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Sammanfattning 
Klimatförändringarna ökar för varje år som går och de mänskliga rättigheterna blir lidande i 

och med de återkommande naturkatastroferna som är en effekt av detta. Forskarna blir allt 

mer eniga om att det måste vara den mänskliga påverkan som skyndar på denna förändring, 

i och med industrialiseringens framfart. De som bär störst ansvar i denna negativa utveckling 

är bland annat de internationella industriföretagen samt andra stora företag inom till exempel 

energi- och skogsbranschen. För att dessa företag ska kunna visa att de tar ansvar för de 

konsekvenser som de bidrar till, kan de upprätta en hållbarhetsredovisning. Genom den kan 

företagets intressenter följa företagets utveckling mot ett hållbart företagande.  

 

Det är dock inte alla företag som väljer att upprätta en hållbarhetsredovisning. I Sverige är 

det en obligatorisk del för samtliga företag som är ägda av staten, resterande företag är dock 

fria att själva väja om de vill upprätta en hållbarhetsredovisning eller inte. En 

hållbarhetsredovisning har både fördelar och nackdelar för företagen själva. Det kostar både 

tid och pengar att upprätta en, å andra sidan vinner företaget förtroende från sina intressenter 

genom att redovisa sitt hållbarhetsarbete. Vad är det då som gör att vissa företag väljer att 

upprätta en medan andra företag väjer bort det?  

 

I vår studie har vi valt att undersöka styrelsen roll i detta beslut. Vi kommer att studera 

publika aktiebolag på den svenska börsen och deras styrelser, för att på så vis skapa oss en 

uppfattning om hur företagens styrelse påverkar detta beslut. Vi kommer att studera samtliga 

styrelsemedlemmar, i de företag som finns i vårt urval, för att registrera deras ålder, kön och 

utbildning. Detta kommer vi sedan att ställa i relation till om dessa företag har upprättat en 

hållbarhetsredovisning eller inte. På så vis kommer vi att kunna se om det existerar något 

samband mellan styrelsens egenskaper och benägenheten att upprätta en 

hållbarhetsredovisning. De resultat vår studie gav visade dock inte på något statistiskt 

säkerställt samband mellan styrelsens egenskaper och benägenheten att upprätta en 

hållbarhetsredovisning. Detta skulle bland annat kunna bero på att styrelsen vanligtvis lämnar 

ifrån sig detta beslut till någon annan inom företaget, som till exempel vd:n eller 

ekonomichefen. Vårt resultat bidrar trots allt till kunskapen inom detta område, viket är av 

vikt i dagens samhälle där hållbarhet är av stor betydelse för framtiden.  



 

 

 

 

 

 

 

Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Tobias Svanström som har stöttat och handlett 

oss under vårt arbete med denna studie. Ditt stöd och dina goda råd har tagit denna uppsats 

till en högre nivå, vilket vi är ytterst tacksamma för.  
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet vill vi ge en övergripande bild av det ämne som vi har valt att inrikta 

oss mot. Vi kommer att ge en kort presentation av hållbarhetsredovisning och företagens 

syften med den här typen av redovisning. Vad bidrar hållbarhetsredovisningen med idag och 

hur kommer det sig att inte alla företag använder sig av en. Det här leder oss till 

problematiseringen av ämnet där vi presenterar tidigare studier och vad vi anser saknas i 

den forskning som finns idag. I den avslutande delen av inledningen redogör vi för vår 

problemformulering samt syftet med den här uppsatsen.    
  

1.1 Problembakgrund 
Enligt en studie av SMHI (2009a) finns det flera orsaker till varför klimatet förändras. De 

menar att klimatförändringar är en naturlig process, men då förändringarna sker i den takt de 

gör idag kan vi inte längre påstå att förändringarna är helt naturliga. Studien förklarar att de 

förändringar i klimatet vi kan se idag troligast beror på människans aktiviteter och utsläpp av 

bland annat växthusgaser. Utsläpp av växthusgaser har påverkat klimatet sedan mitten av 

1700-talet, det har dock skett en kraftig och stegrande ökning av sådana utsläpp sedan mitten 

på 1900-talet. Även förändringar av jordytan genom avverkning av skog och ökad 

bebyggelse, i och med växande befolkning, bidrar till förändringar i klimatet (SMHI, 2009a). 

Städer som brer ut sig och en befolkning som växer sätter stor press på både klimat och 

mänskliga rättigheter, vilket FN länge har kämpat för, och efter 2:a världskriget började FNs 

arbete för fred, rättvisa och frihet (FN, 2012a). Enligt artikeln “FN & hållbar utveckling” 

(FN, 2012b) uppkom oron för klimatförändringarna på 60-talet vilket ledde till den första 

miljökonferensen, som hölls i Sverige år 1972. På miljökonferensen var 113 länder 

närvarande via representanter, detta blev startskottet för arbetet mot en hållbar utveckling 

(FN, 2012b). 
  

Alla har vi någon gång kommit i kontakt med begreppet hållbar utveckling, men vad är det 

egentligen? Den första, och kanske mest välkända och etablerade, definitionen av hållbar 

utveckling återfinns i den så kallade Brundtlandsrapporten (Frostenson et al., 2012, 8-9). 
  

“En hållbar utveckling kan definieras som en utveckling som tillfredsställer 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov. (Brundtland & Hägerhäll, 1988, s. 57)” 
  

Hållbar utveckling handlar alltså om att vi ska värna om vår planet och lämna den i samma 

eller bättre skick än den var när vi kom (Frostenson et al., 2012, s. 9). Även om definitionen 

känns självklar kvarstår frågan om hur vi kan göra detta i praktiken. Enligt Grankvist (2012, 

s. 16-17) finns det fyra olika villkor som alla måste vara uppfyllda för att en hållbar 

utveckling ska vara möjlig. Det första villkoret handlar om att vi måste byta ut vårt 

användande av fossila bränslen mot förnyelsebar energi, detta för att förhindra att koldioxid 

och andra ämnen släpps ut i naturen. Det andra villkoret handlar om att vi istället för att 

använda antibiotika måste hitta andra alternativ för att förhindra att ämnen från läkemedel 

släpps ut i våra vatten. Det tredje villkoret handlar om att vi inte ska ta plats från vår flora 

och fauna för att bygga nytt, utan istället använda mark som redan är bebyggd. Slutligen, det 

sista villkoret handlar om att vi ska se till att alla människor ska ha möjligheten att tillgodose 
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sig sina behov. Själva begreppet, hållbar utveckling, handlar alltså om att värna om jordens 

resurser på en global nivå. För att centrera det till en företagsnivå kommer vi till begreppet 

“Corporate Social Responsibility” (CSR), som Westermark (2013, s. 26) förklarar handlar 

om företaget och en hållbar utveckling i den enskilda verksamheten. De två uttrycken är 

snarlika då hållbar utveckling på global nivå oftast är samma sak som på företagsnivå, men 

det betyder inte att det alltid är så, menar Westermark. För att förtydliga ytterligare finns det 

även ett annat uttryck som kan förkortas CSR, “Corporate Social Reporting”, vilket rör själva 

rapporteringen av företagens hållbarhetsarbete (Westermark, 2013, s. 26). I vår uppsats 

kommer vi att benämna denna rapportering “hållbarhetsredovisning” och hållbar utveckling 

på företagsnivå för CSR, eller helt enkelt hållbarhetsarbete, för att undvika förvirring bland 

begreppen. 
  

CSR kan delas upp i tre aspekter, ekonomisk, miljömässig och social, vilka kan ses som de 

ansvarsområden som företaget har mot samhället och sina intressenter (Grankvist, 2012, s. 

15). Grankvist (2012, s. 15) förklarar att det ekonomiska ansvarstagandet innebär att företaget 

har ett ansvar att driva sin verksamhet så lönsamt som möjligt för att säkerställa företagets 

fortsatta verksamhet samt sina aktieägares avkastning på investeringar. Vidare menar 

Grankvist (2012, s. 27) att hållbarhet och ekonomiskt ansvarstagande går hand i hand, detta 

på grund av att effektiviseringar i företagets processer innebär lägre kostnader för företaget 

såväl som ett hållbart agerande för samhället. Det miljömässiga ansvarstagandet handlar om 

att företagen måste se till att minimera den påverkan de har på miljön (Grankvist, 2012, s. 

15). För att företagen ska lyckas med att minimera sin miljöpåverkan behöver de ta hänsyn 

till produktens hela livscykel, från tillverkning till skrotning (Grankvist, 2012, s. 44). 

Grankvist menar att planeringen vid tillverkningen av en produkt är av stor betydelse för 

miljöpåverkan, det kan till exempel handla om att använda ett annat material för att undvika 

miljöförstöring vid skrotning eller för att förlänga livstiden för en produkt. Till sist har även 

företagen ett socialt ansvarstagande vilket syftar på ett hänsynstagande för de individer som 

har kontakt med företaget, antingen som anställd eller som konsument (Grankvist, 2012, s. 

15). Företagen bör ha ett intresse av att ta hand om både sina kunder och anställda då ett 

socialt ansvar visar att företaget vill vara en god samhällsmedborgare (Grankvist, 2012, s. 

91). 
 

För att visa intressenterna hur företaget arbetar med denna typ av ansvarstagande kan 

företaget redovisa sitt arbete på olika sätt. Till exempel genom att presentera deras 

hållbarhetsarbete på sin hemsida eller genom ett pressmeddelande. Den mest effektiva 

metoden för att ge en rättvis bild av arbetet är dock genom en hållbarhetsredovisning. I denna 

kan företaget samla all information om deras hållbarhetsarbete, allt i från exakta siffror till 

övergripande åtaganden (GRI, 2000-2006, s. 3). 
  

1.1.1 Hållbarhetsredovisning 

Intresset för att involvera de sociala och miljömässiga aspekterna i redovisningen har funnits 

ända sedan 1970-talet, vilket också var då hållbarhetsredovisningen föddes (Unerman et al., 

2007, s. 19). Frostenson et al. (2012, s. 10) förklarar att fokus främst var inriktat på att 

involvera den sociala utvecklingen i redovisningen till att börja med, men det intresset avtog 

ett tiotal år senare. På 1990-talet var det istället den miljömässiga utvecklingen som blev 

intressant, främst i och med den växande informationen om hållbar utveckling. Vidare 
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förklarar Frostenson et al. att under slutet av 1990-talet blev det populärt att involvera både 

sitt sociala och miljömässiga arbete i sin redovisning, vilket är grunden till den 

hållbarhetsredovisning vi ser idag, där både de ekonomiska, miljömässiga och sociala 

aspekterna inkluderas. 
  

För att syftet med en redovisning, vilken som helst, ska uppfyllas måste vissa riktlinjer följas 

för en systematisk uppbyggnad (Frostenson et al., 2012, s. 23-24). Frostenson et al. menar 

att utan systematik vore det omöjligt att jämföra olika redovisningar med varandra. Själva 

hållbarhetsredovisningen är frivillig vilket gör att företag kan lämna en sådan redovisning 

utan att följa några specifika standarder eller regleringar, detta skulle dock motarbeta själva 

syftet med redovisningen (Frostenson et al., 2012, s. 23-24). Det finns flera standarder att 

följa vid upprättandet av en hållbarhetsredovisning, Lozano och Huisingh (2011, s. 100-101) 

jämför i sin studie några av dessa standarder med varandra och presenterar fördelar respektive 

nackdelar med var och en av dem. De standarder som Lozano och Huisingh har studerat är 

ISO 14000-serien, SA8000, AA 1000 och Global Reporting Initiative (GRI). Deras 

jämförelse visar att GRI har det bredaste användningsområdet och också är den standard som 

används flitigast vid hållbarhetsredovisning. Fördelarna med GRI som Lozano och Huisingh 

presenterar är bland annat att det är den mest grundläggande standarden samt att den även 

används globalt. Nackdelarna består i sin tur av att det finns många indikatorer som ska 

uppfyllas vilket gör det komplicerat att jämföra hållbarhetsredovisningar som är upprättade 

enligt GRI med varandra och det kan även bli kostsamt att samla in de indikatorer som 

behövs. 
  
GRI, som grundades år 1997, är en internationell organisation som utvecklar riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning, för att hjälpa och stödja företag som vill redovisa sitt 

hållbarhetsarbete för sina intressenter (Westermark, 2013, s. 13 & 89). GRI fungerar som en 

nätverksorganisation där företag och organisationer i alla storlekar och former tillsammans 

utvecklar och förbättrar ramverket för att det ska passa alla (Frostenson et al., 2012, s. 24). 

Riktlinjerna fungerar som ett ramverk för företagens påverkan på de olika delarna av en 

hållbar utveckling; ekonomisk, miljömässig och social (GRI, 2000-2006, s. 3). Företag och 

organisationer lämnar in sina hållbarhetsredovisningar till GRI oavsett om de är privata 

företag eller icke-vinstdrivande organisationer (Frostenson et al., 2012, s. 24). Vidare menar 

Frostenson et al. att redovisningarna sedan granskas, och av naturliga skäl så är det just 

företagen som granskas hårdast på grund av deras intressenters intressen i hållbarhetsarbetet. 

De organisationer som följer GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning kommer från hela 

världen, Europa är dock ledande i antalet inlämnade hållbarhetsredovisningar då 

organisationer i Europa står för hela 45 procent av dessa (Frostenson et al., 2012, s. 24). Även 

KPMGs (2011, s. 8) studie “International Survey of Corporate Responsibility Reporting” 

visar att hela 71 procent av de europeiska organisationer som är med i undersökningen 

hållbarhetsredovisar, USA är dock inte långt efter med 69 procent. Även Mellanöstern och 

Afrika knappar in på Europa då 61 procent av länderna i de regionerna, som medverkar i 

studien, hållbarhetsredovisar. På sista plats hittar vi Asien och Stillahavsområdet, där endast 

49 procent av de representerade företagen lämnade in en hållbarhetsredovisning år 2011. 
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Det finns många syften med att upprätta en hållbarhetsredovisning, både ur ett moraliskt 

perspektiv men även ett ekonomiskt (Grankvist, 2012, s. 27). Enligt GRIs riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning (GRI, 2000-2006, s. 3) ger en hållbarhetsredovisning företaget en 

möjlighet att redovisa en rättvis bild av sina hållbarhetsåtgärder, vare sig de är positiva eller 

negativa. Det ger också en möjlighet för företaget att jämföra sina resultat både med sina 

egna tidigare resultat samt med andra organisationers resultat. På så vis kan företaget hålla 

ett öga på sin egen utveckling över tiden. Vidare menar GRI att på grund av de lagar och 

regler som finns angående hållbarhetsarbeten fungerar redovisningen också som en kontroll 

för att upptäcka brister i arbetet. Det blir då lättare för företaget att åtgärda dessa brister i 

enlighet med de lagar och regler som finns. Själva hållbarhetsredovisningen kan även fungera 

som ett kvitto för att visa sina konsumenter att företaget tar sitt ansvar för den hållbara 

utvecklingen på allvar (GRI, 2000-2006, s. 3). Kravet från konsumenter på ett hållbart 

företagande ökar för varje år (Grankvist, 2012, s. 27-28). Grankvist menar att det som tidigare 

sågs som nischade produkter för de som värnade om miljön är idag en självklarhet för de 

flesta konsumenter. Det här leder till att en hållbarhetsredovisning blir till en 

konkurrensfördel och många företag kan helt enkelt inte välja att vara utan en. (Grankvist, 

2012, s. 27-28) Enligt en studie av Borglund et al. (2010, s. 17) har själva 

hållbarhetsredovisningen även bevisats ha en positiv effekt på företagens medvetenhet kring 

hållbarhetsfrågor vilket i sig är ett viktigt syfte med att upprätta en hållbarhetsredovisning. 
 

De första riktlinjerna publicerades av GRI år 2000 och benämndes G1, därefter följde 

uppdateringar av dessa riktlinjer vilka benämndes G2, G3, G3:1 och G4 (Brown et al., 2009, 

s. 184; Westermark, 2013, s. 95). Idag rekommenderar GRI att företag använder sig av G3:1, 

efter år 2015 blir det dock obligatoriskt att använda sig utav G4 (Westermark, 2013, s. 95-

96). Endast upp till version G3 finns översatt till svenska (Westermark, 2013, s. 95) och då 

den här uppsatsen skrivs på svenska kommer vi att referera till den. Riktlinjerna som GRI 

har satt upp kan delas in i två delar, principer och standardupplysningar där den första delen 

beskriver principer för vad redovisningen ska innehålla såväl som vilken kvalité som 

eftersträvas (Frostenson et al., 2012, s. 33). Den här delen innehåller även tester som kan 

utföras för att organisationen ska få en uppfattning om ifall principerna har uppfyllts eller 

inte (Frostenson et al., 2012, s. 25). Den andra delen innehåller standardupplysningar som 

beskriver mer praktiskt hur organisationen ska gå till väga vid upprättandet av en 

hållbarhetsredovisning (Frostenson et al., 2012, s. 33). Frostenson förklarar att 

upplysningarna innehåller information om vad som ska framgå i redovisningen av 

organisationens verksamhet och kontroll av hållbarhetsfrågor, men också vilka 

resultatindikatorer som kan vara bra att inkludera. Om riktlinjerna följs kommer de här två 

delarna hjälpa organisationen att fokusera och slutföra sin hållbarhetsredovisning 

(Frostenson et al., 2012, s. 33). 
  

Enligt GRIs riktlinjer för hållbar utveckling (GRI, 2000-2006, s. 5) kan en 

hållbarhetsredovisning se väldigt olika ut beroende på hur väl organisationen har följt det 

ramverk som GRI har satt upp. För att göra det tydligt för läsaren av redovisningen samt för 

att organisationen själv ska få möjlighet att utöka sin redovisning med tiden, bör 

organisationen ange vilken nivå de anser att deras redovisning ligger på. Nivåerna utgår från 

hur väl de har följt riktlinjerna och vilka delar av GRI:s ramverk som har använts (GRI, 2000-

2006, s. 5). Frostenson et al. (2012, s. 67) förklarar att de nivåer som finns är C, B och A, där 
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nivå C kräver mindre grundläggande redovisning än nivå B och A. De menar att för att vara 

på nivå A krävs det en noggrann redovisning och oftast startar företag på nivå C för att sedan 

klättra upp mot den mer krävande nivån B och till sist A. Organisationen kan även välja att 

låta redovisningen kontrolleras externt för att öka kvalitén och de får då lägga till ett “+” på 

den nivå de tillämpar, till exempel A+. Enligt Frostenson et al. är nivåerna en bra måttstock 

för att se hur ambitiös organisationen är vad gäller deras hållbarhetsredovisning. Läsaren bör 

dock inte stirra sig blind på de tre nivåerna, det kan mycket väl vara så att ett företag som har 

tillgång till ett stort antal siffror har möjligheten att redovisa på en A-nivå trots att den 

information som har orsakat denna höjda nivå inte säger något mer om företagets 

hållbarhetsarbete, menar Frostenson et al. (2012, s. 67). Om ett företags redovisning har 

granskats externt eller inte kan vara nog så viktigt i fråga om trovärdighet och kvalitén på 

redovisningen (Frostenson et al., 2012, s. 67). 
  

1.2 Problematisering 
Intresset för hållbar utveckling och CSR har ökat under de senaste åren då både lagstiftare 

och konsumenter har höjt sina krav på företagen. Frostenson et al. (2012, s. 11) menar att 

kraven på företagen har ökat på grund av den globalisering som har skett, vilket även har 

ökat företagens möjligheter att påverka utvecklingen. Enligt en studie gjord av KPMG 

(2011b, s. 10) hållbarhetsredovisade 72 procent av de 100 största företagen i Sverige år 2011. 

Resultaten visar att Sverige ligger på 13:e plats av de 34 länder som var med i 

undersökningen. KPMG presenterar även resultat från en liknande studie som de gjorde år 

2008, i förhållande till den har Sverige halkat ner från en 7:e plats. Det här betyder dock inte 

att Sverige har blivit sämre på att hållbarhetsredovisa, istället beror det på att resten av 

världen har blivit bättre och Sverige har halkat efter i den utveckling som skett. 
  

Hållbarhetsredovisning blir allt mer utbrett då det både stärker företagens varumärken samt 

är en nödvändighet för internationella affärer (KPMG, 2011a). Varför har då inte alla företag 

en hållbarhetsredovisning? I en studie av Stubbs et al. (2012, s. 461) listar de fem faktorer 

som förklarar varför företag väljer att inte hållbarhetsredovisa. Dessa faktorer är att (1) det 

saknas efterfrågan från externa intressenter, (2) företagen inte ser någon fördel med att 

hållbarhetsredovisa och saknar därför motivation, (3) hållbarhetsredovisningen inte är ett 

måste, (4) det anses som onödigt och (5) företagets struktur och kultur inte uppmuntrar till 

hållbarhetsredovisning. Vidare menar Stubbs et al. (2012, s. 466) att många av de företag 

som inte hållbarhetsredovisar anser att det är en onödig lyx. Då det inte är obligatoriskt och 

deras intressenter inte efterfrågar någon hållbarhetsredovisning är det inte motiverande för 

ett företag att lägga ner pengar och tid på att hållbarhetsredovisa. De menar att själva 

hållbarhetsarbetet är vad de flesta företag vill lägga energi på, redovisningen av detta arbete 

blir då ett slöseri med resurser i företagens ögon. 
  

Frostenson et al. (2012, s. 16-17) förklarar att förekomsten av hållbarhetsredovisningar är 

större bland företag som verkar inom branscher som påverkar miljön i större utsträckning än 

andra, som till exempel energi- och skogsbranschen. Detta är på grund av att företagens 

externa intressenter, såsom konsumenter och samhället i stort, i större utsträckning 

efterfrågar en hållbarhetsredovisning då dessa företag även bör ta ansvar för den 

miljöpåverkan de har (Frostenson et al., 2012, s. 16; Kalyar et al., 2013, s. 496). KPMG 

(2011b, s. 13) fann i sin undersökning att de branscher som upprättar flest 



6 

 

hållbarhetsredovisningar är just skogsindustrin (84 %), gruvindustrin (84 %) och bilindustrin 

(78 %). En faktor som kan förklara varför ett företag väljer att upprätta eller inte upprätta en 

hållbarhetsredovisning är alltså vilken bransch de tillhör. Ytterligare en faktor är storleken 

på företaget, så mycket som 90 procent av de inlämnade hållbarhetsredovisningarna kommer 

från större företag (Frostenson et al., 2012, s. 16). Dock menar Udayasankar (2008, s. 172-

173) att sambandet mellan företagens storlek och hållbarhetsarbete kan ses som U-format. 

Detta skulle kunna betyda att det främst är de små och stora företagen som faktiskt arbetar 

med hållbarhet, men det är de stora företagen som har resurserna för att upprätta en 

hållbarhetsredovisning. Ytterligare forskning inom området behandlar bland annat den 

finansiella påverkan på företagen och huruvida hållbarhetsredovisning påverkar företagens 

lönsamhet eller inte (McWilliams & Siegel, 2000, s. 608), samt vilka faktorer som påverkar 

företagens interna intressenter (Kalyar et al., 2013, s. 502). Kalyar et al. (2013, s. 496) menar 

till exempel att företagens interna intressenter, de anställda, påverkas av sin moral samt 

företagskulturen. 
  

1.2.1 Forskningsgap 

Som vi kan se ovan finns det en del forskning och studier som behandlar vilka faktorer som 

påverkar företag i frågan om hållbarhetsredovisning. Vad som påverkar företagens externa 

och interna intressenter är självklart intressant i ämnet, men det är varken konsumenterna 

eller de anställda som tar beslutet om företaget ska upprätta en hållbarhetsredovisning. Det 

är företagens styrelser som har ansvar för att det upprättas en årsredovisning och därmed 

även har ansvaret för att besluta om att upprätta en hållbarhetsredovisning, som komplement 

till årsredovisningen (Bolagsverket, 2014b). För att komma till kärnan av vad som påverkar 

uppkomsten av en hållbarhetsredovisning är det därför naturligt att börja med vad som 

påverkar styrelsen och dess beslutsfattande. 
  

Hambrick och Mason (1984, s. 193) har tagit fram en teori om styrelsens egenskaper och 

dess påverkan på företagets resultat, Upper Echelon-teorin. De menar att organisationens 

agerande är en spegling av dess beslutsfattare, vilka i sin tur påverkas av till exempel sina 

tidigare erfarenheter, utbildning och ålder (Hambrick & Mason, 1984, s. 193 & 198). Även 

Yawson (2006, s. 82-83) menar att till exempel storleken på styrelsen och huruvida styrelsen 

innefattar externa styrelseledamöter eller ej, har en inverkan på styrelsens beslutsfattande i 

olika frågor. Vad styrelsen tar för beslut i frågan om hållbarhetsarbeten kan alltså till stor del 

bero på styrelsemedlemmarnas, och även gruppens, olika egenskaper. Det finns till exempel 

forskning som tyder på att både kön och ålder påverkar individers attityd till 

hållbarhetsfrågor. Bord och O’Connor (1997, s. 839) menar att kvinnor visar större oro än 

män, i de fall miljöhoten är specifika, och Wiernik et al. (2013, s. 846) finner i sin 

undersökning att äldre individer har större kunskap om miljöfrågor än yngre. Det finns även 

forskning som specifikt berör styrelsen och dess egenskaper, som till exempel en studie av 

Boulouta (2013, s. 191) som visar att styrelser med jämnare könsfördelning har en positiv 

inverkan på företagets resultat i sitt hållbarhetsarbete. Vad styrelsen tar för beslut i olika 

frågor kan alltså även påverkas av hur styrelsen som grupp är uppbyggd. Detta visas även i 

en studie av Frias-Aceituno et al. (2013, s. 228), där de kommer fram till att en styrelse med 

fler medlemmar där variationen av bakgrund och erfarenheter är större har en positiv 

inverkan på integrering av till exempel hållbarhetsredovisningen. Även styrelsens 

egenskaper som grupp har alltså en betydelse när beslut ska fattas i företaget. 
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Vi kan se att det finns ett gap inom detta område då vi inte har funnit någon tidigare forskning 

om styrelsens egenskaper och dess påverkan på beslut angående redovisning av 

hållbarhetsarbete. Som vi tidigare nämnt finns det både teorier och forskning som behandlar 

såväl styrelsen som dess beslutsfattande (se Frias-Aceituno et al., 2013; Hambrick & Mason, 

1984). Forskning angående miljömedvetenhet i relation till olika egenskaper hos individer är 

också vanligt förekommande likaså studier som inriktar sig mot just hållbarhetsredovisning 

och de faktorer som påverkar uppkomsten av den (se Bord & O’Connor, 1997; Kalyar et al., 

2013; Wiernik et al., 2013). Dock saknas sådan forskning i relation till styrelsens egenskaper, 

därför är det här vi anser att gapet ligger, det vill säga i kopplingen mellan förekomsten av 

hållbarhetsredovisning och styrelsens egenskaper. Forskning inom detta område gällande 

svenska företag är än mer knapphändig. De studier som genomförts på svenska företag 

behandlar främst förekomsten av hållbarhetsredovisningar och inom vilka branscher dessa är 

vanligast, som till exempel KPMGs (2011b) studie “International Survey of Corporate 

Responsibility Reporting”. 
  

Vi har valt att studera styrelsen eftersom att det är styrelsen som ansvarar för att 

årsredovisningen upprättas (Bolagsverket, 2014b). Det finns även teorier och studier som 

tyder på att styrelsens egenskaper har en inverkan på deras beslutsfattande (se Hambrick & 

Mason, 1984; Yawson, 2006). De företag som vi kommer att studera är publika aktiebolag i 

Sverige. Vi har valt att studera just publika aktiebolag eftersom att dessa företag har en stor 

grupp intressenter (Sundgren et al., 2009, s. 20), vilka i sin tur kan ha ett intresse av att en 

hållbarhetsredovisning upprättas. Att vi väljer företag noterade i Sverige beror dels på det 

gap som finns inom forskningen på svenska företag samt för att studien genomförs i Sverige. 

