholmsbörsen varit överrepresenterade av individer över 50 år, vilket 

lett till den otillräckliga spridningen av medelålder.  

 

H4 

Styrelseledamöternas utbildning bidrar till den grund som dessa individer står på, och 

kan därmed utgöra den erfarenhet som de besitter. Detta går att relatera till 

resursberoendeteorin, där Hillman och Dalziel (2003) belyser det humankapital som 



  
 

89 
 
 

ledamöterna innehar, som en viktig del vid styrelsearbete. Humankapitalet belyser även 

Melkumnov och Khoreva (2015) som positivt associerat till resurstillhandahållande, där 

utbildning kan utgöra en resurs för företag.  I denna studie har vi antagit att ledamöter 

med utbildning inom företagsekonomi väljer att kommunicera värde för företaget 

snarare än för samhället och vice versa, utifrån följande hypoteser: H4a - 

Styrelseledamöter med företagsekonomisk utbildning har ett positivt samband med 

kommunicerat företagsvärde och H4b - Styrelseledamöter med företagsekonomisk 

utbildning har ett negativt samband med kommunicerat samhällsvärde. Vårt antagande 

grundas i att ledamöter bör fokusera på att kommunicera sådant som de är utbildade 

inom, eftersom det torde innebära en större insikt i ämnet.  

 

I den linjära regressionen, modell 8, erhölls ett resultat som inte var i linje med våra 

förväntningar, eftersom inget av de kommunicerade värdena visade på samband med 

ledamöternas typ av utbildning. Att denna styrelseegenskap inte ger några signifikanser, 

kan bero på ett flertal orsaker med grund i operationaliseringen. För det första skulle en 

bidragande orsak kunna vara att vi tagit hänsyn till företagsekonomisk utbildning på 

eftergymnasial nivå, men där ett bättre mätsätt av variabeln kunnat utgöras av en 

distinktion mellan nivåer av utbildning. Med detta som bakgrund skulle hänsyn istället 

tas till om ledamöterna studerat på till exempel forskar-, master-, magister- eller 

kandidatnivå. Denna kategorisering skulle kunna skilja mellan hur ledamöter på olika 

nivå av utbildning tänker och vad de således fokuserar på att kommunicera för värde 

med CSR. Skillnaden skulle därmed kunna utgöras av att ledamöter med högre 

utbildning inom företagsekonomi har en djupare insikt i företags välmående och 

fenomenet att hushålla med knappa resurser (Ax et al., 2009). För det andra skulle 

medelåldern kunna spela in i hur stor påverkan utbildning har på vilket värde som 

kommuniceras, vilket stöttas av indikationer i Pearson’s korrelationstest där dessa två 

variabler har en signifikant negativ korrelation. Dels skulle de äldre ledamöterna kunna 

vara utan utbildning, eller också skulle det kunna bero på att det förr inte var lika vanligt 

med studier på högre nivå än gymnasiet. På så sätt är det kanske inte typ av utbildning 

som ligger till grund för beslut, utan snarare andra egenskaper och erfarenheter.  

 

H5 

Ledamöter som sitter med i flera styrelser genom interlocks kan bidra med flertalet 

resurser till styrelserummet hämtat ifrån andra styrelser, varför det kan förklaras utifrån 
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resursberoendeteorin (Hillman & Dalziel, 2003). Med detta som bakgrund antog vi att 

styrelseledamöter med flera interlocks genom kunskapsspridning får en bredare 

världsuppfattning och utifrån det vill kommunicera samhällsvärde. Denna hypotes, H5a 

– Styrelser med interlocks i styrelsen har ett positivt samband med kommunicerat 

samhällsvärde, erhåller dock inget stöd. Det gör vi inte heller för hypotes H5b - 

Styrelser med interlocks i styrelsen har ett negativt samband med kommunicerat 

företagsvärde. Shropshire (2010) belyser just interlocking som en styrelseledamots 

erfarenhet och en direkt förklaring till varför styrelser tar efter och alltmer liknar 

varandra. Utifrån studiens genomförda tester, där inget samband kunde påvisas, skulle 

den bredare världsbilden vi antagit att interlocking directors har kunnat vara felaktig. 

Att interlocks skulle ha en bredare världsbild har legat till grund för 

hypotesgenereringen, eftersom detta figurerar som informationsspridning (Shropshire, 

2010). Det innebär således att ledamöter som är delaktiga i flera styrelser, kan anamma 

andra styrelsers kommunikation av värden med CSR, vilket ger ledamöterna mer 

erfarenhet och kunskap. Dessa erfarenheter och kunskaper bidrar till att ledamöterna 

kan se kommunikationen av värde med CSR ur ett större perspektiv, där legitimitet och 

företags intressenter kan ligga i fokus. Resultaten visar dock inget empiriskt stöd för att 

det skulle vara så här.  

 

En anledning till att inget empiriskt stöd kunnat erhållas, kan vara att vi endast studerat 

hur många interlocks styrelser har i genomsnitt. Ett annat alternativ som hade kunnat ge 

bättre resultat, hade varit att agera likt Ben Barka och Dardour (2015), vilka illustrerar 

interlocks med en spindelmatris för att kunna undersöka vilka interlocks styrelserna har. 

