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Abstract 
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Title: Norwegian law regarding gender composition of the Board increases CSR reporting.  

Research questions: How has the implementation of the law regarding gender diversity in 

Norwegian ASA-companies affected the organizations CSR reporting? 

Purpose: The purpose of this study is to understand what effect the law regarding gender 

quotation has had on the boards gender composition and how it has affected the company´s 

CSR coverage.  

Method: A quantitative study where a content analysis was used to analyze annual reports 

from 2004 and 2016. 

Conclusion: The study shows that there is a weak correlation between the number of women 

on the board and the company's CSR reporting which corresponds to previous research. The 

effects from the law have therefore had positive impact on the CSR reporting and the number 

of women on the board.  
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bolagsstyrelser och i sin tur den externa rapporteringen av CSR? 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att skapa en ökad förståelse för vilken effekt lagkvoteringen 

har haft på styrelsens könsfördelning samt hur det påverkar omfattningen på företagets externa 

redovisning av CSR-arbete. 

Metod: En kvantitativ studie där företagens årsredovisningar åren 2004 och 2016 har 

analyserats med hjälp av en innehållsanalys. 

Slutsats: Studien visar, likt tidigare forskning, på ett svagt samband mellan antalet kvinnor och 

en ökad CSR-rapportering. Effekterna av lagkvoteringen har därmed haft positiv inverkan på 

både CSR-rapporteringen och antalet kvinnliga styrelsemedlemmar. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problematisering 

Könsfördelningen mellan män och kvinnor i styrelse och ledning i börsföretag år 2016 är långt 

ifrån balanserad. Som styrelseordförande i Sverige satt 94 % män och endast 6 % kvinnor. 

Samma siffror gäller för verkställande direktörer. Bland styrelseledamöter är fördelningen 

något mer balanserad, där 70 % är män och 30 % är kvinnor vilket fortfarande inte är jämställt 

(Statistiska Centralbyrån 2016). 

Det svenska justitiedepartementet lade, under slutet av år 2016, fram ett förslag på lagändring 

av aktiebolagslagen. Förslaget innebar att vardera kön av styrelseledamöterna i svenska aktie-

marknadsbolag skulle utgöra minst 40 %. Detta blev dock avstyrkt från flera håll redan i civil-

rättsutskottet innan förslaget hann nå riksdagen (Regeringskansliet 2015; Regeringskansliet 

2016). I Norge har däremot en lagkvotering på styrelsesammansättningar införts med en lägre 

gräns på 40 % av vardera kön. Denna lag trädde i full kraft år 2006 för alla ASA-bolag1 och en 

konsekvens av att inte följa denna lagkvotering kan vara tvångsupplösning (Lomberg 2013). 

Elva EU-länder2 har följt i Norges fotspår, dock varierar graden av omfattning och initiativ 

samt tvingande regler. Norge tillsammans med Frankrike, Italien och Belgien har en tvingande 

lagkvotering med subventioner. Andra länder har enbart en kvot utan några subventioner för 

företagen och för andra är det endast ett frivilligt initiativ. I några länder är det dessutom bara 

de statliga företagen som berörs (Europeiska kommissionen 2012a; Europeiska kommissionen 

2012b). 

Det finns flera skäl som talar för en könskvotering, ett av dem är att det är en anti-

diskrimineringsåtgärd. Ett annat faktum är att en kvot kan förbättra företagets prestationer då 

företag med högre andel ledande kvinnor visar på en bättre finansiell utveckling, allt annat lika 

(Alstott 2014).  

                                                 
1 Ett ASA-bolag är ett publikt aktiebolag där det krävs ett aktiekapital på minst 1 miljon norska kronor, en styrelse 

med minst tre ledamöter samt en verkställande direktör. 
2 Belgien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Spanien, Portugal, Danmark, Finland, Grekland, Österrike och 

Slovenien.  
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Under 1900-talet har en stor utveckling skett kring jämställdhet i många länder runt om i 

världen, såsom införandet av allmän och lika rösträtt för män och kvinnor samt båda könens 

rätt att vara representanter i länders styrande organ (Manns u.å.).  

Många länder började införa lagar om jämställdhet, exempelvis antog FN Kvinnokonventionen 

(CEDAW) år 1979 vilken ska säkerhetsställa att kvinnor runt om i världen har samma 

rättigheter som män. CEDAW ska bland annat säkra att kvinnor inte diskrimineras vid 

anställning, lönesättning och andra tjänstevillkor (UN Woman u.å.a; UN Woman u.å.b). 