Vidare har vi valt att genom företagens årsredovisningar hitta den information vi behöver då 

detta ger oss ett betydligt större urval än vad vi skulle få vid till exempel en enkätstudie, som 

kan innebära stora bortfall, eller kvalitativa intervjuer, som är väldigt tidskrävande (Bryman, 

2011, s. 228 & 231). I och med tidigare nämnda forskningsgap har vi valt att studera 

styrelsens egenskaper för att se om dessa har någon inverkan på förekomsten av, eller nivån 

på, en hållbarhetsredovisning. De egenskaper vi kommer att studera är 

styrelsemedlemmarnas ålder, kön och utbildning, eftersom att dessa egenskaper har, genom 

tidigare studier, visat sig ha en betydelse vid både beslutsfattande samt hållbarhetsfrågor. Vi 

kommer även att kontrollera vilken nivå (C, B eller A) redovisningarna ligger på och även 

om de har låtit granska sin redovisning externt (+) eller inte.  
  

Vår studie kommer att bidra till en större förståelse för de val som företagen gör angående 

hållbarhetsredovisningen. Grunden för att öka användandet av hållbarhetsredovisningen är 

att förstå vilka faktorer som påverkar valet av att upprätta en. Förståelsen kommer 

förhoppningsvis i sin tur att bidra till ökad kontroll av användningen och förhoppningsvis 

även en ökad användning i sig. Eftersom att aktieägarna själva väljer sin styrelse 

(Bolagsverket, 2014a) är det även aktieägarna som kommer att ha störst användning av denna 

studie. I och med detta har vi en möjlighet att hjälpa aktieägarna i sitt val av styrelse för att 

de ska kunna välja den optimala sammansättningen beroende på vad de vill uppnå. 
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1.3 Problemformulering 
Påverkar styrelsens egenskaper deras val att upprätta en hållbarhetsredovisning i publika 

aktiebolag i Sverige? 
  

1.4 Syfte 
Syftet med vår studie är att utreda om styrelsens egenskaper påverkar valet av att upprätta en 

hållbarhetsredovisning. De egenskaper som vi kommer att studera är styrelsemedlemmarnas 

ålder kön och utbildning. Detta för att få en förståelse för om styrelsesammansättningen har 

något inflytande på företagets hållbarhetsredovisning. Genom den information som studien 

ger kan vi bidra med ytterligare kunskap och förståelse för varför vissa företag väljer att 

upprätta en hållbarhetsredovisning medan andra inte gör det. 
 

Delsyfte 
För att utöka vår studie ytterligare har vi valt att även titta på vilken nivå företagen 

hållbarhetsredovisar på, det vill säga C, B eller A, och även om redovisningen har blivit 

externt granskad eller inte. Vårt delsyfte blir alltså att undersöka om egenskaperna hos 

styrelsens medlemmar, i de företag som upprättar en hållbarhetsredovisning, har någon 

inverkan på vilken nivå de hållbarhetsredovisar på samt om de har låtit granska sin 

redovisning eller inte.  
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2 Vetenskapliga utgångspunkter 
I detta kapitel vill vi redogöra för våra tidigare erfarenheter och kunskaper som kan komma 

att påverka denna uppsats. Vi kommer att förklara varför vi har valt att skriva en uppsats på 

just detta ämne och även vilket perspektiv vi vill att studien ska spegla. Detta kapitel ämnar 

även att förklara och beskriva olika faktorer som kan influera vår studie på olika sätt genom 

till exempel vilken kunskaps- eller verklighetssyn vi som författare utgår ifrån. I den 

avslutande delen av kapitlet förklarar vi vårt val av metod samt redogör för vilka val vi har 

gjort i och med litteratursökningen och varför. 
  

2.1 Förförståelse 
Författarnas förförståelse är viktig att beröra för att läsarna ska få en uppfattning om vad vi 

som författare har för utgångspunkt genom våra tidigare kunskaper och erfarenheter (Olsson 

& Sörensen, 2011, s. 101). Alla individer har sina egna erfarenheter och gör därmed 

omedvetet personliga val och antaganden om olika situationer i samband med 

uppsatsskrivandet. Förförståelsen kan bestå av studier, arbetslivserfarenhet eller andra 

erfarenheter som berör det ämne som uppsatsen behandlar. Att redovisa de erfarenheter som 

författarna besitter, som är aktuella för själva uppsatsen, är alltså viktigt för att säkerställa 

kvalitén på arbetet (Olsson & Sörensen, 2011, s. 101).  
 

Vi som skriver denna uppsats har samma teoretiska bakgrund då vi båda studerar till 

civilekonomer med inriktning mot redovisning och revision. Som studenter på 

civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet har vi, under de snart fyra år som vi har 

studerat, samlat på oss en hel del kunskap om redovisning och revision upp till D-nivå. Trots 

att vi båda har gått samma kurser under samma tidsperiod kan vi ändå inte vara helt säkra på 

att vi har samlat på oss exakt likadana kunskaper och intryck. Vilken information en individ 

tar till sig är ytterst individuellt och beror bland annat på vad som intresserar en. Vi kan dock 

anta att den utbildning som vi har gått har gett oss en liknande grund att stå på vad gäller 

kunskap angående redovisning och revision. Vad gäller den praktiska erfarenheten inom 

detta ämne är dock förförståelsen något olika mellan oss som författare, då endast en utav 

oss har erfarenhet av att arbeta med ekonomi sedan tidigare. Hur denna erfarenhet påverkar 

vårt uppsatsarbete är dock oklart. Kanske kan skillnaden mellan våra praktiska erfarenheter 

göra arbetet mer komplicerat, eller så ger det oss en fördel då vi både har insikten i hur arbetet 

går till i praktiken samtidigt som den teoretiska grunden fortfarande är starkt rotad i oss båda. 
  

Trots att vår utbildning har behandlat många delar av ämnet redovisning och revision finns 

det fortfarande delar som är okända för oss. Hållbarhetsredovisning var en av dessa okända 

delar fram tills vi fann detta ämne vid vår sökning av uppsatsämnen. Ingen av oss har därmed 

haft någon som helst tidigare kunskap eller erfarenhet av detta område inom redovisning, 

vilket vi kan se både för- och nackdelar med. I och med att vi inte har någon tidigare 

erfarenhet av ämnet, är vi förhoppningsvis även fria från förutfattade meningar angående 

hållbarhetsredovisning. Å andra sidan hade lite tidigare erfarenhet förmodligen breddat våra 

vyer och gett oss lite stadigare grund att stå på vid starten av vårt uppsatsskrivande. 
  

Hur vår förförståelse kommer att påverka vårt arbete är svårt att veta, men att det kommer att 

påverkas av oss som författare och våra tidigare erfarenheter och kunskaper är säkert. Vi 
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kommer dock försöka hålla en så objektiv roll som möjligt för att inte blanda in våra egna 

värderingar och åsikter i det resultat som studien kommer att generera. Vi vill självklart att 

denna undersökning ska bidra med ett intressant resultat som ger en så sann bild av 

verkligheten som möjligt. 
 

2.2 Ämnesval 
Som vi tidigare nämnt har vi båda valt att inrikta oss mot redovisning och revision under vår 

utbildning till civilekonomer. Vi har därför mycket kunskap och erfarenheter att utgå ifrån 

inom detta ämne. Vi har även ett aktivt intresse för just redovisning och vi vill därför fördjupa 

oss ytterligare inom detta område genom vårt examensarbete. Under vår utbildning har vi 

som sagt gått ett flertal kurser inom ämnesområdet redovisning och revision, vi har dock 

saknat en genomgång av möjligheterna att arbeta hållbart med en redovisning. Det kändes 

förbryllande att vi själva knappt inte ens visste vad en hållbarhetsredovisning faktiskt 

innebar, eller ens fanns som en möjlighet, innan vi fördjupade oss i ämnet. Vi har trots allt 

läst en fyra år lång utbildning med inriktning mot just redovisning. På grund av detta anser 

vi att ämnet hållbarhet bör lyftas inom vår utbildning för att framtida revisorer ska få de 

verktyg som behövs för att kunna ta ansvar för en hållbar utveckling inom framtida yrken. 
  

Då ämnet hållbarhet är mycket aktuellt och vi båda har ett intresse av att lära oss mer om hur 

vi kan arbeta med just hållbarhet inom vårt framtida yrke, bestämde vi oss därför för att 

tillgodose oss denna kunskap själva genom detta arbete. Vårt examensarbete kommer inte 

bara att ge oss ytterligare kunskap inom ämnet, vi kommer även få möjligheten att själva 

bidra med ytterligare kunskap genom den studie vi kommer att genomföra. I och med att vi 

båda har ett starkt intresse och engagemang för att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor är den 

här möjligheten, att själva kunna bidra, en tillfredsställande uppgift för oss båda. 
  

2.3 Perspektiv 
Det är viktigt att välja ett perspektiv som är relevant för studien. Perspektivet kommer att 

styra hur vi som författare ser på det som ska studeras och även hur det kommer att tolkas av 

läsarna (Olsson & Sörensen, 2011, s. 101). Syftet med vår studie är att undersöka huruvida 

styrelsens egenskaper påverkar dess val av att upprätta en hållbarhetsredovisning och även 

kvalitén på denna redovisning. Vi vill utifrån vårt syfte öka förståelsen för hur 

styrelsesammansättningen i ett publikt aktiebolag kan påverka bolagets 

hållbarhetsredovisning. I och med detta kommer vi att utgå från ett intressentperspektiv då 

vi utför vår studie, eftersom att vi anser att det är just intressenterna som har störst intresse 

av hur företagen redovisar sitt hållbarhetsarbete. I och med att vi kommer att studera 

styrelsens sammansättning och dess inverkan på beslutet angående hållbarhetsredovisningen, 

kommer vi att lägga störst fokus på aktieägarna som intressenter. Detta eftersom att det är 

aktieägarna som väljer vilka individer som kommer att sitta i styrelsen (Bolagsverket, 2014a). 

Styrelsen har många viktiga ansvarsområden och aktieägarna måste därför vara noga med att 

välja en styrelse som de tror kommer ta rätt beslut utifrån företagets lönsamhet och 

fortlevnad. 
  

  



11 

 

2.4 Kunskapssyn och verklighetssyn 
Som författare till den här uppsatsen är vi medvetna om att både vår kunskapssyn och 

verklighetssyn kommer att påverka vår studie utifrån hur vi tolkar de resultat som den 

genererar, samt hur vi bygger upp själva studien. På grund av detta vill vi i denna del förklara 

våra utgångspunkter i hopp om att generera ytterligare trovärdighet för vår studie. 
  

Enligt Bryman (2008, s. 29) är det viktigt att vara medveten om hur vi som författare ser på 

den sociala verkligheten och huruvida den är objektiv eller inte. Bryman (2008, s. 29-32) 

menar att forskaren antingen kan anta en naturvetenskaplig inriktning vid sin studie, eller 

anta ett tolkningsperspektiv. Vilken väg författaren väljer att gå beror på vad som ska 

undersökas och hur författaren väljer att se på den sociala verkligheten. Är den sociala 

verkligheten endast mätbar genom naturvetenskapliga metoder eller finns det utrymme för 

tolkningar? Att anta den naturvetenskapliga inriktningen kallas för positivism, vilket bland 

annat innebär att forskaren anser att kunskap endast är det som går att bevisa genom fakta. 

Vidare förklarar Bryman att den inriktning som tillåter tolkningar av den sociala verkligheten 

kallas för interpretativism, vilken i sin tur har påverkats av ett antal tanketraditioner som alla 

har samma grundtanke, att studier om samhällsvetenskap skiljer sig från de 

naturvetenskapliga. För att kortfattat förklara skillnaden mellan positivism och 

interpretativism så handlar den första om att ge en förklaring medan den andra syftar på att 

ge en förståelse för det samhällsvetenskapliga studieobjektet. Vår studie avser att ge en 

förklaring till varför vissa styrelser väljer att upprätta en hållbarhetsredovisning medan andra 

inte gör det. Eftersom att vårt fokus ligger på just förklaringen av styrelsens beteende och 

inte på förståelsen kommer vi att anta en positivistisk kunskapssyn 
  

Vi som författare kommer även att anta en verklighetssyn som kan komma att påverka vår 

studie. Enligt Bryman (2008, s. 35-37) finns det huvudsakligen två olika sätt att se på 

verkligheten, objektivt eller konstruktionistiskt. Vidare förklarar Bryman att den objektiva 

verklighetssynen menar att den sociala verkligheten är konstant och inte påverkas av de 

aktörer som verkar inom den, medan den konstruktionistiska verklighetssynen menar att de 

sociala aktörerna är de som skapar och ständigt förändrar den sociala verkligheten. Då vi har 

för avsikt att studera en verklighet som vi antar är konstant och utan påverkan från yttre 

aktörer kan vår verklighetssyn i denna uppsats beskrivas som objektiv. Vi kommer alltså anta 

att den sociala verkligheten ser likadan ut i de företag som vi studerar då det vore omöjligt 

att ta hänsyn till de sociala aktörerna i samtliga företag. 
  

I och med att vi förhåller oss till en positivistisk kunskapssyn och en objektiv verklighetssyn 

innebär det dock inte automatiskt att vår studie kommer att vara helt fri från egna värderingar 

och tolkningar. Alla val vi gör i vår studie kommer att till viss del vara influerade av våra 

egna värderingar, men vi kommer fortfarande att förhålla oss så objektivt som möjligt till 

samtliga situationer som vi möter. 
  

2.5 Forskningsansats 
En forskningsansats kan antingen vara av deduktiv eller induktiv karaktär beroende på hur 

forskaren vill gå till väga. Bryman (2008, s. 26-27) beskriver den deduktiva ansatsen som en 

process som börjar med den kunskap som redan finns inom ett ämne varefter forskaren 

härleder egna hypoteser utifrån de befintliga teorierna. En hypotes kan förklaras som en 
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kvalificerad gissning som bygger på ren fakta och teorier (Ejvegård, 1996, s. 35). Ejvegård 

(1996, s. 35-36) förklarar att dessa hypoteser kommer granskas genom det empiriska 

underlaget och därefter antingen bekräftas eller förkastas beroende på vad resultatet av 

datainsamlingen visar och oavsett om hypoteserna blir bekräftade eller förkastade har 

forskaren hur som helst ökat sin kunskap inom ämnet. Den induktiva ansatsen innebär i sin 

tur att forskarens egna observationer och resultaten av den studie som genomförs slutligen 

resulterar i en teori (Bryman, 2008, s. 28). Bryman menar dock att både den deduktiva och 

induktiva ansatsen innehåller spår av varandra på olika sätt, oftast i slutskedet av processen. 
  

Vår studie grundar sig på de teorier och studier som redan har gjorts på ämnet 

hållbarhetsredovisning och beslutsfattande, utifrån dessa kommer vi att utforma ett antal egna 

hypoteser. Dessa hypoteser kommer i slutskedet av vår studie antingen blir bekräftade eller 

förkastade genom det resultat som vi kommer fram till. I och med detta kommer vi att anta 

en deduktiv forskningsansats. Enligt Bryman (2008, s. 26) består det första steget i denna 

process av att ta fram de teorier som studien ska utgå ifrån. Först när vi har övervägt de teorier 

och den kunskap som redan finns inom ämnet kan vi forma våra egna hypoteser. Dessa 

hypoteser kommer därefter styra den datainsamling som är nödvändig för att vår studie ska 

vara möjlig. Huruvida våra hypoteser kommer att bekräftas eller förkastas kommer att grunda 

sig på resultatet av denna datainsamling. I det sista steget har vi för avsikt att diskutera vad 

vårt resultat kommer att ha för konsekvenser för den befintliga teorin. Om vi till exempel 

måste förkasta våra hypoteser, vad innebär det för de teorier som vår studie grundar sig på.   
  
De olika stegens linjära ordningsföljd är inte alltid nödvändig menar Bryman (2008, s. 27). 

Det kan vara så att resultat från ytterligare forskning gör att författaren måste ompröva sin 

teoretiska grund innan studien är slutförd eller att datainsamlingen måste göras i en annan 

ordningsföljd beroende på vilken studie det handlar om. Vi kommer dock att följa denna 

linjära ordningsföljd så långt det är möjligt, såvida ingen ny information inom ämnet kommer 

oss till känna innan vår studie är slutförd. 
  

2.6 Forskningsstrategi 
Då vi med denna studie avser att undersöka styrelsen i publika aktiebolag i Sverige och dess 

egenskaper i relation till förekomsten av en hållbarhetsredovisning, har vi behov av 

information angående styrelsens medlemmar samt förekomsten av en hållbarhetsredovisning 

i dessa bolag. Denna typ av information går till exempel att finna i bolagens årsredovisningar, 

men också genom att intervjua styrelser i olika bolag eller genom att skicka ut en enkät med 

frågor som styrelsen får svara på. Det finns många möjliga metoder att använda sig av vid en 

studie som denna, frågan är vilken metod som passar bäst för det som just vår studie avser 

att undersöka. 
  

Det finns två huvudsakliga forskningsmetoder att utgå ifrån, en kvantitativ eller en kvalitativ 

metod. Enligt Bryman (2008, s. 40-41) finns det vissa tydliga skillnader mellan dessa två 

metoder. Den kvantitativa metoden utmärker sig genom att använda ett deduktivt 

angreppssätt genom prövning av befintliga teorier medan den kvalitativa metoden använder 

ett induktivt. Som vi tidigare nämnt kommer vi att använda ett deduktivt angreppssätt i vår 

studie då vi kommer att utforma hypoteser utifrån befintliga teorier. Detta tyder alltså på att 

vår forskningsstrategi kommer att vara av kvantitativ natur. Vidare förklarar Bryman (2008, 
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s. 40-41) att den kvantitativa och kvalitativa metoden har olika kunskapsteoretiska 

inriktningar. Den kvantitativa metoden har en positivistisk kunskapssyn med fokus på den 

naturvetenskapliga modellen, medan den kvalitativa metoden har större fokus på 

individernas tolkningar och egna uppfattningar. Även den ontologiska inriktningen skiljer 

sig åt mellan metoderna då den kvantitativa metoden har en objektiv verklighetssyn medan 

den kvalitativa metoden har en konstruktionistisk verklighetssyn. Även i detta avseende har 

vår studie en tydlig koppling till den kvantitativa strategin då vi har en positivistisk 

kunskapssyn samt en objektiv verklighetssyn. I och med detta kommer vi att anta en 

kvantitativ forskningsstrategi i vår studie.  
 

Den kvantitativa forskningsstrategin kommer att ge oss en övergripande bild av hur vår 

population ser ut. I vår problemformulering frågar vi om styrelsens egenskaper påverkar 

deras val att upprätta en hållbarhetsredovisning, vi anser att det bästa sättet att besvara denna 

fråga på är genom att studera styrelsens egenskaper i förhållande till deras val. De egenskaper 

som vi, genom att studera tidigare forskning, har kommit fram till borde ha en effekt på 

beslutet att upprätta en hållbarhetsredovisning är just egenskaper som är möjliga att observera 

genom tillgänglig information. Vi kommer därför att använda oss av information tillgänglig 

på företagens hemsidor och årsredovisningar för att skapa oss en uppfattning om styrelsen 

och dess egenskaper. Denna information ställs sedan i relation till huruvida företaget har 

upprättat en hållbarhetsredovisning eller ej.  
 

Hade vi velat gå djupare in på ämnet för att undersöka egenskaper hos styrelsen som till 

exempel inte är observerbara eller för att förstå varför företagens styrelser agerar som de gör, 

hade förmodligen en annan forskningsstrategi varit mer lämplig. Andra möjliga strategier 

skulle till exempel kunna vara en enkät som skickas ut till samtliga styrelser eller att 

genomföra personliga intervjuer med ett mindre urval av styrelsemedlemmar. En 

enkätundersökning skulle dock innebära ett större bortfall då det inte vore troligt att samtliga 

respondenter skulle besvara enkäten i tid. En kvalitativ intervju hade gett ett betydligt lägre 

urval då det skulle vara svårt att hinna intervjua mer än möjligtvis samtliga 

styrelsemedlemmar i en styrelse under den tidsram som vi har att arbeta med. I och med dessa 

överväganden anser vi att en arkivstudie är mest lämpad för det typ studie som vi avser att 

utföra.   
 

2.7 Litteratursök och källkritik 
Vårt arbete med den här uppsatsen började med att vi sökte litteratur om det ämne som vi 

valt att inrikta oss mot, det vill säga hållbarhetsredovisning och beslutsfattande. Enligt 

Bryman (2008, s. 97) är det viktigt att starta sin studie med en sökning av litteratur på området 

för att få en uppfattning om vad det redan finns för kunskap inom ämnet och vad det behövs 

mer kunskap om. Under vår litteratursökning använde vi oss främst av en databas, Business 

Source Premier, som vi fick tillgång till genom Umeå Universitet. Denna databas gav oss 

möjligheten att söka vetenskapliga artiklar med hjälp av egna sökord för att få det bästa 

urvalet utifrån vad vi letade efter. De sökord som vi använde oss av var bland annat; 

”sustainability reporting”, ”environmental awareness” + ”personal differences” och 

”sustainability” + ”board of directors”. Vi valde dessa sökord för att hitta passande artiklar 

angående både hållbarhetsredovisning, styrelsens egenskaper och miljömedvetenhet bland 

styrelsens medlemmar. Exempel på tidskrifter som vi har återkommit till genom att söka på 
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Business Source Premier är bland annat Journal of Business Ethics, där vi hämtade artiklar 

av Boulouta, Siciliano och Udayasankar samt Strategic Management Journal där vi hämtade 

artiklar av Hull och Rothenberg, McWilliams och Siegel och Surroca et al. För att vara säkra 

på att de artiklar som vi hittade skulle vara av god kvalité och därmed vara granskade av 

andra forskare förutom författaren själv, valde vi att bara söka artiklar som var peer reviewed 

(Olsson & Sörensen, 2011, s. 73). Detta gav oss en viss trygghet då vi visste att artiklarna 

som vi läste var granskade av en tredje person. Vi har dock inte helt förlitat oss på att 

artiklarna ska vara av god kvalité bara på grund av att de är peer reviewed, vi har även själva 

läst artiklarna med ett kritiskt öga för att minska risken för att använda oss av osäkra källor. 
  

Vid sökning av litteratur är det viktigt att förhålla sig källkritisk för att försäkra sig om att de 

källor som används ger uppsatsen en trygg grund att stå på. Thurén (2013, s. 7-8) menar att 

källkritik egentligen är en mycket enkel process då det kan sammanfattas med fyra enkla 

principer: äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Den första principen, äkthet, 

innebär att källan inte ska vara förfalskad eller på något annat sätt blivit omskriven i 

efterhand. Detta kan vara svårt att kontrollera men genom att undersöka både författaren och 

tidskriften som källan återfinns i hoppas vi ha kunnat undvika oäkta källor. Den andra 

principen, tidssamband, menar att källor som återberättar händelser som har utspelat sig för 

länge sedan är osäkrare än de som återberättar nyligen inträffade händelser. Detta är ganska 

logiskt då minnet har för vana att spela oss ett spratt. I och med detta har vi varit noga med 

att välja källor som legat nära den tiden vi har haft för avsikt att studera, detta har i de flesta 

fall inneburit den nyaste litteraturen för oss. Den tredje principen, oberoende, innebär att 

källan måste vara fri från yttre påverkan. Det finns till exempel en risk att källan förlorar sitt 

oberoende om informationen har gått i flera steg och därmed blivit påverkad av andra. För 

att undvika feltolkningar i källan har vi i möjligaste mån använt oss av förstahandskällor för 

att på så vis undvika information som kan ha blivit påverkad av fler än den ursprungliga 

författaren. Den sista principen, tendensfrihet, betyder att författaren av källan inte bör ha 

något intresse av att vinkla informationen på grund av till exempel politiska åsikter eller 

ekonomiska intressen. Detta kan bidra till att informationen blir förvriden av författaren. För 

att undvika detta har vi därför inte använt information ur tidskrifter, eller liknande, med ett 

politiskt ställningstagande.  
 

Då vi har sökt källor till vår uppsats har vi varit noga med att författaren ska inneha rätt 

befattning och meriter. Detta för att säkerställa källans tillförlitlighet, då författarens 

kunskaper till stor del påverkar innehållet och dess kvalité (Thurén, 2013, s. 110-111). 

Thurén menar även att källorna som författaren har använt kan säga en hel del om kvalitén 

på studien, vilket vi har haft i åtanke vid vårt eget sökande efter lämpliga källor. Utöver de 

vetenskapliga artiklar som vi har hittat på databasen Business Source Premier, har vi även 

använt oss av välkända hemsidor och studier gjorda av väl etablerade institut. Då dessa källor 

kan vara något osäkra på grund av dess ursprung har vi varit extra noga med att inte använda 

hemsidor och studier gjorda av institut som vi inte känner igen och vet är av god kvalité. 

Detta kan vara svårt att avgöra, vi har dock gjort egna bedömningar utefter vad vi anser vara 

en säker källa eller inte.  
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3 Teoretisk referensram 
I denna del vill vi ge en grund för vår fortsatta studie genom att först och främst gå in på 

bakgrunden till vårt problem. Den första delen av detta kapitel kommer därför att behandla 

klimatförändringarna och dess konsekvenser. Därefter kommer vi att presentera de teorier 

som har lett oss till vår problemformulering. Vi kommer att gå närmare in på CSR och 

uppbyggnaden av CSR-pyramiden. Därefter går vi snabbt igenom redovisningens syften för 

att sedan fortsätta med en närmare genomgång av hållbarhetsredovisningen och dess 

utveckling. Detta leder i sin tur till styrelsens inverkan på hållbarhetsredovisningen samt en 

presentation av Upper Echelon-teorin. Den avslutande delen av detta kapitel leder fram till 

de hypoteser som studien ämnar att besvara och de teorier som dessa hypoteser grundar sig 

på. 
 

3.1 Klimatförändringarna 
Att klimatet förändras världen över är allmänt känt och vida diskuterat bland gemene man, 

men vad är det egentligen som händer med klimatet och hur kommer det att påverka oss? 

Enligt SMHIs artikel “Klimatförändringarna märks redan idag” (SMHI, 2009b) har den 

globala medeltemperaturen ökat med 0,7°C under 1900-talet. Artikeln beskriver även 

extrema väderförändringar i form av stormar, torka och översvämningar, isar som smälter 

och att havsnivån stiger. FNs klimatpanel (Naturvårdsverket, 2007, s. 9) förklarar att den 

globala havsnivån har stigit med i genomsnitt 1,8 mm per år sedan 1961, i och med 

temperaturökningen har dock havsnivån stigit ytterligare och sedan 1993 har havsnivån stigit 

med 3,1 mm per år. Vidare kan de även se att den årliga genomsnittliga utbredningen av 

Arktis istäcke har minskat med 2,7 procent per årtionde sedan år 1978. Det pågår alltså en 

tydlig förändring i klimatet, men om den förändringen bara är en naturlig utveckling eller 

klimatförändringar skapade av människans aktiviteter, kan vi inte veta (SMHI, 2009b). Vi 

kan dock misstänka att det till stor del beror på de ökade utsläppen av växthusgaser då 

utsläppen har ökat med 70 procent sedan 1970-talet (Naturvårdsverket, 2007, s. 13-14). FNs 

klimatpanel (Naturvårdsverket, 2007, s. 17) beskriver att om utsläppen av växthusgaser 

fortsätter i den takt vi har idag, eller till och med ökar, kommer det att ske ytterligare 

temperaturhöjningar, vilket i sin tur kommer att leda till stora förändringar i klimatet. Det är 

även sannolikt att vi kommer att se betydligt större förändringar i klimatet under 2000-talet, 

än vi har sett under 1900-talet, om vi inte gör något åt utsläppen av växthusgaser. Vad dessa 

klimatförändringar faktiskt skulle innebära för jordens befolkning kan vara svårt att föreställa 

sig. FNs klimatpanel (Naturvårdsverket, 2007, s. 24-25) har gjort en sammanställning av 

troliga framtida konsekvenser av klimatförändringarna, vi har sammanfattat denna 

sammanställning i en tabell (Tabell 1) för att det tydligt ska framgå vad en förändring av 

klimatet faktiskt kan innebära. 