Alltså studeras snarare vilka företag som interlockar med varandra än hur många 

interlocks varje styrelse har, vilket utgör en mer kvalitativ än kvantitativ mätning av 

variabeln interlocking directors. I detta fall hade vi kunnat undersöka huruvida företag 

som kommunicerar antingen det ena eller det andra värdet har styrelser som besitter 

samma ledamöter. Ledamöterna kan utifrån detta anamma andra företags val av vilket 

värde som kommuniceras för att ta med sig till respektive styrelserum. 

 

H6 

Oberoende styrelseledamöter kan bidra med flertalet resurser till styrelserummet. 

Hillman och Dalziel (2003) illustrerar att en beroende styrelse är negativt förknippad 

med ett företags resultat, eftersom intressekonflikter kan uppstå och rubba den 



  
 

91 
 
 

ekonomiska ställningen. Med stöd i detta gjordes antagandet om att oberoende 

ledamöter bör fokusera på att kommunicera företagsvärde, enligt hypotes 6a - Andel 

oberoende styrelseledamöter har ett positivt samband med kommunicerat 

företagsvärde. Enligt resultatet av den linjära regressionen, modell 8, noterar vi dock att 

variabeln oberoende ledamöter inte får något statistiskt samband för kommunicerat 

företagsvärde.  

 

Hypotes 6b - Andel oberoende styrelseledamöter har ett negativt samband med 

kommunicerat samhällsvärde, kunde inte heller varken accepteras eller förkastas, med 

tanke på att inget empiriskt stöd har kunnat erhållas.  

 

En anledning till att vi inte kunnat erhålla några resultat gällande oberoende ledamöter, 

kan bero på operationaliseringen av variabeln. Vi anser att vår kategorisering utgör en 

relativt snäv indelning till oberoende eller beroende ledamöter. Det utgör en svårighet 

att kunna fånga de relationer och liknande som ledamöterna har med varandra och även 

med andra inom företagsledningen. Detta kan förklaras av problemet med att mäta 

oberoende ledamöter och lyckas fånga dem ledamöter som är oberoende utöver det 

formella. Det är sannerligen omöjligt för oss att kontrollera huruvida ledamöterna har 

andra relationer vid sidan av det formella arbetet. Hade vi haft möjlighet att ta hänsyn 

till alla ledamöternas både formella och informella relationer, hade kategoriseringen, 

och således resultaten, förmodligen sett annorlunda ut.   

 

6.3 Kontrollvariabler 
Kontrollvariabler som företagets storlek och den tillverkande branschen är de som visar 

på samband i studiens slutgiltiga modell, modell 8. Den enda variabeln som är starkt 

signifikant är företags storlek, mätt som omsättning. Att denna variabel har påverkan är 

i linje med vad vi väntat oss, då stora företag tenderar att lämna mer avslöjanden kring 

CSR (Adams et al., 1998; Michelon & Parbonetti, 2012). Eftersom omsättning påvisat 

ett signifikant förhållande till kommunikationen av båda värdena med CSR, kan det 

tyda på att operationaliseringen av denna variabel är tillförlitlig. Detta för att mätningen 

av företags storlek enligt omsättningen utgör ett rättvisande mått på hur stort ett företag 

kan antas vara.  
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Kontrollvariabeln bransch har som vi förväntat oss visat sig ha påverkan på 

kommunikationen av samhällsvärde med CSR. Det har gått att utläsa att den 

tillverkande branschen har signifikanta skillnader jämfört med den finansiella 

branschen, vilket går i linje med att industriföretag avslöjar mer inom CSR än de andra 

två branscherna (Tagesson et al., 2009). Adams et al. (1998) menar att det beror på att 

de tillverkande företagen har större påverkan på miljön och således kommunicerar ett 

större ansvar. Utifrån genomförda tester går påverkan av kommunikation av värde att 

utläsa endast för samhällsvärde, vilket blir ett än större konstaterande med stöttning av 

Tagesson et al. (2009) och Adams et al. (1998). Tjänstebranschen får ingen signifikans i 

någon av modellerna, varför denna bransch inte kan antas ha några betydande skillnader 

från resterande branscher. Dock har branschvariabeln tett sig likt vi väntat oss, där vi 

antagit att den tillverkande branschen skulle skilja sig från finansiella och 

tjänsteproducerande företag.  

 

Vad som är förvånande är att Vd:ns inblandning i styrelsen inte verkar ha någon 

påverkan på hur vilket värde som kommuniceras. Vi gjorde i början ett antagande om 

att Vd:ns inblandning i styrelsen skulle ha påverkan på kommunikationen av värde, med 

stöd i Upper Echelon, där ledningens demografiska faktorer påverkar beslutsfattande 

(Hambrick & Mason, 1984). Att ingen signifikans går att erhålla, skulle kunna tyda på 

att Vd:n ändå inte har någon påverkan på hur kommunikationen av värde med CSR ser 

ut eller vad den innehåller. Att Vd:n sitter med i styrelsen, eller inte, har därmed ingen 

påverkan, vilket skulle kunna bero på att Vd:n lägger besluten i styrelsens händer, 

varför styrelsens egenskaper blir starkare än inblandning av Vd:n.  