Konventionen skrevs under av 88 länder och trädde i kraft år 1981 (UN Woman u.å.a). Trots 

detta har män och kvinnor inte samma rättigheter idag. På många platser i världen är kvinnans 

del i beslutsfattande, kvinnligt ledarskap och politiskt deltagande begränsat. Jämställdhet kan 

därför ses som en viktig och högaktuell fråga eftersom det är först när båda könen har samma 

rättigheter som samhället når dess fulla potential och kan gynnas i helhet (UN Woman u.å.c). 

Sedan 1950-talet har det på olika sätt varit aktuellt för företag att förhålla sig till ett hållbart 

ansvarstagande, däremot har bilden på vad som är viktigt förändrats. Redan på 1950-talet fanns 

en liten diskussion om att hållbart arbete kunde medföra finansiella fördelar. Företagets fokus, 

inom detta område, låg då på att göra goda gärningar för samhället utan något vinstintresse i 

åtanke (Carroll & Shabana 2010 se Moura-Leite & Padgett 2011). Litteratur kring CSR började 

under 1960-talet avsevärt att öka, med ett blickfång på CSR-arbetets innebörd och betydelse 

för både näringslivet och samhället (Carroll 1999; Carroll & Shabana se Moura-Leite & Padgett 

2011). Vidare lades fokus på de delar av CSR som gynnade företaget och de delar som stred 

mot företagens grundläggande intressen togs inte hänsyn till. Senare under 1980- och 1990-

talet ökade företagens engagemang för samhället och näringslivet vilket ökade deras kunskap 

och vilja att integrera sig med sina intressenter. Idén om CSR börjar samtidigt bli ett globalt 

accepterat koncept och bli en del av strategilitteraturen. Slutligen, på 2000-talet, har CSR 

globalt blivit en för företag viktig strategisk fråga (Moura-Leite & Padgett 2011). CSR har gått 

från att vara en irrelevant och tvivelaktig idé om hur företag ska agera till att bli ett högaktuellt 

ämne inom forskningen (McWilliams, Seigel & Wright 2006 se Moura-Leite & Padgett 2011).  

Corporate Social Responsibility (CSR) är företagets frivilliga hänsyn till sociala, ekonomiska 

och miljömässiga aspekter i dess dagliga affärsverksamhet (Europeiska kommissionen u.å.a). 

Regeringens definition på hållbarhetsarbete omfattar de fyra huvudsakliga områdena 

rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption. Inom dessa ingår även jämställdhet, 

affärsetik och mångfald (Regeringskansliet 2013). Enligt Jizi (2017) har efterfrågan från 
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företags intressenter ökat vad gäller att få ta del av information avseende företags sociala 

ansvarstagande. Även Ballou, Heitger och Landes (2006) menar att det finns ett ökat tryck från 

både interna och externa intressenter vad gäller företagets mätning och redovisning av deras 

prestationer inom socialt och miljömässigt arbete.  

Tidigare forskning visar att det finns ett positivt samband mellan antalet kvinnliga 

styrelseledamöter och företagets externa CSR-rapportering (Williams 2003; Bear, Rahman & 

Post 2010; Rao & Tilt 2016; Nekhili, Nagati, Chtioui & Nekhili 2017). Däremot menar Bear, 

Rahman och Post (2010) att sambandet ej existerar där det enbart sitter enstaka kvinnor i en 

styrelse eftersom de då har svårt att göra sina röster hörda. När antalet kvinnor är högre tenderar 

företagen att utveckla sitt hållbarhetsarbete och rapporterar dessutom CSR-arbetet i en större 

utsträckning än när det enbart sitter män i styrelsen (Thornburn 2013; Nekhili et al. 2017). 

Mångfald i styrelsen bidrar till ett större ansvarstagande för företagets externa intressenter 

vilket gör att mångfalden har ett positivt samband med redovisningen av CSR (Coffey & Wang 

1998; Williams 2003 se Fuente, García-Sánchez & Lozano 2016, s. 740). Intressenter anser att 

information som rapporteras från kvinnliga företagsledare är mer trovärdig än den från manliga 

ledare. En kvinnlig styrelse skapar därmed ett högre värde för intressenterna men också ett 

högre ekonomiskt värde för företaget (Nekhili et al. 2017). 