 

Geografiskt 

område 

Troliga konsekvenser av klimatförändringarna 

Afrika I Afrika kommer bristen på vatten att öka, till år 2020 kan 75-250 

miljoner människor lida av vattenbrist på grund av 

klimatförändringarna. Till år 2020 finns det även en risk för att skördar 

från jordbruk som vattnas med regnvatten kommer att minska med upp 

till 50 procent. Detta kommer att minska tillgången på livsmedel vilket 
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kan leda till ökad undernäring. Vattennivån förväntas också höjas vilket 

i slutet av 2000-talet kommer att drabba kustområden som ligger lågt 

och som har en stor befolkning.  

Asien Även i Asien kommer bristen på vatten att visa sig då områden längs de 

stora floderna kommer att få minskad tillgång till sötvatten fram till 

2050. Områden längs kusten och floderna i södra, östra och sydöstra 

Asien riskerar översvämningar vilket kommer att drabba de tätbefolkade 

områdena värst. Detta kommer även att bidra till ökade hälsorisker samt 

dödlighet på grund av diarrésjukdomar som kan framkallas av 

översvämningar och torka, då vattnets kretslopp förändras. 

Australien och 

Nya Zeeland 

I Australien och Nya Zeeland riskerar många växtarter att utrotas till år 

2020 på ekologiskt artrika platser som till exempel Stora barriärrevet 

och Queenslands Wet Tropics. Det beräknas även en ökad risk för torka 

till år 2030 vilket kommer att medföra ökade skogsbränder och därmed 

även en minskad jord- och skogsbruksproduktion. 

 

Fram till år 2050 kommer även de risker, som en höjd vattennivå 

medför, att öka på grund av ökad befolkning längs kusten. Riskerna blir 

även större på grund av fler och starkare stormar samt översvämningar 

i området. 

Europa Europa kommer att riskera fler översvämningar både i inlandet och 

längs kusterna på grund av ökad nederbörd samt höjd vattennivå och fler 

stormar. Glaciärer kommer att smälta i bergsområden och snötäcken 

kommer att minska vilket medför minskad vinterturism och även förlust 

av ett flertal arter, upp till 60 procent i vissa områden fram till 2080. 

 

I Sydeuropa kommer höga temperaturer att medföra ökad torka och 

vattenbrist. Detta kommer i sin tur att ha en negativ påverkan på 

vattenkraft, turism och storleken på skördar. Värmeböljorna kan även 

komma att medföra stora hälsorisker samt fler skogsbränder. 

Latinamerika 

och 

Nordamerika 

Fram till 2050 beräknas tillgången på vatten minska i Latinamerika, i 

och med detta kommer många tropiska skogar i Amazonas att gradvis 

ersättas med savann istället. Förändrad nederbörd och glaciärer som 

smälter kommer att förvärra vattenbristen ytterligare, detta kommer i sin 

tur att negativt påverka jordbruk och energiproduktion, för att inte tala 

om livssituationen för människor i området. 

 

I Nordamerika kommer snötäcken att minska i bergstrakterna, 

översvämningar vintertid kommer att öka och vattenflöden under 

sommaren kommer att minska. Detta kommer öka konkurrensen om de 

vattenresurser som finns. Värmeböljorna kommer att öka och städer som 

redan idag är drabbade av värmen kommer att drabbas ännu hårdare då 

temperaturen ökar och värmeböljorna håller i sig under en längre tid. 

Detta kommer i sin tur att innebära negativa hälsoeffekter. 
Tabell 1. Klimatförändringarnas konsekvenser. 

Källa: Naturvårdsverket, 2007, s. 24-25. 
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Som tabellen ovan visar kommer förändringar av klimatet påverka alla delar av världen på 

olika sätt. Den gemensamma nämnaren är dock att vi kommer behöva anpassa oss till ett nytt, 

hårdare klimat som kommer att kräva mycket av oss, både ur ett ekonomiskt perspektiv och 

ett folkhälsoperspektiv. Enligt FNs klimatpanel (2007, s. 37-38) finns det dock fortfarande 

saker vi kan göra för att begränsa de utsläpp som skulle påverka klimatförändringarna. De 

menar att statsmakterna har stora möjligheter att öka incitamentet för att åstadkomma en 

sådan begränsning. Det krävs dock ett stort internationellt samarbete för att detta ska vara 

möjligt. Det kan till exempel handla om att sätta upp utsläppsmål och gemensamma strategier 

för åtgärder. Framsteg har gjorts, men det behöver göras mer och för att nå dit vi måste 

komma innan det är för sent har vi inget annat val än att samarbeta för att begränsa 

konsekvenserna av de skador som vi själva har åstadkommit.  
 

Då den största delen av de miljöfarliga utsläppen kommer från just företag, främst inom 

energi, transport och industribranschen (WWF, 2014), anser vi att det ligger på företagens 

ansvar att minimera dessa utsläpp så långt det är möjligt. Ett bra medel för att åstadkomma 

denna minimering av miljöfarliga aktiviteter, men även för att förbättra den sociala miljön, 

är att integrera Corporate Social Responsibility (CSR) i företagets verksamhet. Denna 

strategi hjälper företagen att arbeta med dessa frågor på ett effektivt sätt. Nästa steg i 

företagens ansvarsområde inom hållbarhet skulle vara att redovisa detta arbete i en 

hållbarhetsredovisning. Redovisningen av företagens hållbarhetsarbete fungerar som en 

sammanställning av det arbete som gjorts inom detta område. Denna sammanställning är bra 

för att utomstående intressenter ska kunna följa företagens utveckling och framsteg, men 

även för att företagen själva ska få en uppfattning om sin egen utveckling genom tiden (GRI, 

2000-2006, s. 3). Att öka denna redovisning skulle alltså öka företagens och intressenternas 

medvetenhet vad gäller hållbar utveckling. Nedan följer en djupare inblick i CSR samt vilka 

problem som kan uppkomma i samband med integreringen av denna strategi.  
 

3.2 CSR 
Som vi tidigare nämnt består CSR av tre olika delar, ansvarsområden, som företagen bör 

beakta vid sin produktion och under driften av företaget (Grankvist, 2012, s. 15). Dessa 

ansvarsområden kan delas in i ekonomiskt ansvar, miljömässigt ansvar och socialt ansvar. I 

korta drag handlar CSR om att driva sin verksamhet framåt och samtidigt ta ansvar för de 

konsekvenser som detta skulle kunna innebära både för människor och miljö (Sharma & 

Mehta, 2012, s. 70). Sharma och Mehta (2012, s. 74) anser dock att balansen mellan dessa 

ansvarsområden är det viktigaste för att CSR ska uppfylla sitt syfte. Denna balans kallas 

ibland för Triple Bottom Line (TBL) och handlar om att företagen bör ha ett balanserat fokus 

på de tre områdena; människor, miljö och lönsamhet. 
 

Fokus på och intresset för CSR har bara ökat och är idag ett av de viktigaste områdena för 

företag och organisationer (Sharma & Mehta, 2012, s. 69). Sharma och Mehta menar att detta 

intresse har ökat på grund av den ökade medvetenheten om hur företagens agerande påverkar 

både miljön och samhället. De (2012, s. 70-73) förklarar att den industriella sektorn bär det 

största ansvaret för miljöfarliga utsläpp i såväl luft, vatten och på land. Dessa företag har en 

tendens att engagera sig mycket i samhällsnyttiga program, Sharma och Mehta menar dock 

att dessa ansträngningar främst syftar till att skapa sig ett gott rykte. De menar att företag 

använder sina engagemang i CSR mer som en symbolisk aktivitet istället för att faktiskt ta 
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ansvar för den skada de orsakar samhället i form av till exempel miljöfarliga utsläpp. Hade 

den industriella sektorn fokuserat mer på att hålla en balans mellan alla delar som CSR 

omfattar, skulle det skapa betydligt större nytta för samhället och även för de själva, då en 

välmående omgivning gynnar alla i slutändan. För att undvika det “fusk” som dessa företag 

använder sig av, genom att bara fokusera på en liten del av CSR, kan det vara bra att redovisa 

det arbete som faktiskt har utförts. På så vis kan intressenterna tydligt urskilja de företag som 

arbetar seriöst med hållbarhet från de som bara gör en halvhjärtad insats för att skapa sig ett 

gott rykte.  
 

Enligt Sharma och Mehta (2012, s. 70) finns det både förespråkare och motståndare av CSR. 

Förespråkarna menar att arbetet med CSR har en positiv inverkan på såväl organisationen 

som miljön och samhället i stort. De menar att organisationen kommer att se en långsiktig 

ekonomisk vinning genom arbetet med CSR, men inte bara genom det ekonomiska ansvaret 

som organisationen har mot aktieägarna, utan även genom att samhället och miljön där 

företaget verkar är välmående (Sharma & Mehta, 2012, s. 70 & 73). Som vi nämnt ovan finns 

det även motståndare till arbetet med CSR, vilka menar att ansvaret för miljö och samhälle 

inte borde ligga på de enskilda företagen utan på staten. De anser att företagens enda ansvar 

bör vara att driva sin verksamhet för att nå maximal lönsamhet medan samhälls- och 

miljöproblem ska ligga på statens bord. Vilken sida man än står på har arbetet med CSR ett 

viktigt syfte och organisationer världen över har mycket att vinna på att ta det ansvaret, och 

att ta det på allvar. 
 

3.2.1 CSR-Pyramiden 

För att förstå CSR lite närmare presenterar vi här en modell utformad av Archie B. Carroll. 

Enligt Carroll (1991, s. 40) kan CSR ses som en uppbyggnad av fyra olika ansvar, ett 

ekonomiskt, ett legalt, ett etiskt och ett filantropiskt, dessa ansvar bildar tillsammans en 

pyramid som återfinns i Figur 1 på nästa sida. Som vi kan se påminner de fyra delarna i 

pyramiden om de tre delar som vi har nämnt tidigare. Den här modellen är dock uppbyggd 

på ett lite annorlunda sätt då balansen mellan de olika delarna inte är lika påtaglig, istället 

menar Carroll att det ekonomiska ansvaret är grunden och därefter bygger företaget på de 

delar som de önskar att fokusera på. 
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Figur 1. CSR-pyramiden. 

Källa: Carroll, 1991, s. 42. 
 

Carroll (1991, s. 40-42) menar alltså att det ekonomiska ansvaret ligger till grund för de 

övriga ansvarsområdena då det är en nödvändighet för företagets fortlevnad. Ansvaret 

innebär att företaget ska sträva efter att uppnå en maximal lönsamhet, att bibehålla en stark 

konkurrenskraftig position på marknaden samt att effektivisera verksamheten. Efter det 

ekonomiska ansvaret kommer det legala, vilket syftar till att företaget måste följa de lagar 

och regler som finns. Detta ansvar innebär bland annat att företaget ska hålla en laglydig roll 

i samhället samt att företagets produkter eller tjänster ska möta de legala krav som finns. 

Både det ekonomiska och legala ansvaret har alltid varit en viktig del av företagens grundroll 

i samhället. Carroll (1991, s. 40-42) menar dock att det på senare år har blivit allt viktigare 

med det etiska såväl som det filantropiska ansvaret. Det etiska ansvaret handlar om att 

företaget måste behandla sina intressenter på ett sätt som förväntas av samhället utifrån 

samhällets förväntningar och normer (Carroll, 1991, s. 41). Det är även viktigt att företaget 

följer med i utvecklingen av dessa förväntningar och normer, och att de inte avviker från 

dessa till förmån för organisationens fortsatta lönsamhet. Det är även företagets ansvar att 

upprätthålla detta förhållningssätt och att inte begränsa sig till de lagar och riktlinjer som 

finns. Företaget måste visa ett genuint intresse för sina intressenters välmående. Den sista 

ansvarsnivån som Carroll (1991, s. 41-42) beskriver är det filantropiska ansvaret. Vilket 

innebär att företaget har ett ansvar att bidra till samhället i form av till exempel 

volontärsarbete, donationer till kulturarbeten eller utbildningsprogram. Med andra ord har 

företagen ett ansvar att öka livskvalitén för invånarna i det samhälle som de verkar inom. 
 

CSR-pyramiden är en sammanfattning av företagens ansvarsområden som sträcker sig från 

det mest grundläggande ansvaret, det ekonomiska, till det ansvar som sätter guldkant på 

företagets image, det filantropiska (Carroll, 2012, s. 42). Det finns de som anser att företag 

endast har ett ekonomiskt ansvar i att driva sin verksamhet så lönsamt som möjligt. Carroll 

(2012, s. 43) menar dock att alla delar i pyramiden hänger ihop och att det ena inte är möjligt 

utan det andra. Hur högt företagen är villiga att klättra i CSR-pyramiden är upp till dem 

själva, de har dock mycket att vinna på att jobba med alla delar. Som vi nämnt tidigare har 
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företagens intressenter en viktig del i deras fortlevnad och deras intresse i företagens 

hållbarhetsarbete ökar för varje år, vare sig det är ett ekonomiskt intresse eller ett moraliskt 

(Grankvist, 2012, s. 27-28). På grund av att detta intresse ökar har företagen en möjlighet att 

skapa sig en konkurrensfördel genom att redovisa detta arbete för att göra det möjligt för sina 

intressenter att följa deras utveckling. 
 

3.3 Redovisning 
För att företaget ska lyckas nå ut med den information som dess intressenter skulle kunna 

vara intresserad av behöver de ett verktyg. Företagen skulle kunna kommunicera denna 

information genom till exempel sin hemsida eller genom ett pressmeddelande. Detta kan 

dock bli omständligt när informationen ständigt ökar och ökar. Det som passar bäst för detta 

uppdrag är snarare en redovisning som sammanfattar all information som företaget vill nå ut 

med under året. Det generella syftet med en redovisning är att ge information om företagets 

finansiella ställning till de som behöver den (Sundgren et al., 2009, s. 20). Informationen är 

av intresse för ett företags intressenter som underlag i olika beslut, se Figur 2 nedan. Dessa 

intressenter kan till exempel vara aktieägare, både nuvarande och framtida, kunder, anställda, 

leverantörer och samhället i stort (Sundgren et al., 2009, s. 20). Sundgren et al. (2009, s. 20-

24) förklarar att de olika intressenterna även har olika behov av den information som ges. De 

framtida aktieägarna behöver till exempel information om företaget för att kunna avgöra om 

det är ett bra investeringsobjekt eller inte, medan kreditgivare vill veta om företaget har bra 

återbetalningsmöjligheter innan de godkänner en kredit. Vidare beskriver Arvidson et al. 

(2010, s. 12-13) hur de olika intressenterna har en mängd olika frågor om företagets 

finansiella transaktioner, skulder och så vidare, som måste besvaras. Dessa frågor besvaras 

enklast genom en redovisning av de förvärv som gjorts, lån som har tagits eller vilka 

transaktioner som har utförts. Ett aktiebolag är förpliktigad att upprätta en årsredovisning och 

ansvaret för att denna redovisning upprättas och skickas in till Bolagsverket ligger på 

företagets styrelse (Bolagsverket, 2014a, 2014b). 
 

 
Figur 2. Intressentmodellen (modifierad). 

Källa: Arvidson et al., 2010, s. 15. 
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Det är dock inte bara de externa intressenterna som har användning av redovisningen, även 

de anställda samt styrelsen själva använder sig av sin redovisning för att ta beslut angående 

till exempel framtida investeringar eller bara för att få en översikt av företagets finansiella 

situation (Arvidson et al. 2010, s. 14). 
  

Eftersom att företagens redovisning kommer att vara deras intressenters främsta verktyg för 

att skapa sig en uppfattning om själva företaget, är det rimligtvis väldigt viktigt för dem att 

noga överväga sina val vid upprättandet av denna redovisning. Dessa val kommer i sin tur 

att forma det underlag som intressenterna använder sig av vid sitt beslutsfattande rörande 

företaget. Självklart kan inte företagen alltid göra egna val angående sin redovisning, det 

finns alltifrån lagar och regler till normer att följa vid upprättandet av denna (Arvidson et al., 

2010, s. 89). I Sverige finns det ett antal olika normbildande organ för redovisning (Arvidson 

et al, 2010, s. 93). Den äldsta utav dessa är Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR), som 

startade redan på 1940-talet med att ge ut vägledande råd i frågor rörande redovisning. Det 

finns som sagt även lagar och regler som måste följas vid en redovisning, bland dessa lagar 

och regler återfinns bland annat Bokföringslagen samt Årsredovisningslagen (Arvidson, 

2010, s. 104). Det finns dock flera typer av redovisningar och vad gäller redovisningen av 

företagets hållbarhetsarbete finns det ingen lag att följa då redovisningen är frivillig för alla 

företag som inte är ägda av staten (Näringsdepartementet, 2007, s. 1). Istället för lagar och 

regler kan företagen använda sig av de riktlinjer som finns tillgängliga för att underlätta 

upprättandet av en hållbarhetsredovisning.  
  

3.4 Hållbarhetsredovisning 
Syftet med en hållbarhetsredovisning är att ge en rättvis bild av vad företaget har uppnått 

inom de tre grundstenarna, ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande (GRI, 2000-

2006, s. 3).  Enligt GRIs riktlinjer för hållbarhetsredovisning (2000-2006, s. 3) ska 

hållbarhetsredovisningen ge en möjlighet att jämföra företagets ansatser med lagar och regler 

på området, men även med andra företags resultat samt sitt egna resultat från tidigare år. 

Precis som en finansiell redovisning så kommer hållbarhetsredovisningen att ge 

intressenterna en möjlighet att skapa sig en uppfattning om företaget och, i detta fall, dess 

syn på hållbarhet. Det är därför viktigt att styrelsen tar rätt beslut i denna fråga då både 

innehållet i hållbarhetsredovisningen och förekomsten av en hållbarhetsredovisning kommer 

att påverka företagets intressenter och deras beslut.  
  

Som vi tidigare nämnt är hållbarhetsredovisningen frivillig (Frostenson et al., 2012, s. 23), 

det är med andra ord ett utav de redovisningsval som företaget måste göra. Vid ett sådant val 

bör företaget fundera på hur de vill att företaget ska profilera sig. Är deras intressenter 

intresserade av att ta del av sådan information som en hållbarhetsredovisning skulle ge eller 

kan det vara så att företaget själva har ett intresse eller till och med en vinning i att upprätta 

en hållbarhetsredovisning. Att hållbarhetsredovisa behöver inte alltid vara för intressenternas 

skull, det kan även innebära stora besparingar för företaget genom till exempel 

effektiviseringar i produktionen (Grankvist, 2012, s. 15). 
  

Det finns även många företag som väljer att inte hållbarhetsredovisa. Frostenson et al. (2012, 

s. 16-17) menar att det främst är stora företag som hållbarhetsredovisar medan de mindre 

företagen väljer bort det. De menar även att företag inom vissa branscher har större 
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incitament att upprätta en hållbarhetsredovisning än andra. Enligt en studie av Stubbs et al. 

(2012, s. 466) beror företagens ovilja att hållbarhetsredovisa främst på att de inte upplever 

någon efterfrågan från deras intressenter vilket i sin tur gör att företagen tappar motivationen. 

Dessa företag anser även att hållbarhetsredovisningen är onödig och irrelevant. 
  

3.4.1 Hållbarhetsredovisningens syften och utveckling 

Enligt Frostenson et al. (2012, s. 85-86) finns det många tydliga syften med 

hållbarhetsredovisningen, att ge sina investerare en inblick i företagets miljöarbeten är ett av 

dem. De menar att eftersom investerarna har stora möjligheter att påverka företagen är de en 

viktig grupp att tillfredsställa. Vidare förklarar Frostenson et al. att de investerare som 

intresserar sig för just hållbarhetsredovisningen är de som är socialt och etiskt inriktade. 

Denna grupp växer stadigt och det blir bara viktigare och viktigare med information om 

hållbarhetsarbeten för investerarnas riskbedömningar. Frostenson et al. (2012, s. 88-89) 

menar att utöver information till sina investerare brukar företagen även se ett ökat förtroende 

från konsumenter som ett syfte med själva hållbarhetsredovisningen. Det blir ett sätt att 

profilera sig som ett ansvarstagande företag och det händer även att de använder lanseringen 

av hållbarhetsredovisningen som ett event där de får möjlighet att informera sina intressenter 

om sitt hållbarhetsarbete (Frostenson et al., 2012, s. 88-89). Detta är dock ett extremt exempel 

och även om hållbarhetsredovisningen ofta fyller en funktion som marknadsföring så är det 

även av internt intresse för företaget då redovisningen ökar intresset för miljöfrågor bland de 

anställda menar Frostenson et al. På så vis kan det användas som ett styrningsinstrument då 

ansvarsfrågor och hållbarhetsfrågor blir tydligare och medvetenheten ökar (Frostenson et al., 

2012, s. 88-89). 
  

Den positiva respons som företagen får från sina intressenter, så som investerare, anställda 

och kunder, i samband med hållbarhetsarbetet, leder ofta till ökad lönsamhet (Surroca et al., 

2010, s. 482). Arbetet innebär dock även ökade kostnader vilket kan eliminera den ökade 

lönsamhet som företaget vinner på hållbarhetsarbetet. Forskningen går isär i detta avseende 

då det finns både studier som visar att det är en lönsam investering samtidigt som andra 

studier visar att vinsterna från investeringen inte överväger de kostnader som 

hållbarhetsarbetet innebär. (Hull & Rothenberg, 2008, s. 786; McWilliams & Siegel, 2000, 

s. 608) Kanske kan detta vara en förklaring till varför det fortfarande finns företag i Sverige 

som inte upprättar en hållbarhetsredovisning. De företag som har valt att inte redovisa sitt 

hållbarhetsarbete kanske anser att vinsterna inte överväger kostnaderna. Å andra sidan 

behöver orsakerna för att hållbarhetsredovisa inte alltid grunda sig på ökade vinster. Det kan 

även vara en investering i företagets rena samvete då de interna aktörernas etik och moral 

också kan påverka benägenheten att hållbarhetsredovisa (Kalyar et al., 2013, s. 496). 
  

Enligt Frostenson et al. (2012, s. 11) är syftet med hållbarhetsredovisningen mångsidigt och 

huruvida det borde vara en obligatorisk del av företagens finansiella redovisning är vida 

diskuterat. De menar att utvecklingen visar att ett större fokus har lagts på företagens 

agerande eftersom att deras möjligheter att påverka bara blir större och större i och med 

globaliseringen. Det är alltså mycket troligt att hållbarhetsredovisningen kan bli en 

obligatorisk del av företagens redovisning i framtiden (Frostenson et al. 2012, s. 92). Även 

detta kan vara ett incitament för styrelsen att ta det första steget mot en 

hållbarhetsredovisning. Om denna typ av redovisning kommer att bli obligatorisk i framtiden 
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kan det vara en fördel för de företag som redan har börjat med denna redovisning, då det i 

nuläget är möjligt för företagen att mjukstarta denna process.  
  

3.4.2 Hållbarhetsredovisning i Sverige 

I Sverige har antalet rapporterade hållbarhetsredovisningar ökat under de senaste åren. Som 

vi tidigare nämnt visar KPMGs (2011b, s. 9) undersökning att Sverige gick från 60 till 72 

procent rapporterade hållbarhetsredovisningar, av de 100 största företagen, från år 2008 till 

år 2011. Enligt KPMG (2011b, s. 9) beror denna ökning troligast på införandet av 

obligatorisk hållbarhetsredovisning för statligt ägda företag. Kravet på statligt ägda företag 

att upprätta en hållbarhetsredovisning infördes år 2008 för att staten som ägare ska kunna 

kontrollera företagens hållbarhetsarbete (Näringsdepartementet, 2007, s. 1). Trots att 

hållbarhetsredovisningen har ökat i Sverige kan vi se att ökningen har varit ännu kraftigare i 

våra grannländer Danmark och Finland, där användningen har ökat från 24 till 91 procent 

respektive 44 till 85 procent (KPMG, 2011b, s. 9). I och med detta har Sverige halkat efter i 

utvecklingen bland de nordiska länderna. För att Sverige ska fortsätta sin utveckling framåt 

måste även de företag som inte är förpliktigade att upprätta en hållbarhetsredovisning utöka 

sin rapportering. Genom att öka förståelsen för varför företag väljer, eller inte väljer, att 

upprätta en hållbarhetsredovisning och vilka faktorer som påverkar styrelsen i dessa fall, kan 

vi förhoppningsvis påverka utvecklingen av denna fråga. 
  
Borglund et al. (2010, s. 17) har utfört en studie för att belysa konsekvenserna av införandet 

av en obligatorisk hållbarhetsredovisning för statligt ägda företag i Sverige. Studien visar att 

hållbarhetsredovisningen har ökat företagens medvetenhet omkring frågor som behandlar 

hållbarhet. Företagen som har deltagit i studien upplever till stor del att frågorna diskuterats 

flitigare på styrelsemötena och även övrig personal har i högre grad uppmärksammat 

hållbarhetsfrågorna efter införandet av hållbarhetsredovisningen. Resultaten var dock relativt 

spridda, författarna menar att en förklaring till detta kan vara att ett flertal företag redan innan 

införandet av hållbarhetsredovisningen hade ett intresse för hållbarhetsfrågor. Dessa företag 

bör då ha upplevt en mindre skillnad före och efter införandet av den obligatoriska 

hållbarhetsredovisningen, än de företag som för första gången behandlar sådana frågor, 

eftersom att de redan var insatt i frågan sedan tidigare. I och med denna studie kan vi se att 

en hållbarhetsredovisning har en positiv inverkan på företags hållbarhetsarbete och det är 

därför viktigt att öka användandet av den i möjligaste mån. 
  

Hur ska vi då få våra Svenska företag att börja hållbarhetsredovisa? Som vi tidigare nämnt 

är hållbarhetsredovisningen frivillig för alla företag som inte är ägda av staten (Borglund et 

al., 2010, s. 9; Näringsdepartementet, 2007, s. 1). Företagen har alltså möjlighet att välja om 

de vill upprätta en hållbarhetsredovisning eller inte och de som ska ta detta beslut är 

vanligtvis företagets valda styrelse (Borglund et al., 2010, s. 12). Då det är styrelsen som har 

det slutgiltiga ansvaret att detta beslut tas menar vi att det är styrelsen och vad som ligger till 

grund för styrelsens beslut som vi bör fokusera på. 
  