 

Inte heller variabeln företagets ålder finner något empiriskt stöd, och kan således inte 

antas ha någon påverkan på vilket värde med CSR som företag huvudsakligen 

kommunicerar. Det resonemang som gjorts kring att yngre företag lämnar färre 

avslöjanden än äldre företag (Barakat et all., 2015) kan inte stöttas då ingen signifikans 

kan uppvisas. En anledning skulle kunna vara att det är svårt att relatera företagets ålder 

till vilket värde som kommuniceras med CSR. Det kanske snarare bestäms utifrån 

vilken bransch företagen tillhör samt hur stort företaget är i form av omsättning.  

 



  
 

93 
 
 

6.4 Avslutande diskussion 
Kommunikation av värde är, i sin helhet, en av de faktorer som skapar legitimitet hos 

företag och därmed dess intressenter. Genom att göra en uppdelning av värde i två 

kategorier, värde för företaget och värde för samhället, istället för att mäta värdet utifrån 

att företag kommunicerar huvudsakligen ett värde, har vi kunnat göra en distinktion 

mellan hur styrelsens egenskaper påverkar kommunikationen av respektive värde.   

 

I den linjära regressionen, vid uppdelningen av värdena, modell 8, finner vi att 

egenskaper som ledamöternas kön, nationalitet och leende på bild driver 

kommunikationen av dessa två olika värden. Ledamöternas kön, mätt enligt andel 

kvinnliga styrelseledamöter, har en positiv påverkan på kommunicerat samhällsvärde. 

Detta kan grundas i kvinnans omhändertagande roll (Powell & Ansic, 1997), vilken 

fokuserar på värde ”för alla” och därmed ett samhällsvärde.  

 

Ledamöter med annan än svensk nationalitet tenderar att driva kommunikationen av 

företagsvärde negativt. Den motsatta effekten av detta torde således innebära att 

ledamöter med svensk nationalitet i högre utsträckning vill kommunicera företagsvärde. 

Detta resultat skulle vi kunnat erhålla med tanke på att vårt urval utgörs av företag på 

Stockholmsbörsen, det vill säga i huvudsak svenska företag. Med detta resonemang som 

bakgrund, skulle de svenska ledamöterna alltså vilja kommunicera företagsvärde med 

fokus på värde för “mig” istället för värde för “alla” (Cavagnaro & Curiel, 2012). Vid 

datainsamlingen av variabeln nationalitet, fann vi att många styrelser var representerade 

av någon eller några utländska ledamöter, men där majoriteten utgjordes av ledamöter 

med svensk nationalitet. Stöd för detta går att utläsa i den deskriptiva statistiken, modell 

3, där medelvärdet på 21% anses vara relativt lågt för att mäta huruvida utländska 

ledamöter har påverkan på kommunicerat företagsvärde. En annan bidragande orsak till 

detta skulle kunna vara den snäva kategoriseringen som gjorts vid operationaliseringen 

av variabeln nationalitet. Samtidigt som nationalitet har negativ påverkan på 

kommunikationen av företagsvärde, visar den linjära regressionen på positivt samband 

mellan leende ledamöter på bild och kommunicerat samhällsvärde. Då sambandet är 

positivt ökar de båda variablerna samtidigt. Detta resultat gick i linje med vad vi 

förväntade oss utifrån presenterad forskning och teori.  
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Vi finner att kategoriseringen av kommunikation av två separata värden med CSR 

bidrar med ett intressant angrepssätt till tolkningen av hur styrelsens egenskaper 

påverkar vilket av värdena som kommuniceras gällande CSR. Avslutningsvis finner vi 

inget empiriskt stöd för varken ålder, utbildning, interlocking directors eller oberoende 

ledamöter. Således går det inte påvisa att någon av dessa styrelseegenskaper skulle ha 

påverkan på kommunikationen av något värde. Med detta som utgångspunkt gick 

resultaten emot den tidigare forskning som gjorts och legat till grund för hypoteserna.  
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7. Slutsatser och implikationer 
 
Detta sista avsnitt presenterar slutsatser som är härledda utifrån studiens resultat och 

tidigare forskning, med hänsyn tagen till studiens syfte. Studiens forskningsfråga 

kommer att besvaras, där resultatet kan besvara huruvida styrelsens egenskaper har 

påverkan på två skilda värden av kommunikation med CSR. Utifrån diskussionen kring 

teoriernas lämplighet på studien, kan såväl teoretiska som praktiska implikationer 

lämnas. Med utgångspunkt i studiens begränsningar, med tillhörande kritik, kan några 

förslag till vidare forskning inom ämnet lämnas.  