Ett ökat intresse för både miljö och jämställdhet är högst aktuellt i dagens samhälle. Tidigare 

forskning visar på positiva effekter av ökad kvinnlig närvaro i arbetslivet. Norge har en ledande 

position när det gäller könskvotering i styrelser och det vore av intresse att undersöka ett 

eventuellt utfall på det hållbara ansvarstagandet. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att skapa en ökad förståelse för vilken inverkan lagen om köns-

kvotering har på könsfördelningen i styrelser samt hur det påverkar företagets externa 

redovisning av CSR-arbete. För att undersöka detta ska följande frågeställning besvaras:  

• Hur har införandet av lagkvoten påverkat könsfördelningen i norska ASA-

bolagsstyrelser och i sin tur den externa rapporteringen av CSR? 
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1.3 Avgränsningar 

Avgränsningar har gjorts till att enbart undersöka könsfördelning i styrelser och rapportering 

av CSR i norska ASA-bolags årsredovisningar under åren 2004 och 2016. För att kunna få 

tillgång till årsredovisningar från år 2004 förutsätter det således att företagen som undersöks 

har startat senast detta år. Norge anses intressant i och med dess ledande roll inom införandet 

av könskvotering och ASA-bolag undersöks då det endast är de som berörs av lagstiftningen. 

Vidare avgränsningar görs till att endast undersöka företagens officiella årsredovisningar. 

Detta innebär att information kring CSR som utges på företagens hemsidor eller separata 

bilagor och rapporter ej kommer att undersökas. 

  



 

5 

 

2 Centrala begrepp 

Nedan följer en genomgång av centrala begrepp som förekommer i denna studie. Begreppen 

är könskvotering, CSR och mångfald. 

2.1 Könskvotering 

Könskvotering innebär en reglering av hur stor andel av vardera kön som måste vara represen-

terade i ett visst sammanhang, exempelvis i en bolagsstyrelse (Dahlerup u.å.). Europeiska 

kommissionen (2012a) menar att en lagkvotering påskyndar processen att få in fler kvinnor i 

styrelser. Ändringarna gällande styrelsesammansättningen i de norska ASA- bolagen gjordes i 

den norska lagen Lov om allmennaksjeselskaper (LOV-1997-06-13-45) vilken kan jämföras 

med den svenska aktiebolagslagen. Enligt Lov om allmennaksjeselskaper 6 kap. 11a§, ska 

styrelsen för ASA-bolag vara representerade av båda könen: 

• Då styrelsen består av två till tre ledamöter ska dessa utgöras av minst en av vardera 

kön 

• Då styrelsen består av fyra till fem ledamöter ska dessa utgöras av minst två av vardera 

kön 

• Då styrelsen består av sex till åtta ledamöter ska dessa utgöras av minst tre av vardera 

kön 

• Då styrelsen består av nio ledamöter ska dessa utgöras av minst fyra av vardera kön 

• Då styrelsen består av fler än nio ledamöter ska dessa utgöras av minst 40 % av vardera 

kön 

Punkt två och tre gäller dock inte i de fall det ena av könen utgörs av mindre än 20 % av det 

totala antalet anställda. Publika aktiebolag som redan var etablerade samt registrerade i det 

norska företagsregistret före den 1 januari år 2006 skulle inom två år uppfylla lagkraven med 

avseende på styrelsesammansättning (LOV-1997-06-13-45). 

2.2 Corporate Social Responsibility (CSR) 

Den europeiska kommissionen har definierat Corporate Social Responsibility (CSR) som "the 

responsibility of enterprises for their impact on society" (Europeiska kommissionen 2017). Ett 

företags CSR-arbete är således företagets ansvar för verksamhetens påverkan på samhället 

(Regeringskansliet 2013; Europeiska kommissionen 2017). I praktiken används många olika 
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begrepp, inte enbart CSR. Begrepp som förekommer är Corporate Responsibility (CR), hållbart 

företagande, ansvarsfullt företagande, hållbarhet eller andra egna definitioner (Engquist & 

Sigsjö 2013). Regeringen väljer att använda sig av "hållbart företagande" för att de vill använda 

en svensk term och inte heller en förkortning (Regeringskansliet 2013). Likt många andra 

kommer de olika CSR-begreppen användas som synonymer till varandra även i denna uppsats.  