3.5 Styrelsen 
Styrelsen i ett aktiebolag har många ansvarsområden, bland annat ansvarar styrelsen för att 

leda företagets verksamhet och för att årsredovisningen upprättas samt skickas in till 

bolagsverket (Bolagsverket, 2014a). Enligt Aktiebolagslagen 8 kap. 4 § 4 st (SFS 2005:551) 
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har styrelsen möjligheten att delegera ut vissa uppgifter till andra inom organisationen, men 

det är fortfarande styrelsen som har ansvaret för att dessa uppgifter blir gjorda. Då detta är 

betydande ansvarsområden för företaget anser vi att det är viktigt att aktieägarna utser en 

styrelse som både har rätt kompetens och grundvärderingar för att de ska kunna leda företaget 

i rätt riktning. Siciliano (1996, s. 1318) finner till exempel i sin studie att variationen av 

styrelsemedlemmarnas erfarenheter, och även åldersfördelningen, har betydelse för hur 

styrelsen leder företaget. I studien finner författaren ett samband mellan dessa faktorer och 

styrelsens sociala åtaganden, större variation i styrelsemedlemmarnas ålder och erfarenheter 

ledde till större del donationer från företaget. Även i en studie av Yawson (2006, s. 82-83) 

visar resultatet på att styrelsens egenskaper påverkar deras beslutsfattande. Yawson menar 

att ett företag som har tillsatt en styrelse med få medlemmar har en högre tendens att varsla 

personal vid resultatnedgångar, än ett företag med fler medlemmar i sin styrelse. Studien 

visar även att antalet externa styrelseledamöter har en inverkan på hur företaget reagerar på 

resultatnedgångar. Han menar att mängden externa ledamöter har ett positivt samband med 

varsel av personal. Studien visar att ett företag behöver fler externa ledamöter för att kunna 

ta ett så drastiskt beslut som att varsla. Båda dessa studier visar att styrelsens sammansättning 

och egenskaper har en inverkan på deras beslutsfattande. Enligt Aktiebolagslagen 8 kap. 22 

§ (SFS 2005:551) avgörs besluten som ska tas av styrelsen genom en röstning där 

majoritetens beslut gäller, blir rösterna lika är det ordföranden som har utslagsrösten. 

Sammansättningen av styrelsen är alltså viktig för att aktieägarna ska känna sig trygga med 

att styrelsen fattar rätt beslut i viktiga frågor. 
  

3.5.1 Upper Echelon-teorin 

Enligt en teori framtagen av Hambrick och Mason (1984, s. 197-198) har ett företags styrande 

aktörers egenskaper, såsom ålder, värderingar, erfarenhet och utbildning, en koppling till vad 

de tar för strategiska beslut och vad dessa beslut i sin tur leder till för utförande. De menar 

att företagets styrande aktörer och deras agerande till viss del går att spåra till de enskilda 

aktörernas, såväl som gruppens, egenskaper. Hambrick och Mason (1984, s. 195) förklarar 

att en beslutsfattare går igenom en slags process för att komma fram till ett beslut. I denna 

process sorteras vissa alternativ bort på grund av de värderingar och tidigare erfarenheter 

som beslutsfattaren har. Författarna (1984, s. 193) menar att det går att se ett samband mellan 

till exempel en beslutsfattares tidigare erfarenheter inom en viss bransch och dess ovilja att 

avvika från det arbetssätt som den erfarenheten inneburit. Bilden på nästa sida (Figur 3) visar 

hur författarna har byggt upp sin teori. 
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Figur 3. Upper Echelon-teorin (modifierad). 

Källa: Hambrick & Mason, 1984, s. 198. 

   

I Figur 3 illustreras Upper Echelon-teorin som en interaktion mellan situationen som uppstått, 

egenskaperna hos beslutsfattarna och de strategiska valen som till sist leder till företagets 

resultat. De egenskaper som beslutsfattarna besitter kan delas upp i psykologiska och 

observerbara. De psykologiska egenskaperna är beslutsfattarnas grundvärderingar medan de 

observerbara egenskaperna är till exempel ålder, erfarenhet och utbildning, det vill säga 

egenskaper som utomstående kan observera. Hambrick och Mason (1984, s. 198-203) har 

själva analyserat ett antal observerbara egenskaper som de tror har en inverkan på aktörens 

beslut. Dessa egenskaper är; ålder, gruppens egenskaper, utbildning, funktionella spår, 

erfarenheter, socioekonomisk bakgrund och finansiell position. Som vi kan se i Figur 3 

påverkar de psykologiska och observerbara egenskaper, som beslutsfattarna besitter, de 

strategiska val som de gör i den situation som de befinner sig i. De strategiska valen kan till 

exempel vara val angående produktutveckling eller förvärv, dessa val påverkar i sin tur 

företagets resultat i form av lönsamhet och tillväxt (Hambrick & Mason, 1984, s. 198). Nedan 

kommer vi att gå igenom de observerbara egenskaper som författarna menar har en inverkan 

på beslutsfattarnas strategiska val. Vi kommer att lägga störst fokus på de egenskaper som vi 

ämnar att undersöka i vår studie.  
  

Ålder 
Hambrick och Mason (1984, s. 198) förklarar att tidigare forskning pekar på en tydlig trend 

inom åldersfördelningen på de beslutsfattande individerna i företaget och dess relation till 

företagets tillväxt. Trenden visar att företag med yngre individer på chefspositioner har en 

högre tillväxt. Denna trend kan bero på att yngre chefer besitter egenskaper som i sin tur är 

gynnsamma för ett företags tillväxt men Hambrick och Mason förklarar också att det inte går 

att säga helt säkert om det är åldern som påverkar tillväxten eller om det istället är tillväxten 

som påverkar åldern.  
 
Författarna (1984, s. 198-199) kommer fram till två påståenden på detta område. Det första 

påståendet säger att yngre chefer har lättare för att ta riskfulla beslut än äldre. Det andra säger 
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att företag med yngre chefer kommer att få en högre tillväxt än de företag som har äldre 

individer vid chefspositionen. Det första påståendet ger alltså en förklaring till det andra. 

Dessa påståenden är som sagt inte testade i någon studie, men författarna har alltså, efter att 

de har studerat tidigare forskning, kommit fram till denna teori och teorin mynnar i sin tur ut 

i de påståenden som presenteras. Detta tyder alltså på att åldern på styrelsemedlemmarna 

skulle kunna ha en inverkan på hur och vad de tar för beslut.  
  

Kön 
Enligt Hambrick och Mason (1984, s. 202-203) kommer även gruppens sammansättning, i 

form av till exempel könsfördelning, att påverka deras beslut. De menar att gruppens förmåga 

att samarbeta och att ta enhetliga beslut kan påverkas av hur heterogen eller homogen 

gruppen är. Detta kan till exempel handla om huruvida styrelsen består av genomgående 

manliga medlemmar eller om medlemmarna består av kvinnor så väl som män. Huruvida det 

är bättre eller sämre för gruppens beslutsförmåga att vara homogen eller heterogen finns det 

olika åsikter om. 
  

Hambrick och Mason (1984, s. 202-203) har dock utifrån den forskning som de har studerat 

kommit fram till ett antal påståenden varav dessa är tre utav dem: homogena grupper kommer 

att vara snabbare på att ta ett beslut än heterogena grupper. Vidare menar de att homogena 

grupper kommer att ha ett positivt samband med lönsamhet under stabila förhållanden, å 

andra sidan kommer heterogena grupper att ha ett positivt samband med lönsamhet under 

turbulenta förhållanden. Detta tyder alltså på att en styrelses beslut kommer att påverkas av 

hur heterogen eller homogen gruppen är. Det går dock inte att säga något om hur just 

gruppens egenskaper kommer att påverka valet av att upprätta en hållbarhetsredovisning eller 

inte. 
 

Utbildning 
Hambrick och Mason (1984, s. 200) anser att den utbildning som beslutsfattaren har borde 

säga något om så väl individens kunskaper som dess värderingar. De menar att en person 

som har studerat juridik och en som har studerat historia förmodligen kommer att ha helt 

olika utgångspunkter och därför även kommer att hantera strategiska beslut olika. Vidare 

menar de även att olika typer av individer söker sig till olika utbildningar, och kanske till och 

med olika skolor, vilket alltså säger något ytterligare om personen i fråga. 
  

Hambrick och Mason (1984, s. 200-201) har, genom att analysera tidigare studier, kommit 

fram till det första påståendet som säger att mängden utbildning, bland beslutsfattarna, 

kommer att ha ett positivt samband med innovation. Med det andra påståendet menar 

författarna att företag vars beslutsfattare har en låg utbildningsnivå kommer att ha en större 

variation i sin prestation, jämfört med genomsnittet för industrin. Det sista påståendet säger 

att företag vars beslutsfattare har en hög utbildningsnivå även kommer att ha en mer komplex 

administration, så som planeringssystem och budgetdetaljer. I och med detta kan vi se att 

styrelsemedlemmarnas utbildningsnivå kan ha en inverkan på deras beslutsfattande. På vilket 

sätt det påverkar styrelsen i fråga om hållbarhetsredovisning är dock svårare att säga bara 

utifrån denna studie.  
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Övriga egenskaper 
Ytterligare egenskaper som kan påverka beslutsfattarna, enligt Hambrick och Mason (1984, 

s. 199), är bland annat deras erfarenheter från andra funktionsområden, det vill säga olika 

delar av en organisation som till exempel marknadsföring, produktion eller ekonomi. Enligt 

författarna är denna egenskap inte den viktigaste i beslutsfattarnas strategiska val, men de 

anser fortfarande att det till viss del kan påverka. Erfarenheter från tidigare arbeten, utöver 

erfarenheterna från andra funktionsområden, har även en inverkan på hur beslutsfattarna 

agerar (Hambrick & Mason, 1984, s. 199-200). Författarna kan bland annat se en trend inom 

detta område som visar att chefer som kommer direkt från ett annat företag har en tendens 

att göra större förändringar än de som jobbar kvar på samma företag. Vidare menar 

författarna att de beslutsfattare som har tillbringat större delen av sin karriär på ett och samma 

företag rimligen inte kommer att ha samma bredd i erfarenheter som den individ som har 

tillbringat tid på flera företag inom olika industrier. Å andra sidan påpekar de även att 

beslutsfattare som har tillbringat lång tid i samma företag kommer att ha en god kännedom 

om företaget och industrin som företaget verkar inom, vilket i sin tur kan vara en fördel vid 

strategiska beslut. 
 

Den socioekonomiska bakgrunden bland högt uppsatta personer i organisationen finns det 

inte så mycket tidigare forskning angående, menar Hambrick och Mason (1984, s. 201). De 

förklarar att detta kan bero på den höga homogeniteten bland denna grupp av individer. De 

studier som trots allt har utförts handlar främst om organisationer som drivs av till exempel 

familjer eller enskilda entreprenörer. I och med dessa studier kan de se en viss inverkan på 

individernas beslutsfattande beroende på deras socioekonomiska bakgrund.  
  

Hambrick och Mason (1984, s. 202) förklarar att det länge har diskuterats huruvida 

aktieägande, den finansiella positionen, bland de ledande beslutsfattarna i ett företag 

påverkar deras incitament att anstränga sig lite extra för att försäkra företagets lönsamhet. 

Det finns dock studier som talar emot detta antagande och Hambrick och Mason menar att 

beslutsfattare som inte har något ägande i företaget förmodligen har ännu större incitament 

att anstränga sig extra för att företaget ska fortgå. Detta på grund av att en anställd som inte 

äger någon del i företaget kan sparkas från sin post om inte företaget utvecklas i rätt riktning 

och det är därför viktigt att företaget går så bra som möjligt för att garantera beslutsfattarens 

fortsatta anställning. 
 

Sammanfattande diskussion 

Denna teori har en tydlig uppbyggnad och författarna argumenterar väl för sin sak. Teorin 

ger en tydlig bild av den process och de faktorer som kan påverka beslutsfattarna i sina 

strategiska val. Författarna har dock inte prövat denna teori med någon egen studie vilket gör 

att vi inte kan säga att deras påståenden om sambanden mellan de olika egenskaperna och 

beslutsfattandet är helt säkert. Teorin har även ett antal år på nacken vilket skulle kunna vara 

en nackdel då det förmodligen har utförts mer forskning inom ämnet sedan år 1984 då teorin 

utformades. Vi anser trots detta att denna teori är relevant i vår studie då den visar att det 

mycket väl kan finnas ett samband mellan beslutsfattarnas olika egenskaper och vad de tar 

för beslut. I och med detta borde det rimligen vara så att beslutsfattarnas egenskaper även 

påverkar deras val i frågan om de ska upprätta en hållbarhetsredovisning eller inte. 
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Som Figur 3 visar finns det både psykologiska egenskaper och observerbara egenskaper hos 

beslutsfattarna som påverkar deras strategiska val. I vår undersökning kommer vi att studera 

de observerbara egenskaperna. Situationen och de strategiska valen kommer dock redan vara 

bestämda och knutna till företagets val av att hållbarhetsredovisa eller inte. Denna studie 

hade även varit intressant att utföra utifrån de psykologiska egenskaperna, då hade dock en 

arkivstudie inte varit möjlig eftersom att de psykologiska egenskaperna inte är observerbara. 
  

3.6 Styrelsens egenskaper 
Som vi tidigare nämnt är det styrelsen i ett aktiebolag som har det huvudsakliga ansvaret för 

att årsredovisningen blir sammanställd och inskickad till bolagsverket (Bolagsverket, 2014a). 

Enligt Aktiebolagslagen 8 kap. 46 § (SFS 2005:551) ska en styrelse i ett publikt aktiebolag 

bestå av minst tre ledamöter. Majoriteten av dessa ledamöter utses i sin tur av bolagsstämman 

(Aktiebolagslagen, 8 kap. 47 §, SFS 2005:551). I och med det stora ansvar som ligger på 

styrelsen i ett publikt aktiebolag, är bolagsstämmans val av styrelseledamöter ett viktigt 

uppdrag. Varje enskild individ som styrelsen är uppbyggd av, det vill säga minst tre personer, 

besitter en mängd olika egenskaper. Dessa egenskaper består av allt ifrån tidigare 

erfarenheter och socioekonomisk bakgrund till ålder och kön. 
  

Den problemformulering som vi presenterade i det inledande kapitlet kan delas in i två delar 

där den första delen handlar om styrelsens egenskaper och om dessa påverkar vilka val 

styrelsen gör. Den andra delen handlar om individens egenskaper och hur dessa påverkar 

dennes inställning till hållbarhet. Enligt Upper Echelon-teorin, som vi presenterade ovan, har 

styrelsemedlemmarnas enskilda egenskaper en inverkan på deras beslut i en styrelse 

(Hambrick & Mason, 1984). Den säger dock inget om styrelsemedlemmarnas inställning till 

hållbarhetsarbete, vilket är en stor del av vår studie. Vi önskar få en insikt i om 

styrelsemedlemmarnas egenskaper påverkar deras val att upprätta just en 

hållbarhetsredovisning. En hållbarhetsredovisning kan självklart upprättas på andra grunder 

än ett engagemang för miljöfrågor, det kan mycket väl vara ett strategiskt beslut i hopp om 

att skapa en önskad image. Vi tror dock att en individ som har en positiv inställning till just 

hållbarhetsarbete i och med en önskan att värna om miljön och samhället, även kommer att 

rösta för en hållbarhetsredovisning i större utsträckning. 
  

3.6.1 Styrelsemedlemmarnas åldersfördelning 

Enligt Upper Echelon-teorin ska åldern på beslutsfattarna ha en inverkan på vad de tar för 

beslut rörande företaget (Hambrick & Mason, 1984, s. 198-199). Hur detta skulle påverka ett 

beslut gällande just en hållbarhetsredovisning säger dock inte denna teori något om. Vi skulle 

kunna dra en koppling mellan att de yngre beslutsfattarna har en tendens att ta mer riskfyllda 

beslut än de äldre och att yngre individer därför skulle ha lättare för att besluta om att upprätta 

en hållbarhetsredovisning, om nu detta val skulle vara mer riskfyllt. Vi anser dock att beslutet 

om att upprätta en hållbarhetsredovisning inte är ett särskilt riskfyllt beslut eftersom att det 

är frivilligt, företagen själva får välja i vilken omfattning de ska redovisa och det är ett beslut 

som tas av fler och fler företag. I och med detta ger denna teori bara en bekräftelse på att 

åldern påverkar styrelsemedlemmarnas beslut, men inte hur. 
  

År 2007 genomförde Abdul-Wahab och Abdo (2010, s. 380) en studie i Oman för att 

undersöka befolkningens vilja att skydda miljön. Författarna (2010, s. 382) hade för avsikt 
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att kontrollera ifall egenskaper, såsom kön, ålder och utbildning, hade någon inverkan på 

individernas miljömedvetenhet. De utförde en enkätundersökning där de tillfrågade 425 

invånare genom ett slumpmässigt urval angående deras kunskap, attityd och beteende 

rörande miljöfrågor (Abdul-Wahab & Abdo, 2010, s. 383). Deras resultat visade att de yngre 

invånarna hade både större kunskap om och större engagemang för miljöfrågor än vad de 

äldre invånarna hade (Abdul-Wahab & Abdo, 2010, s. 399). Huruvida denna undersökning 

skulle ge samma resultat i Sverige går dock inte att säga, men då dessa två länder har väldigt 

olika kulturer samt ligger i olika världsdelar (Landguiden, 2014) kan vi tänka oss att 

resultaten skulle kunna skilja sig åt något. Då vi inte kan säga detta säkert är det dock inget 

vi kommer att spekulera ytterligare i. Vi kan även ifrågasätta hur väl ett urval på 425 individer 

speglar landets dryga 3 miljoner invånare, men i och med att urvalet var slumpmässigt 

kommer vi trots detta anta att det är ett representativt urval. Denna studie tyder alltså på att 

en yngre medelålder i styrelsen skulle bidra med ett större engagemang för hållbarhetsfrågor, 

vilket kanske även skulle bidra till ett större incitament att redovisa detta arbete. 
  

Även Wiernik et al. (2013, s. 827) menar att åldern har en betydelse för individers inställning 

till hållbarhet. De menar att kunskapen om vad som påverkar individers inställning till sådana 

frågor är viktig för de företag som vill arbeta med just hållbarhet på arbetsplatsen. Wiernik 

et al. (2013, s. 827 & 839) utförde en metaanalytisk studie för att ta reda på hur åldern 

påverkar individers inställning till en hållbar utveckling. De sammanställde tidigare studier 

på det här området för att se om de kunde hitta något samband, de studier som de använde 

sig av var genomförda mellan åren 1970 och 2010. Deras resultat visade till stor del inget 

samband mellan ålder och individens inställning (Wiernik et. al., 2013, s. 844). De kunde 

dock se att studier som var utförda efter år 1995 genomgående visade ett positivt samband 

mellan ålder och ett hållbart beteendemönster (Wiernik et al., 2013, s. 845). Äldre individer 

hade med andra ord en tendens att värna mer om miljön, än de yngre individerna, genom att 

till exempel återvinna och undvika aktiviteter som skulle kunna skada miljön. Dessa resultat 

kan dock vara missvisande då effekterna av analysen var relativt liten. Ytterligare en nackdel 

med denna studie är att de inte har utfört någon egen undersökning och vi kan därför inte 

vara säker på att det resultat de fått av de tidigare studierna hade varit jämförbart med en 

undersökning gjord idag. Synen på hållbarhet har utvecklats i en rask takt sedan 1970-talet 

och vi anser därför att det vore mer aktuellt, just i denna fråga, att utföra en ny undersökning 

med dagens förutsättningar. Resultaten tyder dock på att en äldre medelålder i styrelsen 

skulle leda till större intresse för hållbarhet och därmed även redovisningen av 

hållbarhetsarbetet i företaget. 
  

Som vi kan se ger de två studierna (Abdul-Wahab & Abdo, 2010; Wiernik et al., 2013) också 

två motsatta resultat. Den ena visar att yngre individer har en sundare inställning till 

hållbarhet än äldre, medan den andra visar motsatsen. Vi anser dock att studien som är 

genomförd av Abdul-Wahab och Abdo bör ge ett mer aktuellt resultat då den är utförd under 

år 2007 medan studien av Wiernik et al. grundar sig på resultat från tidigare studier som 

sträcker sig så långt bak i tiden som år 1970. I och med detta kommer vi fram till en hypotes 

som lyder. 
  

H1:   Det finns ett negativt samband mellan medelåldern på styrelsen i ett publikt 

aktiebolag i Sverige och förekomsten av en hållbarhetsredovisning i bolaget. 



30 

 

  

3.6.2 Styrelsemedlemmarnas könsfördelning 

Som vi tidigare nämnt undersökte Abdul-Wahab och Abdo (2010) inte bara ålderns inverkan 

på miljömedvetenheten, de kontrollerade även om respondenternas kön hade någon inverkan 

på deras miljömedvetenhet. Deras resultat visade att männen var mer medvetna om 

problemen rörande miljön än vad kvinnorna i undersökningen var (Abdul-Wahab & Abdo, 

2010, s. 397). Författarna (2010, s. 397-398) förklarar dock att frågorna i deras undersökning 

var inriktade mot det sociala miljöbeteendet och de tror att om frågorna hade varit mer 

inriktade mot oron för miljön så hade kanske resultatet sett annorlunda ut. Huruvida detta 

skulle stämma kan vi dock inte veta. I och med denna studie skulle vi kunna anta att fler män 

i en styrelse skulle innebära en större medvetenhet för de miljöproblem som finns och därmed 

även ett större incitament att förbättra företagets hållbarhetsarbete genom en redovisning av 

detta arbete. 
  

Ytterligare en studie som rör skillnaden mellan kvinnors och mäns attityder kring miljöfrågor 

är en studie som är genomförd av Bord och O’Connor (1997). Studien genomfördes 1991 i 

USA genom två oberoende telefonundersökningar med 500 medverkande i vardera 

undersökningen (Bord & O’Connor, 1997, s. 834). Författarna förklarar att de medverkande 

bestod, uppskattningsvis, av lika många kvinnor som män och frågorna som ställdes till de 

medverkande handlade antingen om kemikaliskt avfall eller om den globala uppvärmningen. 

Studiens resultat visade att kvinnorna uttryckte en större oro för miljöhoten än vad männen 

gjorde (Bord & O’Connor, 1997, s. 839). Enligt författarna kan denna skillnad bero på att 

kvinnor känner sig mer sårbara inför konsekvenserna av miljöhoten än vad män gör. Orsaken 

till varför resultatet visade en skillnad i männens och kvinnornas inställning till miljöhoten 

är dock inte bevisad. En annan studie, av De Silva och Pownall (2014, s. 582), visar att 

kvinnor är mer positiva till förändringar som gynnar miljön än vad män är. Genom deras 

studie ville de undersöka individers attityder gentemot miljö, människor och lönsamhet. 

Studien genomfördes under år 2010 genom att skicka ut enkätundersökningar till 1433 

hushåll i Nederländerna (De Silva & Pownall, 2014, s. 575). Resultatet av studien visade att 

kvinnorna som medverkade i undersökningen värdesatte både människor och miljö till större 

del än männen som medverkade i samma undersökning (De Silva & Pownall, 2014, s. 582). 

Resultaten från dessa två studier visar alltså att kvinnor både oroar sig mer för de miljöhot 

som finns, samt värdesätter människor och miljö högre än vad män gör. I och med dessa 

studier kan vi anta att kvinnor som sitter i en styrelse borde ha större incitament för att 

redovisa företagets hållbarhetsarbete än män. Detta på grund av att kvinnorna i styrelsen, 

enligt dessa studier, känner en större oro för de konsekvenser som kan komma att drabba 

dem i samband med ytterligare miljöförstöring. De värdesätter även både miljö och 

människor mer, vilket bör medföra en vilja att upprätta en hållbarhetsredovisning för att 

ytterligare förbättra företagets hållbarhetsarbete. Ingen utav dessa undersökningar utfördes 

dock i Sverige, det är därför svårt att veta om samma undersökningar skulle ge liknande 

resultat i Sverige eller inte. 
 

I en studie utförd av Frias-Aceituno et al. (2013, s. 221-223) undersökte författarna hur 

styrelsens sammansättning påverkar integreringen av en hållbarhetsredovisning. De satte 

bland annat upp en hypotes som menade att det fanns ett positivt samband mellan mångfald 

i styrelsen och förekomsten av en integrerad hållbarhetsredovisning. Den mångfald som de 
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testade var bland annat styrelsemedlemmarnas könsfördelning. Studiens population bestod 

av de 2000 största internationella företagen och det slutliga urvalet landade på 1575 företag 

från 15 olika länder (Frias-Aceituno et al., 2013, s. 223-224). Författarna analyserade 

finansiell data angående dessa företag från åren 2008-2010. Resultatet visade att fler kvinnor 

i styrelsen har en positiv effekt på integreringen av företagets hållbarhetsredovisning (Frias-

Aceituno et al., 2013, s. 228). Frias-Aceituno et al. (2013, s. 227) förklarar dock att faktumet 

att studien är utförd på företag från så många olika länder kan ha en negativ effekt på kvalitén 

på det data som samlats in. Detta på grund av att dessa länder alla har olika regler och kulturer 

vilket gör att informationen angående företagens ställning, som finns tillgänglig, kan variera 

mycket i kvalité. Då denna studie visar att en jämnare könsfördelning bidrar till en större 

integrering av hållbarhetsredovisningen tror vi att en jämnare könsfördelning i styrelsen även 

bör påverka förekomsten av en hållbarhetsredovisning i en positiv riktning. I och med detta 

antar vi att en jämnare könsfördelning i styrelsen kommer att bidra till ett större incitament 

att upprätta en hållbarhetsredovisning.  
  

Utifrån vår bild av forskningsområdet kan vi alltså se att det finns skilda resultat mellan 

liknande studier. Vi kan dock se att större delen av forskningen som har gjorts inom detta 

område tyder på att kvinnor har ett större engagemang gentemot miljöfrågor än män. Trots 

att studien som genomfördes av Abdul-Wahab och Abdo (2010) visade att män hade större 

kunskap och var till större del medvetna om miljöproblemen, så tydde övriga studier (Bord 

& O’Connor, 1997; De Silva & Pownall, 2014; Frias-Aceituno et al., 2013) på att kvinnor 

uttryckte både större oro för miljöhoten samt var mer positivt inställda till förändringar som 

gynnar miljön. I och med detta har vi kommit fram till följande hypotes. 
  

H2:   Det finns ett positivt samband mellan andelen kvinnor i styrelsen i ett publikt 

aktiebolag i Sverige och förekomsten av en hållbarhetsredovisning i bolaget. 
  

3.6.3 Styrelsemedlemmarnas utbildning 

Enligt Upper Echelon-teorin (Hambrick & Mason, 1984, s. 200-201) kommer 

utbildningsnivån på beslutsfattarna i ett företag även påverka deras beslutsprocess. De menar 

att mängden utbildning hos beslutsfattarna kommer att ha en positiv inverkan på deras 

innovation. Huruvida upprättandet av en hållbarhetsredovisning är innovativt eller inte går 

att diskuteras, men om det inte har gjorts i företaget tidigare kan det mycket väl vara en 

innovativ idé då det kan ha många positiva effekter för företaget. I och med detta skulle vi 

kunna se mängden utbildning som en möjlig bidragande faktor vid beslutet att upprätta en 

hållbarhetsredovisning. 
  

Abdul-Wahab och Abdo (2010, s. 382) studerade, utöver ålder och kön, även 

respondenternas utbildningsnivå för att se om också denna egenskap skulle ha en inverkan 

på deras miljömedvetenhet. Resultatet visade att de tillfrågade som hade en högre 

utbildningsnivå även hade en större benägenhet att engagera sig i miljöfrågor (Abdul-Wahab 

& Abdo, 2010, s. 399). Även De Silva och Pownall (2014), som vi nämnt tidigare, studerade 

hur respondenternas utbildningsnivå skulle påverka deras inställning till miljön och 

samhället. Resultatet av deras studie visade också att en högre utbildningsnivå har en positiv 

inverkan på hur individer värdesätter både människor och miljö. De kunde se att individer 

med en högskoleexamen visade ett större intresse att avstå från bekvämligheter i syfte att 
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minska miljöfarliga utsläpp, i jämförelse med individer som inte hade en högskoleexamen.  
  

Utifrån dessa studier kan vi anta att styrelser vars medlemmar har en högre utbildning också 

skulle engagera sig mer i hållbarhetsfrågor och i och med det även vara mer benägna att rösta 

för att upprätta en hållbarhetsredovisning i företaget. Eftersom att resultaten från samtliga 

studier visar samma resultat har vi kommit fram till följande hypotes. 
  