 

7.1 Slutsats 
Begreppet CSR har kommit att ta alltmer plats bland företag i dagens samhälle 

(Borglund et al., 2012), som en strategi för att utmärka sig (Barney, 1991). Detta har 

legat till grund för det problem som kunnat identifieras, och utgörs av att företag 

kommunicerar CSR med fokus på antingen ”mig” eller på ”alla”. Detta problem har sin 

utgångspunkt i att kommunikation av värde med CSR uppdelat i två kategorier med 

påverkan av styrelsens egenskaper inte studerats tidigare. Att detta är intressant att 

studera har sin grund i att företag torde kunna välja vilka de huvudsakligen vill rikta sin 

kommunikation gentemot genom sin differentierade strategi med CSR (Barney, 1991), 

antingen sig själva eller mer holistiskt mot samhället. Syftet med studien har varit att 

utreda huruvida företags styrelsers egenskaper kan ha påverkan på kommunikationen av 

företags- eller samhällsvärde med CSR.  

 

I denna studie har vi valt att göra en distinktion mellan värden; företags- respektive 

samhällsvärde. Företags- och samhällsvärde utgör tillsammans ett ansvar för omvärlden, 

där företagsvärdet har fokus på ”mig” och samhällsvärde på ”alla” (Cavagnaro & 

Curiel, 2012), vilka tillsammans utgör ansvar för omvärlden. Konceptet värde är således 

ett väldigt centralt begrepp i denna studie, där definitionen ligger på att värde är något 

som motiverar en handling (Bergström, 1992), och ligger i betraktarens ögon (Monks, 

2002). Med denna distinktion av värden har studiens utgångspunkt varit att undersöka 

styrelsens egenskapers påverkan på vilket värde företag väljer att kommunicera gällande 

CSR. Respektive värde har testats enskilt för att undersöka huruvida styrelsens 

egenskaper har påverkan på kommunikationen. Eftersom styrelsen är det organ som har 

det yttersta ansvaret för företag och därmed fattar strategiska beslut (Brandinger, 2011), 
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antogs deras olika egenskaper kunna påverka beslutsfattandet kring kommunikationen 

av dessa två värden på olika sätt. Utifrån att det finns tidigare forskning som studerat 

mångfald i styrelsen och dess påverkan på CSR (Harjoto et al., 2015), valde vi att 

studera huruvida mångfald i styrelsen kan ha påverkan på kommunikationen av värde 

med CSR, uppdelat på företags- och samhällsvärde. 

 

Studien byggs upp utifrån tre olika delar, värde, CSR och styrelsen, vilka tillsammans 

interagerar med varandra, där varje del anses vara lika viktig för att kunna besvara 

studiens forskningsfråga. Däremot är det valet av vilket värde som kommuniceras som 

utmärker denna studie, varför detta koncept har givits en central roll genom hela 

uppsatsen. Såväl CSR som styrelsen är väl studerade både enskilt och tillsammans 

(Harjoto et al., 2015; Johnson et al., 2013; Lampikoski et al., 2014; Post et al., 2011; 

Smith, 2003), men där konceptet värde är nytt för denna studie. Att CSR kommit att ses 

som en självklarhet stöttas av Smith (2003), som belyser att fokus numera ligger på hur 

kommunikationen ska se ut snarare än om den ska genomföras. Detta tyder på att ämnet 

CSR ligger i tiden och där kommunikation blir viktig för företag, vilket också är ett 

argument för att denna studie kan anses vara aktuell. Både Post et al. (2011) och Harjoto 

et al. (2015) har studerat styrelsens in- och påverkan på CSR, där sammansättning och 

mångfald ligger i centrum. Med utgångspunkt i dessa tidigare forskningar, har vi kunnat 

göra en komplettering med konceptet värde, med fokus på kommunikation gentemot 

företags intressenter, med en ytterligare dimension, i form av värde, utöver styrelsen.  

 

Utifrån detta har vi gjort en kategorisering av värdebegreppet för att kunna utreda 

huruvida kommunikationen av de olika värdena ser ut. Detta stöttas av såväl värdeteori 

som tidigare forskning inom varför CSR kommuniceras (Bergström, 1992; Cavagnaro 

& Curiel, 2012; Garriga & Melé, 2004). Företagsvärde kan antas vara ett mer egoistiskt 

synsätt med fokus på värde för “mig”, medan samhällsvärde utgör ett mer holistiskt 

synsätt med värde för “alla” i fokus (Cavagnaro & Curiel, 2012). Genom att ha studerat 

tidigare forskning (Baumgartner, 2014; Chan & Taylor, 2014; Gamerschlag et al., 2011; 

Smith, 2003) angående kommunikation av CSR, vilket påverkas av beslutsfattande 

organ, anses uppdelningen av värdena kunna bidra till befintlig teori. 