Företag bör bedriva en verksamhet som gynnar en social, ekonomisk och miljömässig hållbar 

utveckling. En hållbar utveckling definierades i Brundtlandkommissionen år 1987 av FN: "en 

hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov" (Regeringskansliet 2013). 

Utöver vad lagen kräver gör företag frivilliga åtgärder i sin dagliga affärsverksamhet för att på 

så sätt uppnå olika sociala mål (Europeiska kommissionen u.å.b). Det är det enskilda företaget 

som ska leda arbetet och de offentliga myndigheterna ska finnas där som ett stödjande organ 

(Regeringskansliet 2013; Europeiska kommissionen 2017). Vilken typ av hållbart arbete 

företaget vill utföra och i vilken omfattning detta ska ske är upp till varje organisation. Det är 

de själva som bestämmer vilket ansvar för allmänheten de vill ta (Brunsson 2010). Om 

omgivningen upplever att företaget inte bidrar till utvecklingen av det hållbara ansvarstagandet 

riskerar företaget att förlora sina kunder, legitimitet, varumärke och stöd från omgivningen. Att 

ta socialt ansvar har, för företagen, liknats med att investera i förtroendeskapande då denna typ 

av investering ökar lönsamheten för företaget på sikt (Brytting & Westelius 2014). 

Regeringens definition av hållbart företagande innefattar mer ingående arbete med avseende 

på mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, anti-korruption, jämställdhet, mångfald och etik. Då 

företag har en långsiktig hållbarhetsmodell ökar dess möjligheter att lyckas hantera affärsrisker 

och affärsmöjligheter samt att skapa värde för sina intressenter. På längre sikt skapar detta i sin 

tur bättre möjligheter för företaget att överleva (Regeringskansliet 2013). Om företag satsar allt 

för mycket pengar på det sociala arbetet kan de dock komma att vänta sig kritik från sina ägare. 

Ägarna ser framförallt att den egna verksamheten sätts i första hand. Genom att sätta upp mål 

som tillgodoser ägarnas intressen kan de kontrollera hur verksamheten bedrivs. Då för stort 

fokus läggs på socialt ansvar blir effektiviteten samt förmågan att uppfylla ägarnas krav för låg 

vilket medför att verksamheten blir en annan än den som ägarna eftersträvar (Brunsson 2010). 

Det gäller därmed för företag att hitta en balans där både allmänhetens och ägarnas krav 

uppfylls.  
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Det finns en diskussion om att företagets presentation av det hållbara ansvarstagandet kan 

fungera som en dimridå. Fokus hamnar på företagets redovisning av hållbarhet och risken finns 

att företag kommer undan med saker som de gör mindre bra. Ett exempel på detta kan vara att 

ett flygbolag har ekologiskt kaffe ombord på sina plan men att verksamheten i sig, med alla 

dess utsläpp, är miljöfarlig (Brunsson 2010). Kritiker menar även att företagare ägnar sig åt 

etikfrågor enbart där det finns ett vinstintresse för ägarna, detta för att långsiktigt stärka sitt 

rykte (Brytting & Westelius 2014). 

2.3 Mångfald 

Beslutsprocesser kräver mycket resurser av ett företag. Det finns olika aspekter som påverkar 

dessa i en grupp, däribland gruppens mångfald. Tidigare forskning har visat att besluts-

processer i grupper med stor mångfald är mer effektiva då människorna i gruppen besitter olika 

kapabiliteter. De olika kapabiliteterna bidrar till en bredare kunskapsbas (Hoffman 1959; 

Hoffman, Harburg, & Maier 1962; Hoffman & Maier 1961; Wanous & Youtz 1986 se Amason 

1996, s. 124; Adams & Ferreira 2009 se Larkin, Bernardi & Bosco 2013, s. 136). 

Mångfald kan definieras på olika sätt. Widell och Mlekov (2013) tar bland annat upp faktorer 

som ålder, etnicitet, funktionsvariationer eller kön. De menar att mångfaldsarbete handlar om 

att nyttja variationen av människors olika egenskaper för att på sätt gynna arbetet som utförs 

på företaget. Fägerlind (2012) belyser ytterligare faktorer som speglar mångfalden. Dessa är, 

utöver de faktorer som Widell och Mlekov (2013) tar upp, sexuell läggning, socioekonomisk 

klass, kulturell bakgrund, erfarenheter samt utbildning. 
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3 Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen presenteras olika teoretiska grunder som sedan kopplas till 

ämnet CSR. Dessa teorier används senare för att analysera insamlade data. Teorierna som 

behandlas är agentteori, signalteori, legitimitetsteori, intressentteori, critical mass theory och 

nyinstitutionell teori. Avslutningsvis motiveras valet av teorier i samband med att en 

analysmodell presenteras. 