H3:   Det finns ett positivt samband mellan utbildningsnivån hos styrelsen i ett publikt 

aktiebolag i Sverige och förekomsten av en hållbarhetsredovisning i bolaget. 
 

Nedan, i Tabell 2, har vi sammanställt de studier som vi har använt oss av. I tabellen har vi 

inkluderat författarnas namn, året som studien utfördes samt vilket resultat som studien gav. 

I de fall studien har utförts i ett specifikt land eller område har vi även inkluderat denna 

information i resultatet.  
 

Namn År Resultat 

Abdul-Wahab & 

Abdo 

2010 Resultatet av studien visar att yngre individer, män samt 

individer med högre utbildning är mer miljömedvetna. 
Studien är utförd i Oman. 

Bord & O’Connor 1997 Studiens resultat visar att kvinnor värdesatte både 

människor och miljö till större del än män.  
Studien är utförd i USA. 

De Silva & Pownall 2014 Enligt denna studie är kvinnor mer positiva till förändringar 

som gynnar miljön än vad män är. Resultaten visar även att 

en högre utbildningsnivå har en positiv inverkan på hur 

individer värdesätter både människor och miljö.  
Studien är utförd i Nederländerna. 

Frias-Aceituno et al. 2013 Resultatet av studien visar att fler kvinnor i styrelsen har en 

positiv effekt på integreringen av företagets 

hållbarhetsredovisning. 

Hambrick & Mason 1984 Författarna menar med sin teori att ett företags styrande 

aktörers egenskaper, såsom ålder, erfarenhet och utbildning 

har en koppling till vad de tar för strategiska beslut och vad 

dessa beslut i sin tur leder till för utförande. 

Siciliano 1996 Resultatet av denna studie visar att variationen av 

styrelsemedlemmarnas erfarenheter, och även 

åldersfördelningen, har betydelse för hur styrelsen leder 

företaget i form av sociala åtaganden. 

Wiernik et al. 2013 Resultatet av denna studie visar att äldre individer är mer 

benägna att värna om miljön än yngre. 

Yawson 2006 Studiens resultat visar att styrelsens egenskaper, i form av 

antalet medlemmar samt antalet externa medlemmar, 

påverkar deras beslutsfattande.  
Studien är utförd i Storbritannien. 

Tabell 2. Sammanställning av studier.  
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4 Praktisk metod 
I detta kapitel kommer vi att presentera vårt praktiska arbete vid utförandet av denna studie. 

Vi kommer först att beskriva vårt urval, hur vi fick tillgång till det samt vilka beslut vi har 

tagit angående detta. Därefter förklarar vi datainsamlingsprocessen för att ge en inblick i 

vårt praktiska arbete och i den avslutande delen beskriver vi hur vi gick till väga vid 

bearbetningen av vårt insamlade data. 
 

4.1 Urval 
Syftet med vår studie är att undersöka om egenskaperna hos de individer som sitter i ett 

aktiebolags styrelse kommer att ha någon inverkan på deras val av att upprätta en 

hållbarhetsredovisning och även nivån på denna redovisning samt huruvida den har blivit 

granskad eller ej. Vi har valt att undersöka styrelser i publika aktiebolag eftersom att vi anser 

att publika bolag har en större grupp intressenter i och med fler aktieägare. Då vårt perspektiv 

i denna studie också kommer att utgå ifrån aktieägarna anser vi att publika bolag är en mer 

passande population än vad till exempel privata bolag hade varit. Privata bolag vore också 

svårt att studera med tanke på den bristfälliga förekomsten av hållbarhetsredovisningar bland 

dessa företag. Detta resulterade i en population på 488 bolag (Retriever, 2014). Ur denna 

population har vi gjort ett urval bestående av alla bolag noterade på NASDAQ OMX 

Stockholms listor Large, Mid och Small Cap, vilka består av totalt 254 bolag (NASDAQ 

OMX Nordic, 2014). Det finns dock två företag bland dessa som är helt eller delvis ägda av 

staten (Regeringen, 2014). Vi har valt att utesluta dessa företag från vårt urval då statligt ägda 

företag är förpliktigade att upprätta en hållbarhetsredovisning och därför inte gör något aktivt 

val i den frågan (Näringsdepartementet, 2007, s. 1). Det urval som vi kommer att använda 

blir alltså 252 företag från NASDAQ OMX Stockholms listor Large, Mid och Small Cap. 
 

Vi har i och med detta gjort ett icke-sannolikhetsurval eftersom att vi inte har använt oss av 

en slumpmässig urvalsteknik utan har valt att undersöka alla bolag på dessa listor, med 

undantag för de statligt ägda (Bryman, 2008, s. 179). Vi anser att detta kommer att ge en 

rättvis bild av verkligheten då dessa tre listor ger oss ett stort urval bestående av både små 

och stora företag. I tabellen nedan (Tabell 3) kan vi se de listor som vårt urval består av och 

hur många bolag respektive lista innehåller. 

 

Lista Antal företag 

Large Cap 64 

Mid Cap 77 

Small Cap 111 

Totalt 252 
Tabell 3. Urval. 

 

Storleken på urvalet har en stor betydelse för studiens precision, men det är även mycket som 

påverkar hur stort urval som över huvud taget är möjligt i en studie. Bryman (2008, s. 191) 

menar att både tid och pengar kan påverka storleken på urvalet och det gäller därför att hitta 

en kompromiss mellan hur mycket tid och pengar som finns att tillgå och vilket behov av 

precision som forskaren har. I vår studie har främst bristen på tid påverkat storleken på vårt 

urval då vi har varit tvungna att manuellt samla ihop det data som behövts. Detta har lett till 
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att vi har begränsat oss till Large, Mid och Small Cap, vilket är cirka hälften av den 

population som vi studerar. 

 

4.2 Datainsamling 
En förutsättning för att studien över huvud taget ska vara möjlig är att vi måste ha tillgång 

till det urval som vi har valt. I vårt fall handlar det om att ha tillgång till den information vi 

behöver angående styrelsen och huruvida företaget i fråga har upprättat en 

hållbarhetsredovisning samt vilken nivå denna redovisning i så fall ligger på samt om den 

har blivit granskad eller inte. Denna information finns tillgänglig i företagens 

årsredovisningar som i sin tur går att hitta relativt enkelt på deras hemsidor. Vi har haft full 

access till vårt urval eftersom att aktiebolag måste offentliggöra sin årsredovisning enligt 

Bokföringslagen 6 kap. 2 § (SFS 1999:1078). 
  

Datainsamlingen har bestått i att manuellt granska företagens årsredovisningar och annan 

information som funnits tillgänglig på deras hemsidor, för att sedan registrera denna 

information i ett exceldokument. Vi har valt att använda årsredovisningar från år 2012 

eftersom att inte alla företag har hunnit publicera sina årsredovisningar för år 2013 än. Syftet 

med vår studie är att undersöka om egenskaperna hos de individer som sitter i styrelsen har 

någon inverkan på huruvida företaget upprättar en hållbarhetsredovisning, samt nivån på 

denna redovisning och om den blivit granskad eller inte. Dessa egenskaper är de oberoende 

variablerna som vi kommer att använda i vår studie, huruvida företaget har en 

hållbarhetsredovisning eller inte, vilken nivå denna redovisning ligger på samt om den har 

blivit granskad eller inte, är de beroende variablerna (Olsson & Sörensen, 2011, s. 120-121). 

För att samla in de oberoende variablerna har vi registrerat hur många individer som sitter i 

styrelsen, hur många av dessa individer som är män respektive kvinnor, vilket år de är födda 

och huruvida de har en högskoleexamen eller inte. De individer som vi har inkluderat ur 

styrelsen är företagens ordförande, ledamöter och arbetstagarrepresentanter. Vi har valt att 

inte inkludera suppleanter då deras uppdrag består av att ersätta en ledamot vid tillfällig 

frånvaro och de har alltså inte en aktiv roll i styrelsen (Bolagsverket, 2014a). Vi har även valt 

att skilja arbetstagarrepresentanterna från övriga styrelsemedlemmar när vi registrerat dessa 

individer, detta på grund av att det ofta saknas information angående vilken utbildning dessa 

styrelsemedlemmar har och vi valde därför att utesluta dem ur genomsnittet för just 

utbildningsvariabeln. Vi anser att det skulle ge en skev bild om vi endast tog hänsyn till de 

arbetstagarrepresentanter som det finns information om, och att helt utesluta de styrelser som 

inte ger någon information angående sina arbetstagarrepresentanters utbildning skulle bidra 

till ett betydligt lägre urval för just den variabeln. Vi ville inte heller göra några antaganden 

om deras utbildning vid brist på information, vilket är anledningen till varför vi ansåg att det 

bästa alternativet var att utesluta dessa individer för just denna variabel. 
 
Vad gäller de beroende variablerna har vi först och främst samlat in information angående 

förekomsten av en hållbarhetsredovisning i samtliga företag från vårt urval (Tabell 3). 

Eftersom att vi har valt att använda GRIs riktlinjer och nivåer vid granskningen av företagens 

hållbarhetsredovisningar, har vi även valt att endast godkänna hållbarhetsredovisningar som 

är upprättade enligt GRIs riktlinjer i denna studie. Som vi kan se i Tabell 4 på nästa sida, är 

det totalt 66 företag som upprättade en hållbarhetsredovisning år 2012, av vårt urval, och 186 

företag som inte upprättade någon hållbarhetsredovisning. Detta ger alltså en kvot på 73,8 



35 

 

procent av vårt urval som inte upprättade en hållbarhetsredovisning år 2012.  

 

 

Lista 

Hållbarhets- 

redovisning 

% Ej hållbarhets-

redovisning 

% 

Small Cap 5 4,5 106 95,5 

Mid Cap 15 19,5 62 80,5 

Large Cap 46 71,9 18 28,1 

Totalt 66 26,2 186 73,8 
Tabell 4. Förekomsten av en hållbarhetsredovisning bland urvalet. 

 

Vi har, genom att granska företagens årsredovisningar och hemsidor, även samlat in 

information angående vilken nivå hållbarhetsredovisningarna ligger på, det vill säga C, B 

eller A, samt huruvida redovisningen har blivit externt granskad eller ej. Nedan kan vi se en 

sammanställning (Tabell 5) av de hållbarhetsredovisningar som finns bland vårt urval samt 

vilken nivå de ligger på och om de har blivit externt granskade eller inte. Tre utav de företag 

som har upprättat en hållbarhetsredovisning, har inte angett någon nivå på denna redovisning 

och därför skiljer sig totalsumman i Tabell 4 och Tabell 5.  

 

Nivå C B A Totalt 

Externt granskad (+) 5 6 7 18 

Ej externt granskad 29 15 1 45 

Totalt 34 21 8 63 
Tabell 5. Nivån på hållbarhetsredovisningarna. 

 

Utöver våra beroende variabler och testvariabler måste vi även samla in ett antal 

kontrollvariabler. Dessa variabler behövs för att det inte ska finnas någon risk att det samband 

som bevisas beror på något annat än det som studien avser att testa (Edling & Hedström, 

2003, s. 96). De kontrollvariabler som vi har valt att kontrollera är bland annat företagets 

storlek och bransch. Vi har valt dessa kontrollvariabler på grund av att de studier som tidigare 

gjorts på området har visat ett samband mellan just storleken på företaget, respektive vilken 

bransch de tillhör, och benägenheten att upprätta en hållbarhetsredovisning. Frostenson et al. 

(2012, s. 16) menar till exempel att så mycket som 90 procent av alla inlämnade 

hållbarhetsredovisningar kommer från stora företag och KPMGs (2011b, s. 13) studie visar 

att branscher som till exempel skogsindustrin, gruvindustrin och bilindustrin är de som 

upprättar flest hållbarhetsredovisningar. Utöver storleken på företaget och vilken bransch de 

tillhör kommer vi även att titta på kontrollvariabler som har använts i tidigare studier, som 

till exempel lönsamhet, risk och tillväxtmöjligheter.  
 

För att samla in data angående företagens storlek och övriga kontrollvariabler som använts i 

tidigare studier har vi tagit hjälp av en databas som heter Retriever Business, vilken vi har 

fått tillgång till via Umeå Universitet. Med hjälp av databasen har vi haft möjlighet att ladda 

ner finansiell information om företagen till ett excelark på ett smidigt sätt. De olika 

kontrollvariablerna går att mäta på flera olika sätt, Boulouta (2012, s. 190-191) valde till 

exempel att använda ROE för att mäta företagens lönsamhet, medan Frias-Aceituno et al. 

(2013, s. 224) använde ROA för att mäta samma sak. Vi kommer dock att använda ROE för 

att mäta företagens lönsamhet eftersom att det är det vanligaste sättet att mäta lönsamhet på, 
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enligt Boulouta (2012, s. 190). Vidare använde både Boulouta och Frias-Aceituno et al. totala 

tillgångar för att mäta företagens storlek och Boulouta använde långfristiga skulder/totala 

tillgångar för att mäta företagens risk, vilka även vi kommer att använda. Utöver de 

kontrollvariabler som använts i tidigare studier kommer vi även att använda 

skuldsättningsgrad, vinstmarginal samt kassalikviditet för att kontrollera våra variabler. 
 

För att ta fram en passande branschindelning för vår studie har vi gått igenom alla bolag 

noterade på NASDAQ OMX Stockholms listor Large, Mid och Small Cap för att dela in dem 

i två grupper beroende på bransch. Den ena gruppen består av bolag som tillhör en bransch 

som, enligt de studier vi har granskat, är mer benägna att upprätta en hållbarhetsredovisning, 

det vill säga företag med hög miljöpåverkan, och den andra gruppen består av resterande 

bolag, alltså de bolag med låg miljöpåverkan. Nedan presenterar vi en tabell (Tabell 6) med 

de två gruppindelningarna och hur många bolag som tillhör respektive grupp. 

 

Grupp Small Cap Mid Cap Large Cap Totalt 

Grupp 1 26 6 27 59 

Grupp 2 85 71 37 193 
Tabell 6. Branschindelning. 

 

De företag som vi har inkluderat i Grupp 1 är sådana som verkar inom skogs-, gruv- och 

bilindustrin, då detta är branscher som till större del hållbarhetsredovisar enligt KPMG 

(2011b, s. 13). Vi har även inkluderat företag inom industribranschen då Sharma och Mehta 

(2012, s. 70-73) menar att det är denna bransch som står för störst miljöförstöring. Utöver 

dessa branscher har vi även valt att inkludera företag inom tillverknings-, transport- och 

energibranschen då även detta är branscher som står för stor påverkan på miljön. Enligt 

Frostenson et al. (2012, s. 16-17) är det just de företag som står för den största miljöpåverkan 

som också i större utsträckning upprättar en hållbarhetsredovisning. De företag som vi har 

inkluderat i Grupp 2 är alltså resterande företag inom bland annat detalj-, hälsovårds- och 

finansbranschen.  
 

4.2.1 Bortfall  

Vid utförandet av en studie och insamlandet av data uppstår det oftast ett visst bortfall, detta 

bortfall kan påverka studien och därmed ge ett missvisande resultat (Olsson & Sörensen, 

2011, s. 153). Enligt Olsson och Sörensen (2011, s. 153) finns det två typer av bortfall, externt 

bortfall och internt bortfall. De menar att det externa bortfallet kan innebära att en respondent 

i en enkätundersökning väljer att inte alls svara på enkäten. I vårt fall skulle det kunna 

jämföras med att vi inte hittar ett företags årsredovisning. Eftersom att publika aktiebolag är 

förpliktade att offentliggöra sin årsredovisning enligt Bokföringslagen 6 kap. 2 § (SFS 

1999:1078), har vi dock inte haft något externt bortfall i vår studie. Det interna bortfallet 

innebär i sin tur att respondenten väljer att till exempel inte svara på en utav frågorna i en 

enkätundersökning (Olsson & Sörensen, 2011, s. 153). Detta skulle i vårt fall kunna innebära 

att vi inte hittar information om en enskild variabel, som till exempel åldern, för vissa 

styrelsemedlemmar.  
 

Det totala bortfallet för de oberoende variablerna består av 12 företag som inte har uppgett 

någon information angående styrelsemedlemmarnas ålder och 25 företag som inte har 
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uppgett någon information angående deras utbildning. Då ett företag har uppgett information 

om vissa medlemmars utbildning men inte andras, har vi gjort ett antagande om att de 

medlemmar som det saknas information om inte heller har någon utbildning. Vi har även valt 

att bara räkna med de styrelsemedlemmar som har någon form av högskoleexamen, vi har 

alltså inte tagit hänsyn till andra utbildningar som inte gett någon högskoleexamen. Vi gjorde 

detta val eftersom att vi anser att en högskoleexamen är en tydlig gräns då övriga utbildningar 

kan variera mycket i omfattning och kvalité.  
 

Vi har även haft ett visst bortfall vid insamlingen av de beroende variablerna. I detta fall har 

vi vid ett fåtal tillfällen haft svårt att hitta information angående vilken nivå företagens 

hållbarhetsredovisning ligger på. I och med detta har vi fått ett sammanlagt bortfall på 3 

företag som inte har uppgett vilken nivå de redovisat på och därmed inte heller uppgett 

huruvida redovisningen blivit externt granskad eller inte. Kontrollvariablerna har varit 

relativt enkla att hitta information om eftersom att det är mycket finansiell information som 

företagen är skyldiga att redovisa. Även informationen angående vilken bransch de tillhör 

har funnits tillgängliga för oss. För mer information angående bortfallen, se Tabell 7 nedan. 

I tabellen kan vi se bortfallen för respektive variabel, vi har alltså inte tagit hänsyn till om ett 

företag har flera bortfall inom olika variabler då vi i huvudsak undersöker variablerna var för 

sig.   
 

 

Variabel 

Antal företag 

Small Cap 

 

Mid Cap 

 

Large Cap 

 

Totalt 

Ålder 3 3 6 12 

Utbildning 13 10 2 25 

Nivå 3 0 0 3 

Granskad 3 0 0 3 
Tabell 7. Bortfall. 

 

Hur dessa bortfall kommer att påverka vårt resultat kan vi inte veta helt säkert, vi anser dock 

att bortfallet är så pass litet att det inte bör påverka resultatet. Trots det knappa bortfallet är 

det viktigt att ha detta i åtanke vid fortsättningen av denna studie för att, i möjligaste mån, 

undvika ett missvisande resultat. Det bortfall som vi upplevt är dock inget som vi själva hade 

kunnat påverka i vår studie och då det trots allt är ett relativt litet bortfall inom endast vissa 

variabler anser vi att bortfallet i vårt fall är acceptabelt.  
 

4.3 Databearbetning 
Som vi nämnt tidigare har informationen angående styrelsemedlemmarna och huruvida 

företagen har upprättat en hållbarhetsredovisning eller inte, samlats in manuellt och 

registrerats i ett excellark. Informationen som vi behövde för kontrollvariablerna laddades 

däremot ner från Retriever Business. Denna information sammanställdes sedan tillsammans 

med övrig information i ett gemensamt excellark som till sist överfördes till 

statistikprogrammet SPSS. I SPSS har vi haft möjligheten att ta fram olika diagram och 

tabeller för att på så vis komma fram till resultaten som vi presenterar i nästkommande 

kapitel. För att kunna arbeta med informationen i SPSS har vi dock varit tvungna att koda 

om vissa variabler. Vilka variabler vi har kodat om och hur, kommer vi att gå igenom närmare 

i nästa kapitel.  
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De tabeller och diagram som vi har tagit fram i SPSS är bland annat helt vanliga 

stapeldiagram. Dessa har vi använt för att få en överblick av det data som vi samlat in. Vi har 

även tagit fram korstabeller för att se hur varje enskild egenskap förhåller sig till företagens 

beslut att hållbarhetsredovisa, vilken nivå denna redovisning ligger på och huruvida den har 

blivit granskad eller inte. För att kontrollera möjliga samband som vi hittar med hjälp av 

korstabellerna har vi använt så kallade Chi-Square test. Dessa test används för att kontrollera 

hur signifikant sambandet är, det vill säga om det är statistiskt säkerställt eller inte (Wahlgren, 

2012, s. 118-119).  
 

För att vi ska vara säkra på att de samband som vi hittar verkligen beror på de egenskaper 

som vi har studerat, har vi även genomfört regressionsanalyser. Genom en regressionsanalys 

kan vi testa flera oberoendevariabler samtidigt för att på så vis se vilka som har störst 

påverkan på vår beroendevariabel. För att försäkra oss om att eventuella samband mellan den 

beroende variabeln och de oberoende variablerna verkligen existerar, kommer vi i dessa 

analyser även använda kontrollvariabler. Med hjälp av dessa kontrollvariabler utesluter vi 

risken för “falska” samband.  
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5 Empiri 
I detta kapitel kommer vi att presentera resultatet av vår studie. Vi kommer börja med att gå 

igenom resultaten angående förekomsten av en hållbarhetsredovisning och vilken inverkan 

styrelsemedlemmarnas egenskaper har på den. Därefter fortsätter vi med att presentera 

resultaten angående nivån som företagen hållbarhetsredovisar på samt förekomsten av en 

extern granskning.  
 

5.1 Förekomsten av en hållbarhetsredovisning 
För att kunna besvara vår problemformulering: Påverkar styrelsens egenskaper deras val att 

upprätta en hållbarhetsredovisning i publika aktiebolag i Sverige? var vi först och främst 

tvungna att undersöka hur många ur vårt urval som faktiskt upprättade en 

hållbarhetsredovisning. Först därefter har vi möjligheten att testa huruvida styrelsens 

egenskaper skiljer sig åt, mellan de som upprättar en hållbarhetsredovisning och de som inte 

gör det. Vi har alltså samlat in data angående vårt urval och som vi nämnt i föregående kapitel 

(4.2), var det sammanlagt 66 företag som upprättade en hållbarhetsredovisning år 2012 och 

186 företag som inte gjorde det. Nedan, i Figur 4, presenterar vi ett stapeldiagram med denna 

information för att vi tydligt ska kunna se skillnaden.  
 

 
Figur 4. Stapeldiagram - Hållbarhetsredovisning. 

 

Vi kan alltså se att det både finns företag som väljer att hållbarhetsredovisa och de som väljer 

bort det. Vad är det då som skiljer dessa företag åt? Som vi har sett i tidigare studier 

(Frostenson et al., 2012, s. 16-17; KPMG, 2011b, s. 13) är det bland annat storleken på 

företaget och även vilken bransch de tillhör, som påverkar detta.  
 

Frostenson et al. (2012, s. 16-17) menar att ju större företaget är desto större incitament har 

de att upprätta en hållbarhetsredovisning. För att se om vi hittar ett liknande samband som 

Frostenson et al. har vi testat detta i vår studie genom att använda oss av de listor som vårt 

urval består av, det vill säga Large, Mid och Small Cap. De största företagen är listade på 

Large Cap och de minsta på Small Cap. Genom att jämföra de olika listorna med varandra 

kan vi se om det finns något samband mellan vilken lista de är noterade på och benägenheten 

att upprätta en hållbarhetsredovisning. På nästa sida har vi sammanställt detta resultat i ett 

stapeldiagram (Figur 5). 
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Figur 5. Stapeldiagram - Storlek.  

 
För att få ett tydligare resultat har vi även sammanställt en korstabell, som vi kan se nedan 

(Tabell 8). Som vi kan se i både korstabellen och diagrammet finns det ett starkt samband 

mellan benägenheten att hållbarhetsredovisa och storleken på företaget. Nästan 72 procent 

av företagen på Large Cap upprättar en hållbarhetsredovisning medan det endast är knappt 5 

procent av företagen på Small Cap som upprättar en. För att vi ska vara säkra på att detta 

samband verkligen är statistiskt säkerställt har vi även testat detta i ett Chi-Square test (Tabell 

9).  
 

 Hållbarhetsredovisning  

Totalt Ja Nej 

Lista Large Cap Antal  

% 

46 

71,9 % 

18 

28,1 % 

64 

100 % 

Mid Cap Antal 

% 

15 

19,5 % 

62 

80,5 % 

77 

100 % 

 Small Cap Antal 

% 

5 

4,5 % 

106 

95,5 % 

111 

100 % 

Totalt Antal 

% 

66 

26,2 % 

186 

73,8 % 

252 

100 % 

Tabell 8. Korstabell - Storlek.  

 
 Value Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 97,895 0,000 

N of Valid Cases 252  

Tabell 9. Chi-Square - Storlek. 

 

Enligt Wahlgren (2012, s. 118-119) är det viktigt att testa sambandet i ett Chi-Square test för 

att vara säker på att sambandet inte har uppkommit av en slump. Vidare förklarar Wahlgren 

att P-värdet inte bör vara högre än 0,05 för att sambandet ska vara statistiskt säkerställt, med 

ett konfidensintervall på 95 procent. P-värdet kan utläsas i Tabell 9, där det står Asymp. Sig, 

och vi kan se att det ligger på 0,000 vilket betyder att sambandet är statistiskt säkerställt. I 

och med detta kan vi bekräfta vad tidigare studier har funnit, det vill säga att det finns ett 

samband mellan storleken på företaget och benägenheten att upprätta en 

hållbarhetsredovisning.  
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Vi har även undersökt branschtillhörighetens inverkan på beslutet att upprätta en 

hållbarhetsredovisning, eftersom att tidigare studier har visat ett samband däremellan. 

KPMGs (2011b, s. 13) studie visar till exempel att företag som har större inverkan på miljön 

också har en tendens att hållbarhetsredovisa i större utsträckning. Detta beror, enligt 

Frostenson et al. (2012, s. 16) och Kalyar et al. (2013, s. 496), på att företagens externa 

intressenter kräver ett större engagemang för miljön från just dessa företag. Detta eftersom 

att företagen själva står för en stor del av den miljöpåverkan som råder och därför bör de i 

möjligaste mån försöka motverka de konsekvenser som deras verksamhet kan orsaka. 
 

Vi har delat in företagen i vårt urval i två grupper. Grupp 1 består av företag som har en större 

inverkan på miljön, som till exempel gruv- och energibranschen, Grupp 2 består av övriga 

företag. I Figur 6 nedan presenterar vi ett stapeldiagram som visar förekomsten av 

hållbarhetsredovisningar i respektive grupp.  
 

 
Figur 6. Stapeldiagram - Bransch. 

 

Som vi kan se finns det en viss skillnad i benägenheten att upprätta en hållbarhetsredovisning 

mellan företagen i Grupp 1 och Grupp 2. Det är många fler företag i Grupp 2 som inte 

upprättar någon hållbarhetsredovisning medan fördelningen mellan de som 

hållbarhetsredovisar och inte hållbarhetsredovisar är betydligt jämnare i Grupp 1. För att se 

vårt resultat lite tydligare har vi även infogat en korstabell som vi kan se på nästa sida i Tabell 

10. Om vi tittar på Grupp 1, det vill säga den grupp som förväntas hållbarhetsredovisa till 

större del, kan vi se att det är cirka 44 procent av företagen i denna grupp som 

hållbarhetsredovisar. Tittar vi sedan på Grupp 2 kan vi se att det endast är cirka 21 procent 

av företagen i den gruppen som hållbarhetsredovisar. Detta tyder alltså på ett samband mellan 

branschtillhörighet och benägenheten att hållbarhetsredovisa. 
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 Hållbarhetsredovisning  

Totalt Ja Nej 

Bransch Grupp 1 Antal  

% 

26 

44,1 % 

33 

55,9 % 

59 

100 % 

Grupp 2 Antal 

% 

40 

20,7 % 

153 

79,3 % 

193 

100 % 

Totalt Antal 

% 

66 

26,2 % 

186 

73,8 % 

252 

100 % 

Tabell 10. Korstabell - Bransch. 