 

Då värde är neutralt (Bergström, 1992) och får en betydelse först när det uppfattas, blir 

det av vikt för företag att utreda vilket värde som ska kommuniceras till deras 
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intressenter. Utifrån att det är företags intressenter som uppfattar det värde som företag 

förmedlar med sitt ansvar för omvärlden, CSR, får intressentteorin en viktig del i att 

förklara varför vi gör denna uppdelning av värden. Genom att kommunicera dessa 

värden till sina intressenter, kan företag skapa gott anseende och således legitimitet för 

företaget. Legitimitetsteorin har därför illustrerats i studien, då denna är starkt förankrad 

i CSR, med utgångspunkt i att företag kommunicerar till sina intressenter för att sprida 

en bra bild av företaget och på så sätt skapa förtroende (Deegan & Unerman, 2011; 

Khan et al., 2013).  

 

För att belysa styrelsens egenskaper, har framförallt resursberoendeteorin använts, med 

utgångspunkt i att styrelseledamöterna besitter och bidrar med olika resurser (Hillman 

& Dalziel, 2003). Utifrån att styrelseledamöter innehar olika human- och 

relationskapital, bygger studien på att styrelsens egenskaper påverkar vilket värde som 

kommuniceras. För att få ytterligare ett perspektiv på styrelsen och vad beslutsfattande 

kan påverkas av, har vi likt Ibrahim et al. (2003) och Hassan et al. (2015) applicerat 

Upper Echelon-teorin på styrelsen, där demografiska faktorer ligger i fokus (Hambrick 

& Mason, 1984). Utöver dessa teorier har värdefull litteratur använts för att kunna 

utreda och uppfylla studiens syfte.  

 

Med utgångspunkt i teori, litteratur och tidigare forskning, genererades sju hypoteser 

utifrån olika styrelseegenskaper för att se hur dessa har samband med vilket värde som 

kommuniceras med CSR. För att kunna genomföra en statistisk hypotesprövning har en 

operationalisering av kategoriseringen av värde gjorts, vilket testats som två separata 

kategorier, som i sin tur utgjort två linjära regressioner med respektive värde som 

beroende variabel. Studiens huvudsakliga test utgörs av två linjära regressioner där 

styrelseegenskaperna testats mot både företags- och samhällsvärde. Testerna är utförda 

på 212 företag, hämtade från Stockholmsbörsen. 

 

De resultat som kunnat erhållas visar att det finns samband mellan vissa egenskaper och 

vilket värde som kommuniceras, där vissa egenskaper hos styrelsen har påverkan på 

vilket värde som förmedlas i företagens kommunikation. Studiens resultat är följande: 
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Andel kvinnliga ledamöter i styrelsen bidrar till ökad kommunikation av samhällsvärde  

Andelen kvinnliga ledamöter har påverkan på kommunikationen av samhällsvärde. 

Detta ger oss en förståelse för att kommunikationen av samhällsvärde med CSR drivs i 

högre grad av kvinnor än män, vilket kan förklaras av kvinnors mer omhändertagande, 

stereotypa, roll (Powell & Ansic, 1997). Kommunikationen av CSR är således inte 

homogen, eftersom andelen kvinnliga styrelseledamöter påverkar hur kommunikationen 

är utformad och därmed vilket värde som kommuniceras. Denna utformning kan enligt 

våra resultat vara mer inriktad på kommunikation av samhällsvärde, om styrelsen består 

av en högre andel kvinnliga ledamöter.  

 

Andel ledamöter med annan än svensk nationalitet bidrar till minskad kommunikation 

av företagsvärde 

Den demografiska faktorn nationalitet visar på minskad kommunikation av 

företagsvärde. Det innebär alltså att andelen ledamöter med annan än svensk nationalitet 

driver detta värde negativt. Även här kan studien bidra med kunskap om att värdena 

som separata värden kan påverkas av olika, enskilda, styrelseegenskaper. I detta fall är 

alltså ledamöternas nationalitet förknippad med kommunikationen av företagsvärde.  

 

Andel leende styrelseledamöter bidrar till ökad kommunikation av samhällsvärde 

Likt nationalitet påverkar egenskapen leende styrelseledamöter kommunikationen av 

samhällsvärde. En ökad andel leende styrelseledamöter leder till ökad kommunikation 

av detta värde. Genom att kommunicera samhällsvärde visar företag på ett ansvar för 

”alla”, där leendet fungerar som ett uttryck för företaget och förmedlas till företags 

intressenter. Det vi kan ta med oss är att enskilda egenskaper, som du själv bestämmer 

över, i detta fall i form av leende, har påverkan på vilket värde som kommuniceras med 

CSR. Samtidigt finns det skillnader i vilket värde som huvudsakligen kommuniceras, då 

leende styrelseledamöter och företagsvärde inte visar på något samband.   

 

För att besvara studiens forskningsfråga; På vilket sätt kan kommunicerat företags- 

respektive samhällsvärde i företags CSR-kommunikation påverkas av styrelsens 

egenskaper?, indikerar resultaten på att styrelsens egenskaper har påverkan på 

kommunikationen av värde med CSR. Vi finner genom studien att egenskaper som kön, 

nationalitet och leende ledamöter på bild påverkar vilket av värdena som kommuniceras 

med CSR. Andelen kvinnliga ledamöter är förknippade med samhällsvärde, liksom 
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andel leende ledamöter på bild, medan nationaliteten är förknippad med företagsvärde. 