3.1 Agentteori 

Agentteori grundar sig i ett slags kontraktsförhållande mellan två olika typer av aktörer vilka 

benämns principal och agent där den förstnämnde ses som huvudman och den siste som ombud. 

Ett kännetecken för agentteorin är att varje individ antas agera för att maximera sin egen nytta 

och vinst. Ett vidare antagande är att principalens och agentens intressen skiljer sig åt vilket 

skapar en konflikt mellan aktörerna. Dessutom antas att det råder informationsasymmetri vilket 

skapar ytterligare incitament för agenten att handla utifrån sitt egna intresse. Intressekonflikten 

skapar i sin tur ett behov hos principalen att övervaka agenten. En central fråga inom agentteori 

är hur övervakningen ska gå till för att det ska bli så bra som möjligt för båda parter. Principalen 

önskar minimera kostnaderna knutna till relationen samtidigt som någon typ av övervakning 

antas vara nödvändig för att inte agenten ska undanhålla, för principalen, värdefull information 

(Frostenson 2011; Frostenson 2015; Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2015).  

Styrelsen i ett företag går att likna vid ett övervakningssystem som kontrollerar företagets 

strategier och CSR-arbete. En förutsättning för att denna övervakning ska fungera optimalt är 

att styrelsen har en blandad könsfördelning. Kvinnliga styrelsemedlemmar arbetar mer trans-

parent samt har ett mer självständigt och oberoende förhållande gentemot företagets ledning 

(Jizi 2017). CSR-rapportering och transparens är nära sammanlänkade där ett transparent 

förhållningssätt ökar CSR-rapportering i ett företag samtidigt som CSR-rapportering används 

som strategi för att förhöja transparensen (Fernandez-Feijoo, Romero & Ruis 2013). 

3.2 Signalteori  

Det finns olika anledningar till varför ett företag väljer att ge ut information och en av orsakerna 

är att signalera något till omvärlden. Signalteori tar utgångspunkt i agentteorin. Signalerna som 

företaget ger ut i form av information ses som ett medel för att kunna öka intäkterna. Här 

handlar det om en avvägning mellan kostnaderna att signalera jämfört med intäkterna det 
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potentiellt kan skapa. Företaget ses som agent och de externa intressenterna ses som 

principaler. Detta kan ge en förklaring till vilken information organisationer väljer att publicera 

för omvärlden (Frostenson 2015). Ett exempel på detta är rapportering av CSR där det uppstår 

kostnader för det sociala arbetet men även fördelar genom nöjda kunder och gott rykte vilket 

kan innebära ökning av intäkter (Brunsson 2010). 

Tidigare forskning kring signalteori har också sträckt sig till att förklara kopplingen mellan 

styrelsens mångfald och signaler som företaget sänder ut till omvärlden. Mångfald, till skillnad 

från en homogen grupp, bidrar till bredare perspektiv och mer kunskap i sammanslutningen. 

Detta signalerar högre företagskvalité till de externa intressenterna (Miller & Triana 2009). 

3.3 Legitimitetsteori 

Företag existerar i en omvärld i vilken sociala normer finns. Att verka inom dessa normer ger 

företag legitimitet gentemot externa intressenter. Kopplingen mellan legitimitetsteori och CSR 

förklaras genom sociala kontrakt inom vilka företaget måste agera. Dessa sociala kontrakt 

tillgodoser samhällets krav och skapar därmed . Ett företag riskerar att förlora sitt anseende om 

det inte följer dessa sociala regler vilket, i längden, kan få finansiella konsekvenser hos 

företaget. Ett företag riskerar att förlora sitt anseende om det inte följer dessa sociala regler 

vilket, i längden, kan få finansiella konsekvenser (Khan, Muttakin & Siddique 2012). Enligt 

Frostenson (2015) behöver företaget legitimitet vilket i sin tur kan ses om en resurs som hjälper 

organisationen att få tillgång till andra resurser. Det finns olika perspektiv på legitimitet som 

resurs där det kan ses som en strategisk resurs eller motiverande faktor för ledningen i 

organisationen. Motivationsfaktorn ger ledningen en anledning att vilja dela med sig av 

information för att skapa legitimitet gentemot företagets intressenter. 