 
 Value Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12,736 0,000 

N of Valid Cases 252  

Tabell 11. Chi-Square - Bransch. 

 

För att vara säker på att detta samband är statistiskt säkerställt utförde vi även ett Chi-Square 

test som vi kan se i Tabell 11 ovan. Tabellen visar ett P-värde på 0,000 vilket bevisar att 

sambandet är statistiskt säkerställt och vi kan i och med detta bekräfta vad tidigare studier 

kommit fram till, att branschen som företaget tillhör påverkar benägenheten att upprätta en 

hållbarhetsredovisning. 
 

Vi vet alltså att både storleken på företaget och vilken bransch de tillhör kommer att påverka 

benägenheten att upprätta en hållbarhetsredovisning. Detta är både bevisat i tidigare studier 

samt genom de tester vi gjort på detta område. Det vår studie ämnar undersöka är dock varken 

hur storlek eller bransch påverkar beslutet. Det vi vill undersöka är om styrelsens egenskaper 

i form av åldersfördelning, könsfördelning och utbildning har någon inverkan på beslutet att 

upprätta en hållbarhetsredovisning. För att testa detta samband har vi gjort ett antal tester på 

det data som vi har samlat ihop angående de olika egenskaperna. Nedan presenterar vi de 

resultat som dessa tester lett fram till.  
 

5.1.1 Åldersfördelning 

De teorier och studier som vi har granskat inför denna uppsats har gett oss uppfattningen att 

åldersfördelningen på styrelsemedlemmarna kan ha en inverkan på vilka beslut styrelsen tar 

(se Hambrick & Mason, 1984). Vi har även tagit del av studier som har funnit ett samband 

mellan individers ålder och deras inställning till hållbarhet (se Abdul-Wahab & Abdo, 2010; 

Wiernik et al., 2013). I och med dessa teorier och studier har vi valt att studera 

styrelsemedlemmarnas åldersfördelning för att se om det finns något samband mellan åldern 

på styrelsemedlemmarna och benägenheten att upprätta en hållbarhetsredovisning. För att 

testa detta har vi räknat ut medelåldern för varje styrelse genom att summera medlemmarnas 

ålder och sedan dividera detta med antalet medlemmar i styrelsen. Detta har gett oss en 

medelålder för varje styrelse som vi sedan har ställt i förhållande till om de har upprättat en 

hållbarhetsredovisning eller inte. För att kunna visa detta samband i ett diagram har vi 

fördelat företagen i tre olika grupper. Grupperna är indelade så att det är ungefär lika många 

företag i varje grupp, från lägst medelålder, 44,00 år, till högst medelålder, 68,25 år. Grupp 

“Låg” består av företag vars styrelsemedlemmar har en medelålder på 44,00-54,40 år, grupp 

“Medel” av de med en medelålder på 54,41-57,20 år och grupp “Hög” av de mellan 57,21-

68,25 år. Vi valde att fördela dem på detta sätt, istället för genom jämna åldersintervall, för 
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att vi lättare ska kunna jämföra de olika grupperna och undvika snedfördelning. I Figur 7 

nedan kan vi se hur medelåldern är fördelad mellan de företag som upprättar en 

hållbarhetsredovisning respektive inte upprättar en. 
 

 
Figur 7. Stapeldiagram - Ålder. 

 

Som vi kan se i Figur 7 finns det ingen tydlig skillnad mellan de olika grupperna och 

förekomsten av en hållbarhetsredovisning. En liten skillnad kan vi dock se, att företag vars 

styrelse har den högsta medelåldern verkar något mer benägna att upprätta en 

hållbarhetsredovisning än företag vars styrelse har en lägre medelålder. Tittar vi på 

korstabellen (Tabell 12) nedan kan vi även här se att så är fallet, bland företagen vars styrelse 

har högst medelålder är det cirka 29 procent som hållbarhetsredovisar medan det bland 

företagen vars styrelse har den lägsta medelåldern är cirka 22 procent som gör det.  

 
 Hållbarhetsredovisning  

Totalt Ja Nej 

Ålder Låg Antal  

% 

18 

22,2 % 

63 

77,8 % 

81 

100 % 

Medel Antal 

% 

22 

27,8 % 

57 

72,2 % 

79 

100 % 

 Hög Antal 

% 

23 

28,7 % 

57 

71,3 % 

80 

100 % 

Totalt Antal 

% 

63 

26,3 % 

177 

73,8 % 

240 

100 % 

Tabell 12. Korstabell - Ålder. 

 
 Value Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,041 0,594 

N of Valid Cases 240  

Tabell 13. Chi-Square - Ålder. 

 

Enligt resultaten, som vi kan läsa av i Figur 7 och Tabell 12, skulle vi kunna dra slutsatsen 

att företag vars styrelse har en högre medelålder också är något mer benägna att upprätta en 

hållbarhetsredovisning. För att kontrollera säkerheten i våra resultat genomförde vi även ett 

Chi-Square test. Som vi kan se i Tabell 13 ovan, ligger P-värdet på 0,594, vi kan alltså inte 
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säga att detta samband är statistiskt säkerställt. Det finns alltså inget bevisat samband mellan 

styrelsemedlemmarnas åldersfördelning och deras benägenhet att upprätta en 

hållbarhetsredovisning. 
 

5.1.2 Könsfördelning 

Enligt tidigare forskning finns det mycket som tyder på att kvinnor har ett större engagemang 

för hållbarhet samt förhåller sig mer positiva till förändringar som gynnar miljön, än män (se 

Bord & O’Connor, 1997; De Silva & Pownall, 2014). I och med detta har vi valt att även 

undersöka huruvida det finns något samband mellan könsfördelningen i styrelsen och 

benägenheten att hållbarhetsredovisa. För att kunna pröva detta samband har vi räknat ut 

andelen kvinnor i respektive styrelse för att sedan dela upp företagen i tre grupper. Grupperna 

är indelade på samma sätt som medelåldern ovan, i tre ungefär lika stora grupper, från minst 

andel kvinnor i styrelsen, 0 procent, till flest andel kvinnor i styrelsen, 60 procent. Grupp 

“Låg” består av företag vars styrelse består av 0-16,67 procent kvinnor, grupp “Medel” av 

de med 16,68-28,57 procent kvinnor i styrelsen och grupp “Hög” av de med 28,58-60,00 

procent kvinnor i styrelsen. Anledningen till att vi valt denna indelning är densamma som 

ovan, för att vi lättare ska kunna jämföra dem med varandra och undvika snedfördelning. 

Nedan har vi ställt upp ett stapeldiagram, Figur 8, där vi kan se fördelningen mellan dessa 

grupper och huruvida de hållbarhetsredovisar eller inte.  
 

 
Figur 8. Stapeldiagram - Andel kvinnor. 

 
Som vi kan se i stapeldiagrammet ovan (Figur 8) är det inte heller här så stor skillnad mellan 

grupperna. Vi kan se att det är en stor del av företagen med en låg andel kvinnor som inte 

hållbarhetsredovisar. Tittar vi däremot i korstabellen på nästa sida, Tabell 14, kan vi se att 

det är ungefär lika stor andel bland grupperna ”Låg” och ”Hög” som inte 

hållbarhetsredovisar, cirka 78 procent respektive cirka 77 procent. Den största andelen 

hållbarhetsredovisningar finns i gruppen ”Medel”, där är det drygt 35 procent som 

hållbarhetsredovisar och således 65 procent som inte gör det. Skillnaderna mellan grupperna 

är dock inte speciellt stora och om vi tittar på Chi-Square testet i Tabell 15 på nästa sida kan 

vi se att P-värdet ligger över 0,05 och sambandet är därmed inte statistiskt säkerställt.  
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 Hållbarhetsredovisning  

Totalt Ja Nej 

Andel kvinnor Låg Antal  

% 

23 

21,7 % 

83 

78,3 % 

106 

100 % 

Medel Antal 

% 

27 

35,1 % 

50 

64,9 % 

77 

100 % 

 Hög Antal 

% 

16 

23,2 % 

53 

76,8 % 

69 

100 % 

Totalt Antal 

% 

66 

26,2 % 

186 

73,8 % 

252 

100 % 

Tabell 14. Korstabell - Andel kvinnor. 

 
 Value Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,565 0,102 

N of Valid Cases 252  

Tabell 15. Chi-Square - Andel kvinnor. 

 

Sambandet mellan kvinnor i styrelser och förekomsten av hållbarhetsredovisningar går dock 

att testa på många olika sätt. Bland annat genom att sortera företagen efter vilka som har 

någon kvinna över huvud taget i styrelsen och vilka som endast har män i styrelsen. Nedan, 

i Figur 9, kan vi se ett stapeldiagram som visar detta förhållande och som vi ser finns det ett 

visst samband mellan förekomsten av kvinnor i styrelsen och upprättandet av en 

hållbarhetsredovisning.  
 

 
Figur 9. Stapeldiagram - Någon kvinna. 

 

Stapeldiagrammet ovan visar att nästan alla företag som upprättar en hållbarhetsredovisning 

även har kvinnor närvarande i sin styrelse. För att vi ska kunna se detta förhållande lite 

tydligare har vi även infogat en korstabell på nästa sida, Tabell 16. I korstabellen kan vi se 

att av de företag som inte har en kvinna i sin styrelse är det endast cirka 6 procent som 

hållbarhetsredovisar medan det är nästan 30 procent som gör det bland de företag där det 

finns någon kvinna i styrelsen. Detta tyder alltså på att företag som har både kvinnliga och 

manliga styrelsemedlemmar är mer benägna att upprätta en hållbarhetsredovisning. För att 

kontrollera detta samband har vi även utfört ett Chi-Square test (Tabell 17). 
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 Hållbarhetsredovisning  

Totalt Ja Nej 

Någon kvinna Ja Antal  

% 

64 

29,4 % 

154 

70,6 % 

218 

100 % 

Nej Antal 

% 

2 

5,9 % 

32 

94,1 % 

34 

100 % 

Totalt Antal 

% 

66 

26,2 % 

186 

73,8 % 

252 

100 % 

Tabell 16. Korstabell - Någon kvinna. 

 
 Value Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 8,385 0,004 

N of Valid Cases 252  

Tabell 17. Chi-Square - Någon kvinna. 

 

Som vi kan se ovan visar vårt Chi-Square test ett P-värde på 0,004. Vi kan alltså säga att 

detta samband är statistiskt säkerställt. Då vi endast har testat en variabel, i de korstabeller vi 

presenterar ovan, kan vi dock inte vara helt säkra på att detta samband inte beror på någon 

annan variabel. I och med detta kommer vi att testa dessa variabler ytterligare i en 

regressionsanalys tillsammans med ett antal kontrollvariabler. På så vis kan vi se vilka 

variabler som ger starkast samband. Detta kommer vi att återkomma till i del 5.1.4.  
 

5.1.3 Utbildningsnivå 

Under vår teorigenomgång fann vi ett flertal studier gjorda om utbildningens inverkan på 

individers intresse för miljöfrågor, men även utbildningens inverkan på just 

styrelsemedlemmars beslutsprocess (se Abdul-Wahab & Abdo, 2010; De Silva & Pownall, 

2014; Hambrick & Mason, 1984). I och med detta förväntar vi oss även att 

styrelsemedlemmarnas utbildningsnivå kommer att påverka deras benägenhet att upprätta en 

hållbarhetsredovisning. För att kunna testa detta samband delade vi in företagen i två grupper. 

Den ena gruppen består av företag vars samtliga styrelsemedlemmar har någon form av 

högskoleexamen (100 %), vidare består den andra gruppen av företag där endast en del eller 

ingen av styrelsemedlemmarna har en högskoleexamen (<100 %). Nedan, i Figur 10, har vi 

sammanställt förhållandet mellan dessa två grupper och förekomsten av en 

hållbarhetsredovisning bland företagen i ett stapeldiagram.  

 
Figur 10. Stapeldiagram - Utbildning. 
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Som vi kan se ovan är det ingen större skillnad mellan de två grupperna. Vi kan se ganska 

tydligt att det inte finns något större samband mellan utbildningsnivån på 

styrelsemedlemmarna och benägenheten att upprätta en hållbarhetsredovisning. För att visa 

detta ännu tydligare har vi även ställt upp en korstabell samt ett Chi-Square test som vi 

presenterar i Tabell 18 och Tabell 19 nedan.  
 

 Hållbarhetsredovisning  

Totalt Ja Nej 

Andel med 

utbildning 

<100 % Antal  

% 

37 

31,1 % 

82 

68,9 % 

119 

100 % 

100 % Antal 

% 

25 

23,1 % 

83 

76,9 % 

108 

100 % 

Totalt Antal 

% 

62 

27,3 % 

165 

72,7 % 

227 

100 % 

Tabell 18. Korstabell - Utbildning. 

 
 Value Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,800 0,180 

N of Valid Cases 227  

Tabell 19. Chi-Square - Utbildning. 

 

Som vi kan se i korstabellen ovan, finns det en marginell skillnad mellan grupperna som 

tyder på att företag vars styrelse har en lägre utbildningsnivå är mer benägna att 

hållbarhetsredovisa. Detta kan vi se då det är cirka 31 procent av de företag vars styrelse har 

en lägre utbildningsnivå som hållbarhetsredovisar, medan det bland de företag vars styrelser 

har en högre utbildningsnivå är cirka 23 procent som hållbarhetsredovisar. Som vi kan se i 

Chi-Square testet är det här sambandet dock inte statistiskt säkerställt i och med att P-värdet 

ligger över 0,05. 
 

5.1.4 Regressionsanalys 

I föregående delkapitel har vi testat våra testvariabler var för sig, det är dock viktigt att vi 

även testar dessa variabler tillsammans i en regressionsanalys för att utesluta möjliga falska 

samband. Regressionsanalysen är alltså nödvändig för att vi ska vara säker på att de samband 

som vi hittar, inte beror på någon av de övriga variablerna (Edling & Hedström, 2003, s. 95-

97). Vi har även valt att inkludera ett antal kontrollvariabler som en extra säkerhet eftersom 

att vi vet att våra kontrollvariabler kan ha en stor inverkan på företagens benägenhet att 

upprätta en hållbarhetsredovisning. Innan vi går närmare in på den regressionsanalys vi har 

gjort kommer vi gå igenom hur vi har kodat om några av våra variabler. I Tabell 20 nedan 

kan vi se hur vi har kodat vår beroendevariabel Hållbarhetsredovisning. 
 

Hållbarhetsredovisning Kodning 

Ja 1 

Nej 0 
Tabell 20. Kodning - Hållbarhetsredovisning. 

 

  



48 

 

Utöver vår beroendevariabel har vi även kodat om två utav våra oberoende testvariabler, 

variabeln som förklarar vilken typ av bransch företaget tillhör samt variabeln som förklarar 

huruvida företaget har någon kvinna i styrelsen eller inte. Nedan, i Tabell 21 och Tabell 22, 

kan vi se hur vi har valt att koda dessa variabler.  
 

Bransch Kodning 

Grupp 1 1 

Grupp 2 0 
Tabell 21. Kodning - Bransch. 

 

Någon kvinna Kodning 

Ja 1 

Nej 0 
Tabell 22. Kodning - Någon kvinna. 

 

I nästkommande delkapitel 5.2, kommer vi att studera möjliga samband mellan våra 

testvariabler och vilken nivå som företagen redovisar på samt huruvida de låtit sin 

hållbarhetsredovisning granskas externt. De beroende variablerna kommer då att vara Nivå 

och Granskning. För att kunna testa dessa variabler har vi varit tvungna att koda om även 

dessa. Vi har valt att dela upp nivåerna, A, B och C, i två grupper. Den första gruppen består 

av de företag som hållbarhetsredovisar på en hög nivå och denna grupp består av de som 

redovisar på nivå A och B. Den andra gruppen består alltså av de företag som redovisar på 

en låg nivå, det vill säga på nivå C. Nedan, i Tabell 23, kan vi se hur vi har kodat denna 

variabel. Huruvida företaget har låtit granska sin hållbarhetsredovisning har vi även kodat 

om enligt Tabell 24 nedan. För att se vilka bolag som har redovisat på respektive nivå samt 

om de blivit granskade eller inte, se Appendix 1.  
 

Nivå Kodning 

Hög (A+B) 1 

Låg (C) 0 
Tabell 23. Kodning - Nivå. 

 

Granskad Kodning 

Ja 1 

Nej 0 
Tabell 24. Kodning - Granskad. 

 

Nu ska vi dock fokusera på den beroendevariabel som vi hittills har studerat, det vill säga 

företagens benägenhet att upprätta en hållbarhetsredovisning. Vi har i tidigare avsnitt, 5.1.1-

5.1.3, gått igenom våra oberoende testvariabler var för sig, för att testa deras samband med 

företagens benägenhet att upprätta en hållbarhetsredovisning. Vi har kontrollerat 

styrelsemedlemmarnas ålder, kön och utbildning på olika sätt, vilket i sin tur har lett fram till 

olika resultat. Dessa resultat gick vi igenom i respektive delkapitel. Nu kommer vi att testa 

dessa variabler en gång till i en regressionsanalys. Det här gör vi för att undersöka sambandet 

mellan alla våra oberoende variabler, såväl test- som kontrollvariabler, och vår beroende 

variabel samtidigt. Detta för att försäkra oss om att de samband vi sett tidigare, då vi testat 
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varje variabel för sig, inte varit “falska” samband. En regressionsanalys används för att testa 

sambandet mellan en beroende variabel och en eller flera oberoende variabler (Edling & 

Hedström, 2003, s. 87). Det finns olika typer av regressionsanalyser och vilken som passar 

bäst beror på hur beroendevariabeln ser ut. Vid en kontinuerlig beroendevariabel, en variabel 

som kan anta vilka värden som helst, används den linjära regressionsanalysen och beroende 

på antalet oberoendevariabler, den enkla eller den multipla linjära regressionsanalysen 

(Edling & Hedström, 2003, s. 87). Vid en kategorisk beroendevariabel, en variabel som 

endast kan anta vissa bestämda värden, används den logistiska regressionsanalysen (Edling 

& Hedström, 2003, s. 173). Vår beroendevariabel är kategorisk då den endast kan anta två 

värden, Ja eller Nej, och därför kommer vi att använda oss av en logistisk regressionsanalys. 

Först efter att vi har utfört de logistiska regressionsanalyserna kommer vi att kunna bekräfta 

eller förkasta de hypoteser som vi har ställt upp.  
 

Vi vill i vår regressionsanalys testa hur sannolikt det är att ett företag upprättar en 

hållbarhetsredovisning, vilket betyder att vi vill att vår beroende variabel ska anta ett värde 

mellan noll (0) och ett (1). Med den linjära regressionsmodellen är inte detta en garanti 

eftersom ekvationen för att skatta de oberoende variablerna inte är begränsade till samma 

intervall. I den logistiska regressionsmodellen finns inte detta problem då den beroende 

variabeln där representerar det logaritmerade oddset som får anta vilket värde som helst, för 

att vi sedan ska kunna bryta ut sannolikheten (Pᵢ) och erhålla ett tal mellan noll (0) och ett 

(1) (Edling & Hedström, 2003, s. 178). Se nedan för den logistiska regressionsmodellen. 

 

lᵢ = ln (
𝑃ᵢ

1 − 𝑃ᵢ
) = 𝑎 + 𝑏₁𝑋₁ᵢ + 𝑏₂𝑋₂ᵢ + 𝑏₃𝑋₃ᵢ + 𝑏₄𝑋₄ᵢ + 𝑏₅𝑋₅ᵢ + 𝑏₆𝑋₆ᵢ + 𝑏₇𝑋₇ᵢ + 𝑏₈𝑋₈ᵢ + 𝑏₉𝑋₉ᵢ + 𝑏₁₀𝑋₁₀ᵢ 

 

där  
 

𝑃ᵢ =
exp(𝑙ᵢ)

1 + exp(𝑙ᵢ)
=

1

1 + exp(−𝑙ᵢ)
 

 

Vi kommer nu att presentera den logistiska regressionsmodellen med de oberoende variabler 

som vi har använt i den.  
 
Hållbarhetsredovisning

= 𝑎 + 𝑏₁ · 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙å𝑙𝑑𝑒𝑟 + 𝑏₂ · 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑟 + 𝑏₃ · 𝑈𝑡𝑏𝑖𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝑏₄ · 𝐵𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐ℎ + 𝑏₅
· 𝑅𝑂𝐸 + 𝑏₆ · 𝑅𝑖𝑠𝑘 + 𝑏₇ · 𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 + 𝑏₈ · 𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 + 𝑏₉
· 𝐾𝑎𝑠𝑠𝑎𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡 + 𝑏₁₀ · 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 

 
Som vi kan se i ekvationen ovan, har vi valt att använda testvariablerna medelålder, andel 

kvinnor och andel med utbildning. Vi har valt dessa variabler på grund av att de beskriver 

våra hypoteser på bästa sätt. Testvariablerna har vi i tidigare analyser valt att gruppera då det 

har gett oss en tydligare överblick. I denna analys ser vi dock ingen fördel med att gruppera 

variablerna och har därför låtit dem behålla sin ursprungliga och kontinuerliga form.  De 

kontrollvariabler vi valt att använda är bransch, ROE, risk, skuldsättningsgrad, 

vinstmarginal, kassalikviditet och totala tillgångar. Kontrollvariablerna ROE, risk, 

skuldsättningsgrad, vinstmarginal och kassalikviditet, är uttryckta i procent samt 

kontinuerliga och därför kan de användas som de är i analysen. För totala tillgångar har vi 
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däremot valt att använda den naturliga logaritmen då det talet är för stort för att använda i 

analysen som det är. Kontrollvariabeln bransch har vi kodat enligt Tabell 21 ovan.  

 

Nedan i Tabell 25 har vi sammanställt de variabler vi kommer använda i 

regressionsanalyserna och förklarande statistik för dem. I tabellerna kan vi se hur många 

observationer respektive variabel har, deras lägsta och högsta värden samt medelvärde och 

standardavvikelse. Vi har även valt att exkludera de lägsta och högsta värdena för våra 

kontrollvariabler i de fall dessa värden varit extremvärden. Längst ner i tabellen kan vi även 

se antalet kompletta observationer, som också är de som kommer inkluderas i 

regressionsanalysen. 
 

Descriptive Statistics 
Variabler 

 

N 

 

Minimum 

 

Maximum 

 

Mean 

Std. 

Deviation 

Hållbarhetsredovisning 252 0 1 0,26 0,441 

Medelålder 240 44,0000 68,2500 55,836757 4,0896283 

Andel kvinnor 252 0,00 60,00 22,5729 13,56602 

Utbildning 227 0,2500 1,0000 0,860821 0,1632564 

Bransch 252 0 1 0,23 0,424 

Avkastning på eget kapital (ROE) 250 -213,98 70,24 4,8203 36,79524 

Risk 247 0,00 75,82 17,2511 17,52808 

Skuldsättningsgrad 232 0,00 19,73 1,5021 1,85830 

Vinstmarginal 232 -983,77 962,06 9,5062 128,59350 

Kassalikviditet 232 0,35 5755,10 166,6444 399,76003 

Ln_Totala tillgångar 252 10,19 22,49 14,7915 2,16901 

      

Valid N (listwise) 204     

Tabell 25. Descriptive Statistics. 

 

I Tabell 26 på nästa sida, kan vi se en sammanställning av den logistiska regressionen. Enligt 

vår logistiska regression finns det inget statistiskt säkerställt samband mellan någon av våra 

testvariabler och förekomsten av en hållbarhetsredovisning. De variabler som tycks förklara 

förekomsten av en hållbarhetsredovisning i de olika företagen är istället totala tillgångar och 

risken. Totala tillgångar har ett P-värde på 0,000, vilket visar det starkaste sambandet. 

Därefter kommer företagets risk, som räknas ut genom att dividera långfristiga skulder med 

totala tillgångar, med ett P-värde på 0,009. Vi kan även se att själva modellen är signifikant 

då dess P-värde ligger på 0,000, vi kan därmed lita på att de resultat vi fått i analysen är 

statistiskt säkerställda.  
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Hållbarhetsredovisning 
Variabler 

 

  B 

  

Sig. 

  

N 

Medelålder -0,013  0,808   

Andel kvinnor -0,008  0,625   

Utbildning -1,367  0,267   

Bransch 0,692  0,154   

Avkastning på eget kapital (ROE) 0,013  0,207   

Risk -0,039  0,009   

Skuldsättningsgrad -0,042  0,695   

Vinstmarginal -0,003  0,207   

Kassalikviditet -0,001  0,517   

Ln_Totala tillgångar 0,853  0,000   

Konstant -11,303  0,001   

      

Modell   0,000  204 

Tabell 26. Regressionsmodell - Hållbarhetsredovisning. 

 

Utöver den regressionsmodell vi kan se ovan har vi även tagit fram en rad andra modeller 

där vi bytt ut våra testvariabler en i taget. Vi testade att byta ut variabeln “medelålder” i åtta 

olika regressionsanalyser mot variabler som beskriver hur många styrelser som har 

medlemmar som är yngre än 35, 40, 45 samt 50 år respektive hur många styrelser som har 

medlemmar som är äldre än 60, 65, 70 samt 75 år. Ingen av dessa analyser visade dock på 

något signifikant samband och vi väljer därför att inte presentera dem här, för att se 

regressionsanalyserna se Appendix 2. Vidare testade vi att byta ut variabeln “andel kvinnor” 

mot en variabel som beskriver om det finns någon kvinna i styrelsen överhuvudtaget. Vilket 

visade att det finns ett positivt samband mellan att ha kvinnor i styrelsen och benägenheten 

att upprätta en hållbarhetsredovisning. Denna variabel visar dock inte på något samband i en 

regressionsanalys, se Appendix 2, vilket skulle kunna bero på att denna variabel består av ett 

väldigt ojämnt antal observationer och blir därför osäker i en sådan typ av analys. Slutligen 

har vi även testat att byta ut variabeln “utbildning” mot en variabel där vi grupperat företagen 

utefter utbildningsnivå. Den ena gruppen består av företag där alla styrelsemedlemmar har 

utbildning i form av en högskoleexamen och den andra gruppen består av företag där endast 

några av styrelsemedlemmarna har en högskoleexamen, precis som i Figur 10 ovan. Inte 

heller denna variabel visar på något signifikant samband i en regressionsanalys, se Appendix 

2.   
 

Vi har även laborerat med våra kontrollvariabler för att kontrollera möjliga alternativ som 

skulle kunna ge oss andra resultat i regressionsanalysen. Vi prövade att byta ut storleksmåttet 

totala tillgångar mot listan som företagen finns på, det vill säga Large Cap, Mid Cap och 

Small Cap. Inte heller detta gav oss några tydligare resultat i analysen, se Appendix 2.  
 

Resultatet av vår regressionsanalys innebär att vi måste förkasta de hypoteser som vi tidigare 

ställt upp i kapitel 3.6. Detta eftersom att vi inte kan se något samband mellan de testvariabler 

som vi har studerat och förekomsten av en hållbarhetsredovisning. För att kontrollera 

ytterligare samband har vi dock valt att även testa nivån som företagen hållbarhetsredovisar 

på samt huruvida redovisningen blivit granskad eller inte. De resultat vi kommit fram till 

angående vårt delsyfte presenterar vi nedan i kapitel 5.2.  
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5.2 Nivån på och granskning av hållbarhetsredovisningen  
Utöver att kontrollera förekomsten av en hållbarhetsredovisning har vi alltså även valt att 

kontrollera nivån på de hållbarhetsredovisningar som upprättats samt om de har blivit externt 

granskade eller inte. Detta gör vi för att se om vi kan hitta något samband mellan dessa 

variabler och styrelsens egenskaper, vilket är vårt delsyfte. I Figur 11 nedan har vi 

sammanställt ett stapeldiagram som visar vilken nivå, de hållbarhetsredovisningar som 

upprättats, ligger på samt hur många av dessa som har blivit externt granskade. Som vi kan 

se ökar engagemanget med nivån, ju högre nivå de ligger på desto större andel har även låtit 

granska sin hållbarhetsredovisning externt.  
 