Med detta resultat i åtanke kan vår modell med två separata värden ge ett bidrag till 

befintlig forskning angående CSR och styrelsen (Johnson et al., 2013; Harjoto et al., 

2015; Post et al., 2011) för att förklara hur kommunikationen av olika värden med CSR 

påverkas av styrelsens egenskaper.  

 

7.2 Teoretiska implikationer 
Studien påvisar samband mellan olika kommunicerade värden av CSR och vissa av 

styrelsens egenskaper. Med tanke på dessa resultat skulle studien kunna lämna bidrag 

angående CSR utifrån värdeteorin, samt de styrelserelaterade teorierna, 

resursberoendeteorin (Hillman & Dalziel, 2003) och Upper Echelon-teorin (Hambrick 

& Mason, 1984). Vår forskning belyser begreppet värde utifrån värdeteori, där vår 

uppdelning mellan två olika värden kan innebära att begreppet tolkas olika beroende på 

vem som sänder ut det och vem som uppfattar det. Detta resonemang tyder på att 

individer uppfattar olika typer av värde, där våra två ytterligheter skulle kunna vara 

förslag på olika typer av värde. I denna studie uppfattas värdet av företags intressenter, 

varför valet av kommunicerat värde blir viktigt. Med vår studie kan vi således bidra till 

teori inom CSR, där företag väljer att sända ut ett av dessa värden till sina intressenter 

för att kunna skapa legitimitet för företaget. Just denna kategorisering av värde har inte 

studerats tidigare, varför den kan bidra till befintlig CSR-teori, med utgångspunkt i att 

styrelsens egenskaper kan påverka kommunikationen av dessa värden. 

 

En styrelserelaterad teori som belysts i denna studie är Upper Echelon, vilken 

ursprungligen är framtagen för att utforska företagsledningen. Hambrick och Mason 

(1984) menar att en individs demografiska faktorer och psykologiska basvärden har 

påverkan på en individs beslutsfattande. Fokus genom denna studie har legat på 

demografiska faktorer, vilka utgörs av exempelvis kön och nationalitet. Likt Hassan et 

al. (2015) och Ibrahim et al. (2003) appliceras denna teori på styrelsen. Med argument 

om att styrelsen utgör en grupp som tar beslut precis som företagsledningen, anser vi att 

denna applicering är möjlig. Utifrån dem resultat som kunnat erhållas går det att 

konstatera att demografiska egenskaper som kön och nationalitet har påverkan på 

beslutsfattande, då de visat på samband med vilket värde företag väljer att 

kommunicera. Beslutsfattandet skulle då röra vilket värde som företag väljer att 

kommunicera till sina intressenter för att lyckas skapa legitimitet. Detta skulle kunna 
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innebära att styrelsens demografiska egenskaper går att härleda till Upper Echelon. Med 

utgångspunkt i att vi finner samband mellan demografiska faktorer och 

kommunikationen av värde, kan vi lämna ett bidrag till att Upper Echelon-teorin torde 

vara applicerbar även för styrelsen. 

 

7.3 Praktiska implikationer 
En praktisk betydelse av våra resultat, vilka kan ge implikationer till praktiken, är att 

valet av vilket värde som kommuniceras med CSR påverkas av styrelsens egenskaper 

och således styrelsens sammansättning. Denna insikt har störst betydelse för företag, 

och då särskilt för ägare och valberedning, vilka utser styrelsen (Brandinger, 2011). 

Genom sammansättningen av styrelsen kan olika resurser och egenskaper kombineras 

för att fatta beslut angående kommunikationen av CSR. Med stöd i att vissa egenskaper 

påverkar värden på olika sätt, kan sammansättningen anses vara av vikt för företag, 

beroende på vilket värde företag vill förmedla genom sin kommunikation av CSR. Då vi 

funnit att andel kvinnliga ledamöter, ledamöter med utländsk nationalitet och ledamöter 

som ler på bild driver olika värden, det vill säga företags- respektive samhällsvärde, 

påverkar styrelsens sammansättning kommunikationen.  

 

Detta kan även bidra med en förklaring till företagen om varför kommunikationen ser ut 

som den gör, då vi menar att det kan härledas till hur styrelsen är sammansatt av olika 

egenskaper och resurser. Det kan således vara centralt för företags valberedningar att 

vara insatta i dels hur styrelsen är sammansatt, men även hur kommunikationen ser ut, 

då detta är något som de kan ta med sig över flera perioder.  