3.4 Intressentteori 

Ett företags intressenter delas många gånger upp i primära och sekundära intressenter där de 

förstnämnda avser de aktörer som är avgörande för företagets dagliga verksamhet så som 

kunder, anställda och leverantörer. De sekundära intressenterna utgörs däremot av exempelvis 

media, myndigheter och intresseorganisationer. Samtliga intressenter påverkar och påverkas 

av hur företaget agerar, både direkt och indirekt (Grafström, Göthberg & Windell 2008). 

Företaget och dess intressenter är därmed ömsesidigt beroende av varandra på så sätt att 

intressenterna bidrar med resurser för att i sin tur få någon form av belöning från företaget. Här 

krävs en avvägning kring hur stor belöningen måste vara för att intressenterna ska fortsätta 
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förse företaget med resurser samtidigt som allt för stora uppoffringar inte kan göras (Frostenson 

2011). 

I takt med att intresset för företagens hållbara ansvarstagande växer börjar uppdelningen av 

primära och sekundära intressenter ifrågasättas. Problemet med denna uppdelning kan tänkas 

ligga i att ett företag inte nödvändigtvis behöver ha ett direkt förhållande till en aktör för att 

påverka samt påverkas av denna. Intresseorganisationer som granskar företag för att sedan 

utfärda rapporter kring något specifikt ämne är ett sådant exempel. Rapporternas innehåll sprids 

genom media och andra kanaler vilket kan ha stor, positiv eller negativ, inverkan på företaget. 

Av denna anledning ligger det även i företagens intresse att engagera sig i frågor kring CSR 

för att undvika att hamna i blåsväder. Företagets rykte har på senare tid kommit att bli allt 

viktigare eftersom negativ publicitet kan medföra nackdelar av finansiell karaktär så som 

minskad försäljning (Grafström, Göthberg & Windell 2008; Ottosson & Parment 2013). Av 

denna diskussion följer även resonemanget att ingen intressent bör prioriteras framför någon 

annan även om detta, av strategiska skäl, sker i praktiken. Dessutom kan det, utifrån tidigare 

resonemang kring intresseorganisationers granskningar, tänkas att företagets intressenter även 

har relationer till varandra. Företaget behöver således inte illustreras som den centrala punkten 

utan snarare som en av intressenterna i nätverket (Frostenson 2011). 

3.5 Critical mass theory 

I gruppkonstellationer går det att referera till olika undergrupper. Dessa undergruppers 

inflytande är beroende av undergruppens storlek.  Enligt Kanter (1977 se Torchia, Calabrò & 

Huse 2011, s. 301) finns det en viss risk att personer som är underrepresenterade, som 

minoritet, behandlas som symboler. Därmed krävs det en kritisk massa av ett antal individer i 

undergruppen för att kunna åstadkomma en substantiell förändring. Tidigare forskning ger 

indikationer på att det krävs minst tre personer för att nå den så kallade kritiska massan. 

Kvinnors närvaro i en styrelse kan liknas vid en undergrupp där ett visst antal krävs för att 

kunna påverka styrelsen arbete. Förändringseffekten ökar tills att den kritiska massan är nådd 

och efter det är förändringseffekten inte lika stark (Torchia, Calabrò & Huse 2011). 

3.6 Nyinstitutionell teori 

Organisationer i samhället tenderar att ta intryck från omvärlden vilket har en isomorfisk 

påverkan på företagens utformning. Den isomorfiska effekten gör att utvecklingen av strukturer 

och processer tenderar att likna varandra i olika företag. Likheten i utformningen grundar sig 
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därmed inte alltid på behov och väsentliga processer för att företaget ska fungera optimalt. Den 

nyinstitutionella teorin ger ytterligare en förklaring till denna likformighet (Frostenson 2011).  