 
Figur 11. Stapeldiagram - Nivå & Granskning. 

 

Även här har vi valt att kontrollera sambandet mellan hållbarhetsredovisningens nivå och det 

samband som har bevisats i tidigare studier angående upprättandet av en 

hållbarhetsredovisning, det vill säga storlek och bransch (Frostenson et al., 2012, s. 16-17; 

KPMG, 2011b, s. 13). Nedan, i Figur 12 och Figur 13, presenterar vi de resultat vi har kommit 

fram till angående detta i två stapeldiagram. 
 

 
Figur 12. Stapeldiagram - Storlek & Nivå. 

 
Figur 13. Stapeldiagram - Storlek & Granskad. 
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Som vi kan se i figurerna på föregående sida är det inget företag som är listat på Small Cap 

som har låtit granska sin hållbarhetsredovisning och det är ytterst få företag som är listade på 

Small Cap och som redovisar på en hög nivå. Vi skulle kunna tolka detta som att ju större 

företaget är desto större benägenhet har de att redovisa på en hög nivå samt låta granska sin 

hållbarhetsredovisning.  
 

 Value Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 5,285 0,071 

N of Valid Cases 63  

Tabell 27. Chi-Square - Storlek & Nivå. 

 
 Value Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,380 0,185 

N of Valid Cases 63  

Tabell 28. Chi-Square - Storlek & Granskad. 

 

För att kontrollera detta ytterligare har vi utfört Chi-Square test för både nivån och huruvida 

hållbarhetsredovisningen blivit granskad eller ej. Som vi kan se ligger P-värdet över 0,05 i 

både Tabell 27 och Tabell 28, vilket tyder på att det inte finns något samband mellan varken 

nivån eller benägenheten att granska sin hållbarhetsredovisning och storleken på företaget. 

Vi måste dock ha i åtanke att det urval vi har för dessa tester är betydligt lägre än vårt 

ursprungliga urval. Detta är på grund av att vi i denna del endast tittar på de företag som har 

upprättat en hållbarhetsredovisning och som har uppgett en nivå som de redovisar på, vilket 

i det här fallet är 63 företag. I och med detta blir våra tester inte lika säkra som då vi har 

använt ett större urval.  
 

Vi hittade alltså inget samband mellan storleken på företagen och deras benägenhet att 

hållbarhetsredovisa på en viss nivå samt låta granska sin redovisning. Vi testade dock även 

om det fanns något samband mellan vilken bransch företagen verkar inom och nivån på deras 

hållbarhetsredovisningar samt benägenheten att granska dem externt. Nedan i Figur 14 och 

Figur 15 har vi sammanställt vårt resultat i två stapeldiagram för att illustrera skillnaderna 

mellan de två branschindelningarna.  
 

 
Figur 14. Stapeldiagram - Bransch & Nivå. 

 
Figur 15. Stapeldiagram - Bransch & Granskning. 
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Som vi kan se i diagrammen på föregående sida finns det ett tydligt samband mellan vilken 

bransch företagen tillhör och nivån som de redovisar på samt, om än lite osäkrare samband, 

huruvida redovisningen blivit granskad eller inte. Grupp 1 består, som vi nämnt tidigare, av 

de företag som verkar i en bransch som står för en stor del av miljöpåverkan, medan Grupp 

2 består av resterande företag. Vi kan se i Figur 14 att Grupp 1 till större del redovisar på en 

högre nivå än Grupp 2. Även granskningen av hållbarhetsredovisningarna förekommer till 

större del i Grupp 1, som vi kan se i Figur 15.  
 

För att vara säker på att dessa samband är statistiskt säkerställda utförde vi även Chi-Square 

test för både granskningen av hållbarhetsredovisningarna samt nivån som de redovisar på. 

Som vi kan se i Tabell 29 nedan har sambandet mellan nivån och branschen ett P-värde på 

0,001, detta tyder alltså på att sambandet är statistiskt säkerställt vid ett konfidensintervall på 

95 procent. Vi kan alltså bekräfta att det finns ett samband mellan vilken bransch företagen 

tillhör och vilken nivå de redovisar på. Ju större påverkan företaget har på miljön desto större 

benägenhet har de att hållbarhetsredovisa på en hög nivå. 

 
 Value Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 11,335 0,001 

N of Valid Cases 63  

Tabell 29. Chi-Square - Bransch & Nivå. 

 
 Value Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,979 0,159 

N of Valid Cases 63  

Tabell 30. Chi-Square - Bransch & Granskad. 

 
Vi har även kontrollerat sambandet mellan vilken bransch företaget tillhör och deras 

benägenhet att granska sin hållbarhetsredovisning externt. I Tabell 30 ovan kan vi se det Chi-

Square test som vi har gjort på detta samband. P-värdet ligger på 0,159 och är därmed inte 

statistiskt säkerställt vid ett konfidensintervall på 95 procent. Som vi även nämnt tidigare så 

är dock urvalet för dessa tester betydligt lägre än vårt ursprungliga urval vilket vi bör ha i 

åtanke vid analysen av det resultat som vi fått.  
 

5.2.1 Åldersfördelning 

För att kontrollera om det finns något samband mellan styrelsemedlemmarnas ålder och 

nivån som företaget hållbarhetsredovisar på samt huruvida de låtit granska sin 

hållbarhetsredovisning, har vi ställt upp två stapeldiagram som vi kan se i Figur 16 och Figur 

17 nedan. Vi har delat in företagen på samma sätt som ovan när vi tittade på medelåldern på 

styrelsen och förekomsten av en hållbarhetsredovisning, i tre ungefär lika stora grupper. 

Åldersspannen är 44,00-54,40 år (Låg), 54,41-57,20 år (Medel) och 57,21-68,25 år (Hög). 
  

Som vi kan se i stapeldiagrammet på nästa sida (Figur 16) är det klart färre företag i den 

första gruppen, den med lägst medelålder, som hållbarhetsredovisar på en hög nivå jämfört 

med de två andra grupperna. Tittar vi på det andra diagrammet (Figur 17) kan vi se att det är 

företag med den lägsta medelåldern som till större del låtit granska sin hållbarhetsredovisning 

externt. Vi kan se att antalet som ej har låtit granska sin hållbarhetsredovisning verkar stiga 

med stigande medelålder på styrelsen. 
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Figur 16. Stapeldiagram - Ålder & Nivå. 

 

 
Figur 17. Stapeldiagram - Ålder & Granskad. 

 

För att få tydligare resultat på dessa tester har vi även infogat en korstabell samt ett Chi-

Square test för respektive beroendevariabel. Vi börjar med att gå igenom resultatet för 

sambandet mellan nivån som företaget redovisar på och styrelsens medelålder. 

 
 Nivå  

Totalt Hög Låg 

Ålder Låg Antal  

% 

4 

23,5 % 

13 

76,5 % 

17 

100 % 

Medel Antal 

% 

11 

55,0 % 

9 

45,0 % 

20 

100 % 

 Hög Antal 

% 

12 

52,2 % 

11 

47,8 % 

23 

100 % 

Totalt Antal 

% 

27 

45,0 % 

33 

55,0 % 

60 

100 % 

Tabell 31. Korstabell - Ålder & Nivå. 

 
 Value Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,453 0,108 

N of Valid Cases 60  

Tabell 32. Chi-Square - Ålder & Nivå. 

 

I Tabell 31 ovan kan vi se samma sak som ovan i stapeldiagrammet, att det är färre som 

hållbarhetredovisar på en hög nivå som har en låg medelålder i sin styrelse jämfört med de 

andra två grupperna. Bland företagen som har en låg medelålder i sin styrelse är det endast 

cirka 24 procent om redovisar på en hög nivå, medan det bland de andra två grupperna 

”Medel” och ”Hög” är 55 procent respektive 52 procent som redovisar på en hög nivå. Detta 

är däremot inte statistiskt säkerställt då Tabell 32 ovan visar på ett P-värde på 0,108. 
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 Granskad  

Totalt Ej granskad Granskad 

Ålder Låg Antal  

% 

10 

58,8 % 

7 

41,2 % 

17 

100 % 

Medel Antal 

% 

15 

75,0 % 

5 

25,0 % 

20 

100 % 

 Hög Antal 

% 

17 

73,9 % 

6 

26,1 % 

23 

100 % 

Totalt Antal 

% 

42 

70,0 % 

18 

30,0 % 

60 

100 % 

Tabell 33. Korstabell - Ålder & Granskad  

 
 Value Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,417 0,492 

N of Valid Cases 60  

Tabell 34. Chi-Square - Ålder & Granskad. 

 

I Tabell 33 ovan kan vi se sambandet mellan medelåldern på styrelsen och huruvida 

redovisningen blivit granskad eller inte. Vi kan se att det här är företagen med den lägsta 

medelåldern som har låtit granska deras hållbarhetsredovisning till störst del, cirka 41 

procent. Medan det för de högre medelåldrarna är 25 procent respektive 26 procent som låtit 

göra det. Chi-Square testet i Tabell 34 visar dock inte på att det finns något statistiskt 

säkerställt samband mellan dessa två variabler då P-värdet är långt över 0,05. Vi bör dock ha 

i åtanke att vårt urval för att testa medelåldern på styrelsens medlemmar är väldigt lågt, det 

vill säga 60 företag. Detta beror delvis på att vi endast tittar på de företag som har upprättat 

en hållbarhetsredovisning samt uppgett vilken nivå de redovisar på, men det beror även på 

att vi har ett bortfall på styrelsemedlemmarnas ålder då denna information inte alltid funnits 

tillgänglig.  
 

5.2.2 Könsfördelning 

För att kontrollera könsfördelningen bland styrelsemedlemmarna och om denna fördelning 

har någon inverkan på företagets hållbarhetsredovisning, i form av nivån som de redovisar 

på samt huruvida de låtit granska sin redovisning eller inte, har vi ställt upp två olika 

stapeldiagram på nästa sida i Figur 18 och Figur 19.  
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Figur 18. Stapeldiagram - Andel kvinnor & Nivå.  

 
Figur 19. Stapeldiagram - Andel kvinnor & Granskad.  

 

Om vi börjar med att titta på Figur 18 kan vi se att de företag som har en hög andel kvinnor 

i sin styrelse är mer benägna att hållbarhetsredovisa på en hög nivå än de företag vars styrelse 

inte består av så stor andel kvinnor. Detta skulle alltså kunna tyda på att företag med högre 

andel kvinnor i sin styrelse skulle vara mer benägna att hållbarhetsredovisa på en hög nivå. 

Tittar vi däremot på Figur 19, huruvida företagen har låtit granska sin hållbarhetsredovisning 

externt eller inte, ser vi en annan bild. Här är det istället företag i gruppen “Medel” som låtit 

granska sin hållbarhetsredovisning till störst del medan företag i gruppen ”Hög” visar en 

mindre andel granskade hållbarhetsredovisningar. De två diagrammen visar alltså två olika 

bilder av vilka företag som är mest benägna att hålla en god kvalité på sin 

hållbarhetsredovisning.  

 
 Nivå  

Totalt Hög Låg 

Andel kvinnor Låg Antal  

% 

11 

47,8 % 

12 

52,2 % 

23 

100 % 

Medel Antal 

% 

9 

37,5 % 

15 

62,5 % 

24 

100 % 

 Hög Antal 

% 

9 

56,3 % 

7 

43,8 % 

16 

100 % 

Totalt Antal 

% 

29 

46,0 % 

34 

54,0 % 

63 

100 % 

Tabell 35. Korstabell - Andel kvinnor & Nivå. 

 
 Value Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,406 0,495 

N of Valid Cases 63  

Tabell 36. Chi-Square - Andel kvinnor & Nivå. 

 

Precis som i Figur 18 visar korstabellen ovan (Tabell 35) att andelen hållbarhetsredovisningar 

upprättade på hög nivå är störst bland företagen i gruppen “Hög”, cirka 56 procent. På samma 

sätt kan vi se att det i gruppen “Medel” knappt är 38 procent som redovisar på hög nivå. 

Enligt Chi-Square testet, i Tabell 36, ovan är detta samband dock inte statistiskt säkerställt 

då P-värdet ligger långt över 0,05.  
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 Granskad  

Totalt Ej granskad Granskad 

Andel kvinnor Låg Antal  

% 

17 

73,9 % 

6 

26,1 % 

23 

100 % 

Medel Antal 

% 

15 

62,5 % 

9 

37,5 % 

24 

100 % 

 Hög Antal 

% 

13 

81,3 % 

3 

18,8 % 

16 

100 % 

Totalt Antal 

% 

45 

71,4 % 

18 

28,6 % 

63 

100 % 

Tabell 37. Korstabell - Andel kvinnor & Granskad.  

 
 Value Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,763 0,414 

N of Valid Cases 63  

Tabell 38. Chi-Square - Andel kvinnor & Granskad. 

 

I Tabell 37 ser vi det motsatta, här är det företag i gruppen “Medel” som till störst del väljer 

att låta granska sin hållbarhetsredovisning, cirka 38 procent och lägst andel i gruppen “Hög”, 

cirka 19 procent. Dock finns det inget statistiskt säkerställt samband då Chi-Square testet, i 

Tabell 38, ovan visar på ett P-värde på 0,414.  
 

5.2.3 Utbildningsnivå 

Nedan har vi infogat två diagram, Figur 20 och Figur 21, som illustrerar sambandet mellan 

styrelsemedlemmarnas utbildningsnivå och vilken nivå som företaget hållbarhetsredovisar 

på samt huruvida företaget har låtit granska sin redovisning eller inte.  
 

 
Figur 20. Stapeldiagram - Utbildning & Nivå. 

 
Figur 21. Stapeldiagram - Utbildning & Granskad. 

 

Som vi kan se i Figur 20 ovan, är det betydligt fler företag vars styrelsemedlemmar har under 

100 procent utbildning, som även hållbarhetsredovisar på en låg nivå. Detta skulle kunna 

tyda på att företag vars styrelsemedlemmar har en hög utbildningsnivå även är mer benägna 

att hållbarhetsredovisa på en hög nivå. Diagrammet i Figur 21 som illustrerar sambandet 

mellan styrelsemedlemmarnas utbildning och huruvida redovisningen blivit granskad eller 

inte, visar dock inget större samband då staplarna är relativt jämna mellan 
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utbildningsnivåerna.  

 
 Nivå  

Totalt Hög Låg 

Andel med utbildning <100 % Antal  

% 

12 

34,3 % 

23 

65,7 % 

35 

100 % 

100 % Antal 

% 

13 

54,2 % 

11 

45,8 % 

24 

100 % 

Totalt Antal 

% 

25 

42,4 % 

34 

57,6 % 

59 

100 % 

Tabell 39. Korstabell - Utbildning & Nivå. 

 
 Value Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,305 0,129 

N of Valid Cases 59  

Tabell 40. Chi-Square - Utbildning & Nivå. 

 

Som vi kan se i korstabellen i Tabell 39 ovan, finns det ett visst samband mellan variablerna. 

Vi kan se att företagen vars styrelsemedlemmar har en hög andel utbildning även till större 

del hållbarhetsredovisar på en hög nivå, medan vi kan se motsatt effekt för de företag vars 

styrelsemedlemmar har en lägre andel utbildning. Enligt Chi-Square testet i Tabell 40 är dock 

detta samband inte statistiskt säkerställt då P-värdet ligger över 0,05.  

 
 Granskad  

Totalt Ej granskad Granskad 

Andel med utbildning <100 % Antal  

% 

25 

71,4 % 

10 

28,6 % 

35 

100 % 

100 % Antal 

% 

17 

70,8 % 

7 

29,2 % 

24 

100 % 

Totalt Antal 

% 

42 

71,2 % 

17 

28,8 % 

59 

100 % 

Tabell 41. Korstabell - Utbildning & Granskad. 

 
 Value Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 0,002 0,960 

N of Valid Cases 59  

Tabell 42. Chi-Square - Utbildning & Granskad. 

 

Korstabellen i Tabell 41 ovan bekräftar att det inte heller finns något samband mellan 

styrelsemedlemmarnas utbildning och företagens benägenhet att låta granska sin 

hållbarhetsredovisning. Detta kan vi se då andelen granskade och ej granskade 

hållbarhetsredovisningar är i princip samma för båda utbildningsgrupperna. Även Chi-

Square testet (Tabell 42) bekräftar att det inte existerar något samband då P-värdet ligger på 

0,96 och därmed är långt över gränsen på 0,05.  
 

5.2.4 Regressionsanalys  

För att vi ska vara säkra på att de resultat vi kommit fram till angående sambanden mellan 

våra testvariabler och beroendevariabler, nivå samt granskning, har vi även testat dessa 

variabler i två regressionsanalyser. Då både nivå och granskning är kategoriska variabler har 
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vi utfört logistiska regressionsanalyser på samma sätt som vi gjorde med variabeln 

hållbarhetsredovisning ovan och med samma test- och kontrollvariabler. Den första 

modellen, Tabell 43, visar sambandet mellan våra testvariabler samt kontrollvariabler och 

nivån som företagen hållbarhetsredovisar på. Den andra modellen, Tabell 44, visar 

sambandet mellan våra testvariabler samt kontrollvariabler och huruvida företagen låtit 

granska sin hållbarhetsredovisning eller inte.  

 

Nivå 
Variabler 

  

 B 

  

Sig. 

  

N 

Medelålder 0,046  0,719   

Andel kvinnor 0,012  0,622   

Utbildning -1,229  0,646   

Bransch 1,624  0,086   

Avkastning på eget kapital (ROE) 0,043  0,158   

Risk -0,060  0,136   

Skuldsättningsgrad -0,269  0,491   

Vinstmarginal -0,027  0,301   

Kassalikviditet 0,001  0,836   

Ln_Totala tillgångar 0,580  0,090   

Konstant -11,449  0,192   

      

Modell   0,015  50 

Tabell 43. Regressionsmodell - Nivå.  

 

Som vi kan se i Tabell 43 ovan finns det ingen variabel, varken testvariabel eller 

kontrollvariabel, som förklarar något samband med nivån som företagen hållbarhetsredovisar 

på. Vi kan dock se att själva modellen är signifikant då den ger ett P-värde på 0,015. I och 

med att vi har genomfört dessa tester med ett så pass lågt urval har vi dock inte kunnat 

förvänta oss några säkra resultat för vårt delsyfte. Hade vi genomfört dessa tester med ett 

större urval hade vi förmodligen fått ett annorlunda resultat, vilket resultat vi då skulle fått är 

dock omöjligt att säga.  

 

Granskad 
Variabler 

  

 B 

  

Sig. 

  

N 

Medelålder -0,327  0,032   

Andel kvinnor -0,059  0,270   

Utbildning 1,573  0,585   

Bransch 0,974  0,340   

Avkastning på eget kapital (ROE) -0,008  0,779   

Risk -0,003  0,927   

Skuldsättningsgrad -0,231  0,653   

Vinstmarginal -0,021  0,434   

Kassalikviditet 0,002  0,757   

Ln_Totala tillgångar 0,432  0,226   

Konstant 10,209  0,265   

      

Modell   0,226  50 

Tabell 44. Regressionsmodell - Granskad. 

 

Vi har även utfört en regressionsanalys för beroendevariabeln “Granskad” vilken vi kan se 

ovan i Tabell 44. Som vi kan se visar regressionsanalysen endast ett signifikant samband, 
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vilket är ett negativt samband, mellan styrelsens medelålder och företagens benägenhet att 

granska sin hållbarhetsredovisning. Detta resultat innebär att ju lägre medelålder styrelsen 

har desto större sannolikhet att företaget låter granska sin hållbarhetsredovisning. Trots att 

detta samband tycks existera enligt regressionsmodellen måste vi även ta hänsyn till om 

själva modellen är statistiskt säkerställd eller inte. Som vi kan se längst ner i tabellen ligger 

P-värdet på 0,226, vilket innebär att modellen inte är signifikant och vi kan därför inte heller 

säga att sambanden, som tycks finnas enligt modellen, är signifikanta. I och med detta hittar 

vi inget samband mellan någon av våra testvariabler och företagens benägenhet att granska 

sin hållbarhetsredovisning.  
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6 Analys och diskussion 
I detta kapitel kommer vi att analysera de empiriska resultat som vi har kommit fram till i 

föregående kapitel. Möjliga orsaker till de resultat som studien har resulterat i kommer även 

att beröras. Kapitlet är uppdelat i enlighet med vårt syfte och störst fokus kommer därmed 

att ligga på hållbarhetsredovisningen och vilka faktorer som påverkar valet att upprätta en 

sådan.  
 

6.1 Åldersfördelning 
De empiriska resultat som vi presenterade i föregående kapitel visar att det inte finns något 

samband mellan styrelsens åldersfördelning och företagens benägenhet att upprätta en 

hållbarhetsredovisning. Även om vi kunde se ett svagt samband i vår första enskilda 

korstabell (Tabell 12), visade regressionsanalysen (Tabell 26) att detta samband inte var 

signifikant. Vår hypotes (Hypotes 1) menar att det ska finnas ett negativt samband mellan 

styrelsens medelålder och benägenheten att upprätta en hållbarhetsredovisning. Det vill säga, 

ju lägre medelålder desto större benägenhet att upprätta en hållbarhetsredovisning. Som vi 

förstår kan dock det svaga samband som vi trots allt såg i Tabell 12 förklaras av andra 

faktorer, vilket vi även såg i regressionsanalysen. Att ett företags styrelsemedlemmar har en 

högre medelålder skulle till exempel kunna bero på att företaget existerat under många år och 

därmed är ett väletablerat företag med hög omsättning och stora tillgångar. Som vi kunde se 

i regressionsanalysen var det också främst just totala tillgångar som förklarade förekomsten 

av en hållbarhetsredovisning i aktiebolag på den svenska börsen.   
 

Den hypotes som vi utformat på detta område menar att, som vi nämnt ovan, en styrelse med 

lägre medelålder även bör vara mer benägen att upprätta en hållbarhetsredovisning. Denna 

hypotes kom vi fram till i och med de teorier och studier som vi studerat inom ämnet. 

Hambrick och Mason (1984, s. 198-199) menar att beslutsfattarnas ålder kommer att ha en 

inverkan på vad de tar för beslut och Abdul-Wahab och Abdo (2010, s. 399) fann i sin studie 

att yngre individer var mer engagerade för miljöfrågor än äldre. Att vi trots allt inte fann 

något samband mellan styrelsens ålder och benägenheten att hållbarhetsredovisa skulle 

kunna bero på ett flertal olika anledningar. De studier som vi tittat på behandlar till exempel 

inte specifikt åldern bland medlemmarna i en styrelse, utan åldern bland slumpmässigt 

utvalda individer. Detta skulle kunna ge ett annat resultat då inte alla individer sitter i en 

styrelse. I och med detta skulle vi kunna anta att det finns en viss skillnad mellan de individer 

som sitter i en styrelse och de som inte gör det, i form av till exempel utbildning, intressen, 

levnadsvanor och så vidare. Studierna behandlar inte heller individernas inställning till just 

en hållbarhetsredovisning, utan behandlar istället miljöfrågor överlag. Vi skulle till exempel 

kunna fundera över om beslutet att upprätta en hållbarhetsredovisning verkligen handlar om 

beslutsfattarnas engagemang för miljön eller om det snarare är en affärsmässig strategi. I så 

fall kanske individernas engagemang för miljön inte kommer att påverka deras beslut i denna 

fråga. Enligt Grankvist (2012, s. 27-28) har intresset för hållbarhet bland intressenterna ökat 

under de senaste åren, vilket i sin tur bidrar till att hållbarhetsredovisningen blir en större och 

större konkurrensfördel. I och med detta kommer beslutet om att upprätta en 

hållbarhetsredovisning bli strategiskt och styrelsemedlemmarnas personliga intresse för 

hållbarhet skulle antagligen inte vara lika avgörande i ett sådant beslut.  
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För att utöka vårt resonemang ytterligare har vi även valt att undersöka möjliga samband 

mellan styrelsens åldersfördelning och vilken nivå företaget hållbarhetsredovisar på samt om 

de har låtit granska sin redovisning eller inte. Som vi förklarade i föregående kapitel kunde 

vi inte hitta något statistiskt säkerställt samband mellan dessa variabler. Vi kan dock se att 

urvalet för dessa tester var betydligt mindre än vårt ursprungliga urval, vilket så klart 

påverkar resultatet negativt då det inte blir lika säkert som med ett större urval. Ytterligare 

en orsak till de svaga resultaten skulle även i detta avseende kunna bero på att beslutet 

angående nivå och granskning skulle kunna ses som ett strategiskt beslut. I enlighet med 

tidigare resonemang tas därmed samma slutsats även i detta avseende, att beslutsfattarnas 

personliga intresse för hållbarhet förmodligen har en relativt svag inverkan på ett beslut som 

är strategiskt.  
 

6.2 Könsfördelning 
Precis som med åldersfördelningen visar det empiriska resultatet från föregående kapitel inte 

heller något samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och förekomsten av en 

hållbarhetsredovisning i dessa företag. Vi kunde se en marginell skillnad bland företagen i 

vår korstabell (Tabell 14), dock visade det inte på något signifikant samband i vårt Chi-

Square test (Tabell 15) eller regressionsanalys (Tabell 26). Hade sambandet varit signifikant 

hade det dock motbevisat vår hypotes (Hypotes 2), det samband vi kunde se var negativt, 

vilket betyder att styrelser med färre kvinnor skulle vara mer benägna att upprätta en 

hållbarhetsredovisning. Enligt de teorier och studier som vi tittat på i vår teoretiska 

referensram tyder resultaten på att kvinnor är mer engagerade och mer benägna att förändra 

beteendemönster till fördel för miljön än män (Bord & O’Connor, 1997; De Silva & Pownall, 

2014; Silva & Pownall, 2014). Att vi inte hittade detta samband i vår studie kan så klart bero 

på ett flertal olika orsaker. Till exempel i de fall en styrelse har mindre än 50 procent kvinnor 

i sin styrelse, vilket är ofta, kommer även kvinnornas åsikter att vara i underläge eftersom att 

besluten i en styrelse avgörs genom en röstning där majoritetens beslut gäller 

(Aktiebolagslagen 8 kap. 22 §, SFS 2005:551). I och med detta kan det vara svårt för de fåtal 

kvinnor som faktiskt sitter i styrelsen att få igenom sin vilja, vilket även gör det svårt för oss 

att avgöra om resultatet verkligen är applicerbart på den situation som vi vill undersöka. 
 

Utöver andelen kvinnor i styrelsen presenterade vi även empiriska resultat angående 

sambandet mellan förekomsten av någon kvinna i styrelsen och benägenheten att upprätta en 

hållbarhetsredovisning. I den korstabell (Tabell 16) vi tog fram angående detta såg vi ett 

positivt samband mellan de två variablerna. Det Chi-Square test vi utförde visade även på ett 

statistiskt säkerställt samband. Enligt dessa tester har förekomsten av kvinnliga 

styrelsemedlemmar en positiv inverkan på benägenheten att upprätta en 

hållbarhetsredovisning. Dock var urvalet väldigt ojämnt då det endast var 34 av 252 företag 

som inte hade en kvinna i sin styrelse, regressionsanalysen visade i och med detta att 

sambandet var långt ifrån signifikant. Hade det varit signifikant skulle det dock stödja vår 

hypotes. Att sambandet inte var signifikant skulle även kunna förklaras av att det samband 

som vi hittade i korstabellen egentligen berodde på någon annan variabel, som till exempel 

företagets storlek. Större företag kan även antas ha större styrelser vilket i sin tur skulle 

medföra en större chans för att även kvinnliga styrelsemedlemmar skulle förekomma i denna 

styrelse. Storleken på företaget har vi mätt med hjälp av totala tillgångar vilket även är den 

variabel som till stor del förklarar sambandet i regressionsanalysen (Tabell 26).   
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Vi undersökte även om det fanns något samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och nivån 

på redovisningen samt huruvida den blivit granskad eller ej. Som vi nämnt i föregående 

kapitel kunde vi inte hitta något statistiskt säkerställt samband mellan dessa variabler. Detta 

kan dock bero på att vårt urval angående vårt delsyfte var så pass lågt och vi kan därmed inte 

heller förvänta oss några säkra resultat i denna fråga.  
 