 

Utöver detta är det företag som arbetar med, och är drivande inom, CSR som kan dra 

nytta av denna studie. Vi har funnit att CSR inte är ett homogent koncept, det vill säga 

att CSR-kommunikationen av värde inte ser likadan ut för alla företag, beroende på hur 

deras styrelser är sammansatta. Genom att ha gjort en uppdelning mellan värde för 

företaget och värde för samhället har vi kunnat utröna vilka egenskaper som driver 

enskilda värden. Utifrån denna vetskap kan företag sätta samman sin styrelse enligt 

vilket värde som företagen vill kommunicera, eller åtminstone skapa förståelse för 

varför kommunikationen ser ut som den gör med befintlig styrelse. Med tanke på 

studiens resultat, kan vi lämna ett bidrag till företag, nämligen att olika egenskaper kan 

driva olika värden med CSR genom kommunikation till sina intressenter.  
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7.4 Begränsningar 
Kategoriseringen av värdena kan utgöra en begränsning för studien. Vi har under 

studiens gång insett att det kan vara svårt att kunna fånga de direkta värdena. Eftersom 

att värdena är olika, finns det svårigheter att skilja dessa åt, med tanke på att de kan gå 

in i varandra även om studiens syfte är att separera dessa värden som två ytterligheter. 

Både företags- och samhällsvärde är separata unika värden, varför det funnits problem 

att kategorisera värdena utifrån dessa två.   

 

En ytterligare begränsning i studien är operationaliseringen av dem beroende 

variablerna. Att lyckas fånga de två separata värdena på ett likvärdigt och korrekt sätt 

har till viss del varit svårt. Vi valde att utföra en innehållsanalys med ord härledda från 

teori, tidigare forskning, GRI och NVivo, men där vi riktar en viss kritik emot att vi 

lyckats fånga det precisa värdet på samma sätt för båda värdena. Eftersom 

innehållsanalysen görs baserad på ord, kan orden ha olika slagkraft, eller användas på 

olika sätt (Kothari et al., 2009), varför värdena i sin absoluta helhet kan vara svåra att 

fånga genom denna operationalisering.  

 

Att Upper Echelon-teorin är framtagen för att studera företagsledningens demografiska 

skillnader och psykologiska basvärden, snarare än styrelsens, utgör en begränsning för 

studien. Detta gör att vi inte har möjligheten att direkt översätta denna teori på styrelsen. 

Även om andra författare (Hassan et al., 2015; Ibrahim et al., 2003), likt oss, applicerat 

Upper Echelon på styrelsen, hade det varit mer rättvisande med en teori anpassad till 

styrelsen eller att utföra studien på företagsledningar. Trots att vi fått resultat för att 

demografiska skillnader som kön och nationalitet påverkar beslutsfattandet kring vilket 

värde som kommuniceras med CSR, går det inte att stötta i någon befintlig beprövad 

teori. Detta utgör ett validitetsproblem där viss kritik kan riktas mot att använda teorier 

som inte är fullt utvecklade för det som studerats.  

 

Att vi i denna studie endast utgått från företag listade på Stockholmsbörsen, kan också 

utgöra en begränsning. Det innebär ett relativt litet urval och en begränsning i form av 

att resultaten inte går att generalisera för andra än företag på Stockholmsbörsen. Utifrån 

att urvalet varit begränsat till Stockholmsbörsen, blir det även svårt att applicera studien 

på andra länder än Sverige. De oberoende variablerna, i form av styrelseegenskaper, kan 
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också blivit delvis drabbade av detta urval. Vi har kunnat utläsa att medelåldern haft låg 

spridning, samtidigt som det varit svårt att fånga företagsledamöters human- och 

relationskapital i form av egenskaper som utbildning och interlocking directors.  

 

7.5 Framtida forskning 
Utifrån de begränsningar som gjorts i denna studie, är ett första förslag på framtida 

forskning att utföra en kvalitativ studie av de två kategorierna av värde. Vi anser att en 

mer kvalitativ analys, skulle kunna bidra med en mer ingående kategorisering av 

värdena, för att skapa ytterligare förståelse utifrån värdeteori. En mer ingående 

kategorisering av värde skulle kunna utgöras av att fokus endast ligger på att härleda 

värdena. I denna studie utgår vi istället från en kvantitativ forskningsstrategi, där målet 

har varit att statistiskt testa samband, varför operationaliseringen av dem beroende 

variablerna skulle utgöra underlag för detta. Genom en studie med större fokus på just 

kategoriseringen och fångandet av värdena, skulle en större förståelse kunna skapas för 

hur värdena interagerar med företags intressenter. 

 

Då vår studie har kunnat visa samband mellan kommunikation av olika värden och 

styrelsens egenskaper, skulle en fortsatt forskning kunna vara relaterad till detta. Med 

utgångspunkt i att tre av sju egenskaper visat på samband, skulle även en undersökning 

av andra egenskaper kunnat göras. Detta skulle därmed kunna utgöra en utvidgning av 

vår studie, för att utreda hur fler egenskaper, som exempelvis styrelsens storlek, 

utbildningsnivå, större fokus på styrelseordföranden samt dess resurser och 

demografiska egenskaper, ägares inblandning i styrelsen, och liknande som kan ha 

påverkan på vilket värde som kommuniceras. Dessa egenskaper skulle också vara 

intressanta att studera i förhållande till hur kommunikationen av värden med CSR är 

utformad. Det skulle således kunna förklara huruvida dessa egenskaper kan påverka 

kommunikationen eller inte. För att undersöka detta är ett möjligt tillvägagångssätt att 

tillämpa likartad metod som för denna studie, men med utökade oberoende variabler i 

form av egenskaper hos styrelsen.  