Enligt DiMaggio och Powell (1983) finns det olika typer av isomorfism där ursprunget bland 

annat kan vara av koercitiv, normativ och imiterande karaktär. En typ av koercitiv isomorfism 

är fastställandet av lagar samt samhällets informella krav på organisationer. Förändringarna 

som träder i kraft till följd av koercitiv isomorfism ger effekt på företagens struktur och 

handlingssätt. En koercitiv isomorfism är det Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre (2015) 

benämner som tvingade isomorfism. Normativ isomorfism förklarar däremot organisationers 

likhet i att professionaliseringen i företag liknar varandra, dels på grund av formell utbildning 

samt ett vidspritt kontaktnät mellan organisationer och yrkesgrupper. Dessa två aspekter gör 

att synsätt, på bland annat struktur och arbetssätt, liknar varandra i olika organisationer. Den 

imiterande isomorfismen kan ha sin utgångspunkt i en strävan av att kopiera ett lyckat koncept 

eller bristande förmåga att hitta ett eget förhållningssätt till exempelvis jämställdhet (DiMaggio 

& Powell 1983; Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2015). 

3.7 Analysmodell 

 

Figur 3.1 Analysmodell (Källa: egenarbetad). 

Modellen baseras på ett indirekt kausalt förhållande vilket innebär att lagen om 

könskvoteringen indirekt påverkar CSR-rapporteringen genom att påverka antalet kvinnor i 

styrelsen (Jaccard & Jacoby 2010). Korrelationen i studien beräknas endast på det direkta 

förhållandet mellan antalet kvinnor i styrelsen och företagets externa CSR-rapportering. Det 

indirekta orsakssambandet undersöks genom att studera årsredovisningar från år 2004 då lagen 

om könskvotering inte hade införts för att sedan jämföra det med år 2016 då lagen kan tänkas 

ha åstadkommit viss effekt. 

Analysmodellen kommer att användas tillsammans med de tidigare presenterade teorierna för 

att förklara vilken effekt lagkvoteringen har på antalet kvinnor i styrelsen samt dess inverkan 

på företagets CSR-rapportering. Förhållandet mellan lagen om könskvotering och antalet 

kvinnor i styrelsen kommer förklaras med nyinstitutionell teori. Vidare kommer signalteori och 

intressentteori användas för att analysera antalet kvinnor i styrelsen. Sambandet mellan antalet 
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kvinnor i styrelsen och företagets externa CSR-rapporteringen tar utgångspunkt i tidigare 

forskning på området. Agentteori tillsammans med critical mass theory kommer ligga till grund 

för analysen av detta samband. Utöver det kommer CSR-rapporteringen förklaras utifrån 

signalteori, legitimitetsteori, intressentteori samt nyinstutionell teori. Ett centralt begrepp som 

kommer att användas i analysen är mångfald.  

CSR är ett ämne som berör många olika områden vilket gör att det finns ett behov av ett flertal 

teorier och synsätt för att kunna göra utföra en mer omfattande analys av forskningsfrågan. 

Många av teorierna som presenterats har en nära koppling till varandra och anses därför vara 

relevanta för studiens syfte. Intressenterna utgör en central del i signalteori, legitimitetsteori 

och intressentteori vilket gör att dessa tre teorier kombineras i analysen. Denna kombination 

medför att alla teorier inte omnämns ordagrant i samma omfattning även om de genomgående 

i analysen tas i beaktning.    
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4 Metod och metodologiska överväganden 

Under detta avsnitt presenteras metodvalet innehållsanalys samt studiens urval och bortfall. 

Därefter följer en redogörelse för hur regressionsanalysen av insamlade data har gått till. 

Avslutningsvis diskuteras studiens reliabilitet och validitet med fördelar och nackdelar. 

4.1 Innehållsanalys 

Metoden som valts är innehållsanalys då det studerade objektet är årsredovisningar. Innehålls-

analys kan användas för att analysera text och dokument och är ett passande sätt att ta sig an 

frågor som rör förändring i rapportering över tid. Vid användning av denna metod utformas ett 

kodningsschema (se tabell 4.1 & bilaga 1) och en kodningsmanual (se bilaga 2) där ord används 

som analysenhet (Krippendorff 2004; Bryman & Bell 2015). Metoden har utformats i två olika 

delar. I den första delen har CSR delats upp i tre aspekter: social, miljömässig och ekonomisk. 

Under respektive kategori har tio nyckelord valts ut vilka presenteras i tabell 4.1. Varje gång 

ett ord förekommer räknas detta för att sedan adderas till en summa. Summorna för varje 

företag och år jämförs för att se om någon förändring har skett i form av ökad CSR-rapportering 

efter införandet av könskvotering i styrelsen. Det bör också tilläggas att orden har översatts 

från svenska till engelska och norska för att kunna tillämpas på företagens årsredovisningar. 