6.3 Utbildningsnivå 
Det empiriska resultat vi presenterade i föregående kapitel angående utbildning och 

förekomsten av en hållbarhetsredovisning visade inte heller på något statistiskt säkerställt 

samband. I den korstabell (Tabell 18) vi ställde upp kunde vi se en marginell skillnad mellan 

de styrelser där alla medlemmar har en högskoleexamen och de styrelser där färre än samtliga 

medlemmar i styrelsen har en högskoleexamen. Sambandet vi hittade visade på att företag 

där inte alla styrelsemedlemmar har en högskoleexamen är något mer benägna att 

hållbarhetsredovisa än de övriga. Dock säger detta samband emot vår hypotes (Hypotes 3), 

som i sin tur menar att styrelser med en högre utbildningsnivå bör vara mer benägna att 

upprätta en hållbarhetsredovisning. Vår regressionsanalys (Tabell 26) visade på samma 

negativa samband mellan utbildning och förekomsten av en hållbarhetsredovisning, dock var 

inte detta samband statistiskt säkerställt. 
 

Varför det skulle vara vanligare för företag vars styrelse har en lägre utbildningsnivå, att 

upprätta en hållbarhetsredovisning är svårt att svara på. Det vore kanske intressant att göra 

samma undersökning igen fast istället för att titta på utbildningsnivå, titta på erfarenhet. Om 

en individ har en examen säger egentligen ingenting om dess erfarenhet, vilket kanske till 

och med är viktigare än utbildning i beslutssammanhang. Om sambandet som vi hittade 

skulle vara signifikant skulle det som sagt innebära att styrelser med lägre utbildningsnivå 

skulle vara mer benägna att upprätta en hållbarhetsredovisning. Ytterligare en orsak till detta 

skulle kunna vara att individer med en högskoleexamen kan ha en tendens att agera efter 

skolböckerna och därmed tänker mer på de ekonomiska för- och nackdelarna istället för de 

sociala och miljömässiga. En hållbarhetsredovisning kostar både tid och pengar, vilket i sin 

tur skulle kunna avskräcka dessa individer. En person med en högre utbildning kommer 

troligen även ha höga studielån att betala av. I och med detta kanske dessa individer är mer 

angelägna att vara försiktig med investeringar som innebär en stor risk för företaget. Detta är 

som sagt bara spekulationer angående varför vi fick de resultat som vi fick. Spekulationer 

kan dock väcka idéer till framtida forskning inom ämnet, vilket är viktigt att beröra i 

slutskedet av vår uppsats.  
 

Vi tittade även efter samband mellan styrelsens utbildningsnivå och vilken nivå de 

hållbarhetsredovisar på samt om företaget låtit granska redovisningen eller ej. Vi kunde inte 

se något samband mellan utbildningsnivån och benägenheten att granska sin redovisning. 

Det fanns däremot ett samband, dock inte statistiskt säkerställt, mellan utbildningsnivån och 

nivån på hållbarhetsredovisningen. Som vi kan se i stapeldiagrammet i Figur 20 är det en 

större andel av de företag vars styrelser har en högre utbildningsnivå som också 

hållbarhetsredovisar på en högre nivå. Vi kan alltså se att företag vars styrelse har en högre 

utbildningsnivå är mindre benägna att upprätta en hållbarhetsredovisning, men då de väl 

upprättat en så har de en tendens att redovisa på en högre nivå än övriga företag. Detta skulle 
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kunna bero på att de företag vars styrelse besitter en högre utbildningsnivå även innehar 

större kunskap om hur man upprättar en hållbarhetsredovisning och de kan därmed upprätta 

den på en högre nivå än övriga företag. Dessa samband är dock inte statistiskt säkerställda 

och vi kan därmed inte vara säkra på att de samband som vi funnit verkligen stämmer.  
 

6.4 Möjliga orsaker 
Vår studie har inte resulterat i några statistiskt säkerställda resultat, som vi kan se ovan. Vad 

det beror på vet vi inte, men vi kommer trots allt gå igenom ett antal möjliga orsaker till detta. 

Vi tror att den främsta orsaken är att beslutet angående upprättandet av en 

hållbarhetsredovisning inte alltid behöver vara styrelsens. Det är styrelsen som ansvarar för 

att årsredovisningen ska upprättas, hållbarhetsredovisningen är dock frivillig och det är 

därmed inte säkert att styrelsen röstar om denna fråga. Det kan mycket väl vara så att 

styrelsen överlåter detta beslut till någon annan inom företaget, som till exempel VD:n eller 

ekonomichefen. Under vårt insamlande av data la vi märke till ett par företag som hade 

överlämnat detta beslut till just VD:n. Vem det är som tar beslutet i respektive företag var 

dock inget som vi hade möjlighet att undersöka ytterligare i denna uppsats, på grund av 

tidsbrist. Frågan om vem som beslutar om upprättandet av en hållbarhetsredovisning i 

publika aktiebolag i Sverige kan vi därmed inte svara på. Detta hade dock varit ett möjligt 

framtida forskningsområde för att få mer kunskap om hur företag beslutar om denna fråga. 

Det hade även varit intressant att utforska styrelsens roll i publika aktiebolag i Sverige. Vilka 

beslut ligger egentligen på deras bord och vad är det som prioriteras under de sammanträden 

som hålls. I och med att styrelsen bara träffas ett begränsat antal tillfällen under året måste 

de prioritera vissa frågor och därmed riskerar frågan om hållbarhetsredovisning att prioriteras 

bort, speciellt med tanke på att den är frivillig.  
 

I och med att styrelsen kommer fram till sina beslut genom att rösta kan vi inte heller vara 

säkra på att deras beslut representerar alla medlemmarnas viljor. De grupper som är i 

minoritet kommer automatiskt riskera att deras röst inte blir hörd. Vi kunde till exempel inte 

hitta något samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och benägenheten att upprätta en 

hållbarhetsredovisning. I och med att de kvinnliga styrelsemedlemmarna nästa alltid är i 

minoritet till de manliga kan vi inte vara helt säkra på att de kvinnliga medlemmarnas röster 

reflekterar det beslut som tas och därmed finns det en risk för att det samband som vi letade 

efter helt enkelt inte syns. Om detta beslut däremot tas av till exempel VD:n skulle ett möjligt 

resultat vara tydligare, då beslutet i så fall tas av endast en person.  
 

Ytterligare en orsak till de svaga resultat som studien gav, skulle kunna vara urvalet. Urvalet 

i sig var tillräckligt stort, däremot var urvalet snedfördelat då endast 66 av 252 företag hade 

upprättat en hållbarhetsredovisning. Då vi även kunde se ett så pass starkt samband mellan 

storleken på företaget och benägenheten att upprätta en hållbarhetsredovisning, hade det 

kanske gett ett tydligare resultat om vi studerat företag som var jämnare i storlek. I och med 

detta skulle vi varit tvungna att gå utanför Sverige för att få ett tillfredsställande urval, både 

storleksmässigt och för att få en jämnare fördelning mellan företag som upprättat en 

hållbarhetsredovisning och de som inte gjort det. Detta skulle dock motarbeta syftet med 

denna studie då det är just företag i Sverige som vi anser att det saknas forskning om. Det 

hade kunnat vara en möjlighet att titta på företag i de nordiska länderna för att fortfarande 

kunna dra en liknelse till svenska företag. 
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Som vi nämnt tidigare skulle även syftet med beslutet kunna påverka det resultat vi fått. Vi 

måste därför fundera över hur detta syfte skulle kunna påverka beslutsfattarna. Ett beslut som 

är strategiskt behöver inte alltid påverkas av personliga intressen vilket gör det svårt att hitta 

något samband mellan just personliga egenskaper och ett sådant beslut. Knudsen et al. (2013, 

s. 243) menar att styrelser ser ett större ansvar gentemot sina aktieägare än något annat och 

deras beslut grundar sig därmed på att vinstmaximera. Vidare menar Knudsen et al. att 

styrelser ser hållbarhetsarbetet som en onödig kostnad som står i vägen för deras strategi, det 

vill säga att vinstmaximera. Detta tyder alltså på att styrelsen tar denna typ av beslut baserat 

på strategi och inte personliga intressen. Vilket i sin tur gör det svårt att hitta något samband 

mellan just personliga egenskaper och beslutet angående upprättandet av en 

hållbarhetsredovisning.  
 

6.5 Sammanfattande diskussion 
Som vi kan se, i till exempel KPMGs studie International Survey of Corporate Responsibility 

Reporting (2011b, s. 10), har användandet av hållbarhetsredovisningar ökat över hela 

världen. Det är dock fortfarande en frivillig del av företagens redovisning och enligt de 

studier och den litteratur som vi har läst på ämnet verkar hållbarhetsredovisningen vara 

viktigast för företagens intressenter. Företagen själva verkar istället ha en relativt skeptisk 

inställning till hållbarhetsredovisningen. Studien av Stubbs et al. (2012, s. 466) visar till 

exempel att en stor del av företagen ser hållbarhetsredovisningen som en onödig kostnad och 

att resurserna som går till redovisningen hade gjort mer nytta om de lades på själva 

hållbarhetsarbetet istället. Självklart finns det en poäng i att hållbarhetsredovisningen i sig 

faktiskt inte gör någon direkt nytta för hållbarheten. Vi anser dock att en redovisning av detta 

arbete är en nödvändighet för att företagen ska ta hållbarhetsarbetet på allvar. Det minskar 

även risken för “fusk” då redovisningen tydligt visar hur företagen har arbetat med dessa 

frågor under året. Redovisningen visar även möjliga resultat av det arbete som lagts ner på 

hållbarheten, i form av till exempel lägre utsläpp, vilket i sig kan öka medarbetarnas 

motivation att fortsätta arbeta aktivt med hållbarhet.  
 
Hållbarhetsredovisningen är idag frivillig för alla företag i Sverige som inte är ägda av staten. 

Vi tror dock att beslutet att göra hållbarhetsredovisningen obligatorisk för de statligt ägda 

företagen, var ett startskott för att det även ska bli en obligatorisk del av resterande företags 

årsredovisning. Detta skulle kunna innebära besvär för mindre företag då det krävs en del 

resurser att upprätta en hållbarhetsredovisning. Vi anser dock att det är de större företagen 

som framförallt bör beröras av ett sådant tvång, eftersom att det är de större företagen som 

står för den största miljöpåverkan samt har resurserna för att genomföra en 

hållbarhetsredovisning. 
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7 Slutsatser 
I detta kapitel kommer vi att gå igenom den övergripande slutsatsen genom att återkoppla 

till vår problemformulering och vårt syfte. Vi kommer även att diskutera studiens 

kunskapsbidrag och på vilket sätt vår studie kommer att föra forskningen framåt. Slutligen 

vill vi ge förslag på framtida forskning inom detta område. 
 

7.1 Övergripande slutsats 
Syftet med vår studie var att undersöka möjliga samband mellan styrelsemedlemmarnas 

egenskaper och benägenheten att upprätta en hållbarhetsredovisning. För att uppnå detta har 

vi studerat ett antal företag och deras årsredovisningar, för att på så vis samla in den 

information och data som vi behövt angående styrelsemedlemmarna. Vi har därefter studerat 

möjliga samband mellan styrelsemedlemmarnas egenskaper, i form av ålder, kön och 

utbildningsnivå, och företagens benägenhet att upprätta en hållbarhetsredovisning. I enlighet 

med vårt delsyfte har vi även undersökt möjliga samband mellan styrelsemedlemmarnas 

egenskaper och nivån på de redovisningar som upprättats, samt huruvida de blivit granskade 

eller ej.  
 

Den problemformulering som vi har utgått ifrån lyder: Påverkar styrelsens egenskaper deras 

val att upprätta en hållbarhetsredovisning i publika aktiebolag i Sverige? Enligt de resultat 

vi har kommit fram till i denna studie påverkar inte styrelsens egenskaper deras val att 

upprätta en hållbarhetsredovisning. De egenskaper som vi har studerat är styrelsens ålder, 

kön och utbildningsnivå. Ingen utav dessa egenskaper visade något samband med 

förekomsten av en hållbarhetsredovisning och vi kan därmed dra slutsatsen att dessa 

egenskaper hos styrelsen inte har någon inverkan på huruvida de upprättar en 

hållbarhetsredovisning eller inte.  
 

Det vi fann i vår studie överensstämmer dock med tidigare studiers resultat, i och med att 

företagens storlek tycks ha ett starkt samband med förekomsten av en hållbarhetsredovisning. 

Frostenson et al. (2012, s. 16-17) menar till exempel att större företag har en tendens att 

upprätta hållbarhetsredovisningar i större utsträckning än mindre företag. Vi har även sett att 

företagens storlek är en populär kontrollvariabel när det handlar om hållbarhetsarbete, då 

flera tidigare studier visat att storleken på företaget ofta har en stor förklaringsgrad i dessa 

sammanhang (Boulouta, 2012, s. 190; Frias-Aceituno et al., 2013, s. 224). Denna slutsats har 

även vi kommit fram till i de analyser som vi har utfört. I och med detta har vi alltså besvarat 

vår problemformulering samt bekräftat tidigare studiers resultat. Vi kan därmed anta att 

styrelsesammansättningen, med avseende på ålder, kön och utbildning, inte har någon 

inverkan på företagets benägenhet att upprätta en hållbarhetsredovisning, vilket var syftet 

med denna studie. 
 

7.2 Kunskapsbidrag 
Det teoretiska bidrag denna studie ger är insikten om hur styrelsemedlemmarnas egenskaper 

och sammansättning, i form av kön, ålder och utbildning, påverkar valet att upprätta en 

hållbarhetsredovisning. Då liknande forskning inom detta område inte existerar i Sverige har 

studien bidragit till ny kunskap om styrelsemedlemmars enskilda roller vid beslutsfattande, 

där resultaten som tidigare nämnt visar att deras egenskaper, i form av kön ålder och 
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utbildning, inte påverkar valet att upprätta en hållbarhetsredovisning. Förutom informationen 

om själva upprättandet, har studien även bidragit med insikt om att varken nivån på 

redovisningen eller om den blivit externt granskad kan kopplas samman med 

styrelsemedlemmarnas egenskaper. Ett ytterligare bidrag är att studien bekräftar tidigare 

forskningsresultat som pekar på att det istället är storleken på företaget, i form av totala 

tillgångar, som är den faktor som främst förklarar varför ett företag väljer att 

hållbarhetsredovisa. 
  

Praktiskt bidrar denna studie med information till aktieägare om hur deras val av 

styrelsemedlemmar i företaget påverkar dess benägenhet att upprätta en 

hållbarhetsredovisning. I de fall då aktieägarna är angelägna om att företaget ska upprätta en 

hållbarhetsredovisning kan informationen om deras möjligheter att påverka detta, genom 

vilka styrelsemedlemmar de väljer, vara viktig. Denna studie bidrar alltså med underlag till 

aktieägarna om att styrelsens egenskaper, i form av kön, ålder och utbildning, inte har någon 

inverkan på denna fråga. Utöver detta ger även vår studie en grund för fortsatta studier inom 

detta ämne.  
 

7.3 Vidare forskning 
Det främsta området som vi anser att det behövs vidare forskning inom är styrelsens roll i 

beslutet att upprätta en hållbarhetsredovisning. Är styrelsen en del i detta beslut eller är 

beslutet överlämnat åt någon annan inom företaget? Om så är fallet, vem är det då som tar 

beslutet och finns det något samband mellan till exempel företagens storlek, bransch eller 

andra egenskaper, och huruvida beslutet blir överlämnat och till vem. Om en sådan studie 

skulle resultera i information som tyder på att någon med en annan befattning inom företaget 

vanligtvis tar detta beslut hade det varit intressant att genomföra denna studie igen baserad 

på denna information. 
 
Vidare hade det varit intressant att undersöka vad upprättandet av en hållbarhetsredovisning 

är för typ av beslut. De som tar detta beslut, vad grundar de beslutet på? Sina egna 

värderingar, ren strategi eller kanske på vana och grupptryck. Ett företag som befinner sig i 

en bransch där majoriteten av företagen upprättar en hållbarhetsredovisning, kanske helt 

enkelt grundar sitt beslut på att alla andra gör så. Ett stort företag kanske är mer benägen att 

basera ett sådant beslut på strategi medan ett mindre företag ser det mer personligt och 

därmed går efter sina egna värderingar. För att få svar på frågor angående hur beslutsfattarna 

tänker i dessa frågor hade en annan typ av undersökning förmodligen lämpat sig bättre. 

Genom en enkätundersökning skulle forskarna till exempel kunna ställa olika påståenden 

angående detta för att på så vis få en tydligare bild av hur beslutsfattarna tänker omkring 

denna fråga. Enkäten skulle även kunna ge ett svar på vilka befattningar som vanligtvis har 

ansvaret för denna fråga i respektive företag.  
 

I och med att hållbarhetsredovisningen i nuläget är frivillig finns det också mycket att studera 

angående företagens beslut i denna fråga. Oavsett om vi vill öka användandet av 

hållbarhetsredovisningar eller inte så är det viktigt att det finns tillräckligt med kunskap inom 

området inför framtida möjliga förändringar. I nuläget är hållbarhetsredovisningen 

obligatorisk för statligt ägda företag, huruvida det även ska bli en obligatorisk del för övriga 

företag återstår att se.  
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7.4 Etiska aspekter  

Det är viktigt att även ta hänsyn till de etiska och samhälleliga aspekterna vid utförandet av 

en studie. Enligt Bryman (2011, s. 131-132) innebär detta att vi som författare har ett ansvar 

att behandla den information som vi samlar in på ett sätt som inte skadar de medverkande. 

Den information som vi samlar in bör till exempel endast användas till det den är avsedd för 

och behandlas med största möjliga konfidentialitet (Bryman, 2011, s. 131-132). I och med 

att vi i denna studie har använt oss av information som finns tillgänglig i företagens 

årsredovisningar, så ser vi dock inget problem angående dessa krav. Övriga etiska aspekter 

som Bryman (2011, s. 131-132) nämner, informationskravet och samtyckeskravet, är inte 

relevanta för denna studie då vi inte har utfört någon enkätundersökning eller intervjuer. Vi 

har därmed inget krav på att ge någon information angående studien eller begära samtycke 

för de medverkande.  

 

Vidare menar vi att de resultat som vår studie kommit fram till inte kommer att ha någon 

större inverkan på de samhälleliga aspekterna. Detta på grund av att resultatet visar att det 

inte finns något samband mellan styrelsens egenskaper och beslutet att upprätta en 

hållbarhetsredovisning. Hade vi funnit ett samband skulle detta kunnat innebära en förändrad 

syn på styrelsens sammansättning och vikten av medlemmarnas individuella egenskaper. 

Detta kommer vi dock inte att spekulera ytterligare i då vårt resultat, som vi nämnt tidigare, 

inte tyder på något samband.  
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8 Sanningskriterier  
I detta avsnitt har vi för avsikt att undersöka studiens tillförlitlighet samt huruvida 

sanningskriterierna är uppfyllda eller inte. Till att börja med kommer vi att gå igenom vår 

studies svagheter samt styrkor för att ge en rättvis bild av studiens slutliga resultat. Därefter 

kommer vi att beröra både reliabiliteten och validiteten för att genom dem diskutera studiens 

precision och pålitlighet.  
 

8.1 Studiens svagheter och styrkor 
En studie har både svagheter och styrkor som är viktiga att diskutera då dessa kommer att 

påverka det resultat som studien kommer fram till. Att vi har samlat in vårt data manuellt ser 

vi som en styrka då vi har haft möjligheten att kontrollera datat i samband med insamlandet 

och därmed minskat risken för fel. Vi har däremot inte samlat in allt vårt data manuellt. 

Informationen angående våra kontrollvariabler har vi hämtat från en databas som heter 

Retriever Business. I och med detta har vi inte haft möjligheten att kontrollera denna 

information själva och därmed ökar risken för fel. Vi anser dock att Retriever Business bör 

vara en säker källa då det är en välanvänd databas som tillhandahålls av Umeå Universitet.  
 

Den forskningsstrategi som vi valt att utgå ifrån medför så väl styrkor som svagheter för vår 

studie. Genom att bara utgå ifrån information som vi kan hitta i företagens årsredovisningar 

finns det en risk för att vi missar en del viktiga variabler som vi kanske lättare skulle få 

tillgång till via intervjuer eller en enkätundersökning. Detta kan till exempel handla om 

tidigare erfarenheter som kan vara nog så viktiga för kunskapsnivån som en individs 

utbildning. Vi anser dock att styrkorna, som till exempel ett betydligt större urval, väger upp 

de eventuella svagheter som forskningsstrategin medför. Genom att själva studera 

årsredovisningar och samla in informationen på så vis, undviker vi även att respondenterna 

eller vi själva lägger in egna värderingar i de svar som vi skulle få genom till exempel en 

intervju.  
 

Vad gäller det resultat som vi kommit fram till skulle vi vilja påstå att det är relativt svagt. 

Även om det urval som vi har jobbat med är stort, så är det ojämnt fördelat mellan företag 

som har upprättat en hållbarhetsredovisning och de som inte har upprättat någon. Som vi 

nämnt tidigare var det endast 66 företag, av de 252 företag som vårt urval bestod av, som 

faktiskt upprättade en hållbarhetsredovisning år 2012. Vi tror även att resultatet försvagas 

med tanke på den ojämna fördelningen mellan storleken på företagen. I och med att just 

storleken var en så pass starkt förklarande faktor skulle det förmodligen ge ett starkare 

resultat om vi utförde denna studie på företag i samma storleksklass.  
 

8.1.1 Reliabilitet 

Enligt Bryman (2008, s. 160-161) handlar reliabilitet om studiens pålitlighet i form av tre 

olika nyckelbegrepp. Dessa tre begrepp är stabilitet, intern reliabilitet och 

interbedömarreliabilitet. Intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet behandlar 

korrelationen mellan respondentens olika svar i exempelvis en enkätundersökning samt 

observatörers olika bedömningar vid exempelvis en klassificering av öppna svar i en enkät 

(Bryman, 2008, s. 160-161). I vårt fall är intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet inte 

aktuella att diskutera eftersom att vi har utfört en arkivstudie. Däremot är det viktigt att vi tar 
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hänsyn till stabiliteten i vår studie. Stabilitet handlar om att studiens värden ska vara stabila 

och därmed ska studien generera samma värden om den skulle bli upprepad (Bryman, 2008, 

s. 161). Ett sätt att testa detta är att utföra ett så kallat test-retest, vilket innebär att forskaren 

utför testet vid två olika tillfällen för att se om det genererar samma svar (Olsson & Sörensen, 

2011, s. 123) Vi har själva inte haft möjligheten att upprepa vår studie för att kontrollera 

stabiliteten, på grund av tidsbrist. Vi tror dock att vår dokumentation av vårt tillvägagångssätt 

vid utförandet av studien kommer att göra det möjligt för andra forskare att upprepa denna 

studie i framtiden. Eftersom att vi har använt oss av fakta som går att återfinna i företagens 

årsredovisningar anser vi att stabiliteten bör vara god. Detta på grund av att dessa fakta inte 

kommer att förändras över tid utan är i sig självt stabila. Hade vi gjort en enkätundersökning 

eller en kvalitativ studie med intervjuer, hade stabiliteten varit svårare att hålla i och med att 

respondenternas svar kan variera över tid.  
 

8.1.2 Validitet 

Olsson och Sörensen (2011, s. 124) menar att det även är viktigt att testa validiteten i en 

studie för att vara säker på att variablerna i studien verkligen mäter det som vi avser att mäta. 

För att kontrollera detta har vi valt att använda kontrollvariabler. Dessa variabler hjälper oss 

att se om till exempel sambandet mellan styrelsemedlemmarnas utbildning och förekomsten 

av en hållbarhetsredovisning verkligen är sann, eller om detta samband egentligen har att 

göra med exempelvis lönsamheten. Vi anser även att våra källor, det vill säga företagens 

årsredovisningar, medför en hög validitet då informationen i en årsredovisning är noggrant 

registrerad.  
 
Enligt Bryman (2011, s. 51) utgörs en del av studiens validitet av huruvida resultaten kan 

generaliseras till hela populationen eller inte, i vårt fall till alla publika aktiebolag i Sverige. 

Vidare menar Bryman att för att det ska vara möjligt att göra detta är det viktigt att urvalet 

som använts är representativt för hela populationen. Vårt urval var relativt stort i förhållande 

till populationen, närmre bestämt drygt 50 procent, vilket ökar möjligheterna att generalisera 

våra resultat. I och med att vårt urval är så pass stort i förhållande till populationen anser vi 

att det bör vara möjligt att generalisera vårt resultat till resterande företag i vår population.  
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Appendix 1 - Företag som hållbarhetsredovisar 
 

Large Cap Nivå Granskad 

AarhusKarlhamn   

ABB Ltd B  

Alfa Laval   

ASSA ABLOY B  

AstraZeneca   

Atlas Copco B  

Atrium Ljungberg C  

Axfood B  

Axis C  

BillerudKorsnäs A  

Boliden B  

Electrolux B Ja 

Ericsson A Ja 

Fabege C  

Hennes & Mauritz B  

HEXPOL B  

Holmen A Ja 

Hufvudstaden C  

Husqvarna C  

ICA Gruppen B Ja 

JM C  

Kinnevik C  

Lundin Mining Corp. SDB B  

Meda C Ja 

Millicom Int. Cellular SDB C Ja 

Modern Times Group C Ja 

NCC C  

NIBE Industrier B  

Nordea Bank B Ja 

Peab C  

Sandvik B Ja 

SCA A Ja 

SCANIA C  

SEB B  

SKF A Ja 

SSAB C  

Stora Enso A Ja 

Sv. Handelsbanken C Ja 

Swedbank C  

Swedish Match B  

Swedish Orphan Biovitrum C  

Tele2 C  

Tieto Oyj A Ja 

Trelleborg B Ja 

Wallenstam C  

Volvo B  
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Mid Cap Nivå Granskad 

Addtech C  

Arcam C  

Byggmax Group A Ja 

Clas Ohlson C  

Cloetta C  

Duni C  

Fagerhult C Ja 

Nobia C  

Nolato B  

Nordnet C  

Semafo B  

Swedol C  

Transmode C  

Wihlborgs fastigheter B Ja 

ÅF C  

 

Small Cap Nivå Granskad 

Cybercom Group C  

DGC One B  

Lammhults Design Group C  

Net Insight C  

Rottneros C  
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Appendix 2 - Regressionsanalyser 
 

 
Andel kvinnor utbytta mot någon kvinna. 
 

 
Medelålder utbytt mot någon under 35 år. 
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Medelålder utbytt mot någon under 40 år. 
 

 
Medelålder utbytt mot någon under 45 år. 
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Medelålder utbytt mot någon under 50 år. 
 

 
Medelålder utbytt mot någon över 60 år. 
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Medelålder utbytt mot någon över 65 år. 
 

 
Medelålder utbytt mot någon över 70 år. 
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Medelålder utbytt mot någon över 75 år. 
 

 
Andel med utbildning utbytt mot utbildningsgrupp (<100 %, 100 %). 
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Totala tillgångar utbytt mot listorna (Large Cap, Mid Cap, Small Cap). 
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