 

Med tanke på att vi finner samband mellan kommunikationen av separata värden och 

styrelsens egenskaper hos bolag på Stockholmsbörsen, skulle det vara intressant att 

studera samma koncept men i en större kontext. Även den begränsning vi identifierat av 

det relativt lilla urval denna studie baseras på, kan bidra till intresset för att kunna 
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applicera studien för en större kontext. Detta skulle kunna innebära att man dels 

utvidgar Stockholmsbörsen i form av fler listor (First North, Baltic osv), eller att studera 

sambanden i andra länder. Genom att studera andra listor på börsen eller andra länder, 

kan ett bredare perspektiv av kommunikationen av värde med CSR erhållas. Dels skulle 

denna studie kunnat appliceras på andra länder för att utreda huruvida samma eller nya 

resultat går att erhålla. Ett annat alternativ är att tillämpa kategoriseringen av värden i 

andra länder, för att kunna studera i vilken mån de kommunicerar värde för företaget 

eller värde för samhället.  
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Appendix 
Appendix 1 
Sammanställning sökord till innehållsanalys 
 

ORD – FÖRETAGSVÄRDE 
 
Värdeteori:  
Borglund et al. (2012): ”supply chain”; försörjningskedja 
DiMaggio (2001): aktieägarvärde  
Garriga & Melé (2004), Friedman (1970): vinst, -en, -er, -maximering 
Hillman & Dalziel (2003): ”strategiskt arbete”  
Huse (2007): lönsam, -het; kapital; försäljning, -en; ekonomi, -sk, -ska; tillväxt; ”finansiella mål”; 
avkastning, -en; utdelning, -en, -ar; ersättning -en, -ar; resultat, -et, -en; ”finansiella mål”; ”eget kapital” ; 
affärsnytta; affärsvärde 
Porter & Kramer (2006): strategi, -sk, -ska  
 
Intressentteori:  
Freeman (2010): kund, -en, -er, -erna, -ernas, -s; lån 
Lazonick & O’Sullivan (2010): aktieägare   
 
Legitimitetsteori: -  
 
GRI G4 (2016):  
G4-EC1: ”ekonomiskt värde” 
G4-EC7: ”ekonomisk konsekvens”; ”ekonomiska konsekvenser”  
G4: produkt, -er, -erna, -säkerhet  
 
NVivo: avtal, -en; invester-a, -ing, -ingen, -ingar; tjänst, -er, -erna; konkurrens; förvärv; produktivitet; 
effektivitet; leverantör, -er; kassaflöde; organisation, -en; expansion; riskhantering; soliditet, -en; 
rörelsemarginal, -en; tillgångar, -na, -s; skulder, -na; intäkt, -er, -erna; kostnad, -er, -erna 
 
 

ORD – SAMHÄLLSVÄRDE 
Värdeteori:  
Borglund et al. (2012): ”hållbar utveckling”; CSR; ”corporate social responsibility”; omvärld, -en; 
företagskultur, -en 
Frostensson et al. (2015): arbetsvillkor, -en; klimat, -et; etisk, -a, -t; växthus*; ”ickefinansiella mål”  
Huse (2007): koldioxid; utsläpp; barn, -en, -s, -arbete; miljö*; förorening*; natur, -en, -ens; råvar-a, -or 
 
Intressentteori: 
Deegan & Unerman (2011): partner  
Freeman (2010): anställd, -a, -e; medarbetar, -e, -arna, -arnas, personal, -en, -ens  
 
Legitimitetsteori: 
Borglund et al. (2008): rykte, -t, -n; anseende, -t; förtroende, -n, -t; legitimitet 
Khan et al. (2013): transparen -s, -t  
 
GRI G4 (2016):  
G4-LA13: jämställd, -a, -het  
G4-LA2: föräld-er, -s, -rar, -rars 
G4-EN2: återvinning, -en  
G4-EN1: material, -et, -en  
G4-EN3: energi  
G4-EN8 & 9: vatten 
G4-HR3: gas; diskriminer-a, -s, -ing  
 
NVivo: global, -a; hållbar, -a, -art, -het*; mångfald; service, -n; hälsa; avfall, -et; världen, -s; människ-a, -
or; arbetsmiljö; sjuk*; mark, -en 
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Appendix 
Appendix 2  
Exempel på beräkning av ord, Sportamore, utdrag en sida, företagsvärde 
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Appendix 
Appendix 3 
Pearson’s korrelation – Alla variabler 
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Appendix 
Appendix 4 
Histogram normalfördelning residualer 
 
 
 
 

 
Normalfördelning residualer samhällsvärde Normalfördelning residualer företagsvärde 

 

Medelvärde: 168,95 
Std. Avvikelse: 144,908 
N: 213 

Medelvärde: 295,12 
Std. Avvikelse: 188,763 
N: 213 