I den andra delen undersöks, för de båda åren 2004 och 2016, styrelsens totala antal medlemmar 

och hur fördelningen mellan könen ser ut. Detta för att granska om företagen uppfyller 

kriterierna gällande lagkvoteringen. Senare används informationen för att undersöka ett 

eventuellt samband mellan antal kvinnor i styrelsen och den externa CSR-rapporteringen. För 

att identifiera de olika könen har varje styrelsemedlems namn, underskrift och eventuell bild i 

årsrapporten studerats. Där det saknades bilder har websidan Proff.no använts där det går att 

söka på namn för att få information om personen i fråga, bland annat vilket biologiskt kön 

personen tillhör. I enstaka fall har det inte varit möjligt att få fram denna information och i de 

fallen har ett antagande gjorts vad gäller den biologiska könstillhörigheten. Antagandet grundar 

sig i om namnet är ett vanligt förekommande namn hos män eller kvinnor. Innehållsanalysen 

har utförts med hjälp av dator för att söka på de olika orden och vid sammanställning av 

studiens data har Excel och statistikprogrammet SPSS använts. 
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Tabell 4.1 Kodningsschema, svenska (Källa: egenarbetad). 

Social Miljö Ekonomisk 

Hälsa Energi  Tillväxt 

Rättvisa Miljö Resurser 

Rättigheter Utsläpp Konkurrenskraft 

Jämställdhet Avfall Innovation 

Utbildning Generation Utveckling 

Diskriminering Naturresurs Investering 

Kön Hållbara Korruption 

Mångfald Förnybara Ekonomisk 

Samhälle/ Social Förbrukning Värdeskapande 

Etik Klimat Framtid 

 

Tillvägagångsättet innehållsanalys anses vara passande i mindre omfattande studier och 

pålitligheten av denna typ av studier har ökat i och med digitaliseringen. Stor vikt läggs vid 

utformningen av frågeställning och problemformulering. Detta kan underlätta processen och 

utformningen av kodningsschemat samt kodningsmanualen och därmed analysen av det tryckta 

materialet. En fördel med kvantitativ innehållsanalys som metod är avsaknaden av personlig 

kontakt med subjektet samt lättheten i att återge urvalsprocesser vilket gör innehållsanalysen 

relativt objektiv. Metoden anses också ha en fördel i och med att det är lätt för andra att 

återskapa analysen. Invändningar mot denna metod kan vara tillförlitlighet till de texter som 

studeras och att metoden har svårt att ge svar på frågor om varför (Krippendorff 2004; Bryman 

& Bell 2015). En diskussion går att föra kring utformningen av en kvalitativ metod som istället 

ger en fördjupad förståelse för ämnet. En kvalitativ metod skulle medföra ett mindre urval och 

därmed större fokus på varje enskilt företag. Detta kan vara en fördel när en djupare förståelse 

för enskilda företags värderingar och åsikter ska undersökas. Denna studie syftar dock till att 

undersöka ett samband mellan variabler vilket förutsätter att metoden är av kvantitativ karaktär 

då det, till skillnad från en kvalitativ studie, ger mer generaliserbara resultat (Bryman & Bell 

2015). 

4.1.1 Urval och bortfall 

Sökning efter företag som uppfyller kriterierna har gjorts på Oslobörsen och sedan har 

årsrapporterna tagits fram via företagens hemsidor. Några av företagen som fanns år 2004 

saknar dock årsrapporter från detta år på sina hemsidor. I dessa fall har företagen kontaktats 

via mail för att på så sätt få tillgång till rapporterna. Antalet företag som uppfyller kriterierna 

och som har kontaktats via mail är 52 stycken. Av dessa har 27 stycken inte svarat och sju 
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stycken har av någon anledning inte kunnat dela med sig av sina årsredovisningar. Dessa 34 

företag hör till bortfallet i studien. Det har vid ett flertal tillfällen även skickats ett 

påminnelsemail till de företag som inte svarade. Sammanställningen och analysen gjordes 

slutligen på 58 företag vilket motsvarar 116 stycken årsredovisningar (se bilaga 3). Av dessa 

116 årsredovisningar har 18 stycken inkommit via mail. 

Årsrapporter från åren 2004 och 2016 har valts då det ger en inblick i hur det såg ut innan och 

efter införandet av könskvoteringen. En diskussion har förts kring att analysera ytterligare ett 

år däremellan, år 2008, för att få en inblick i årsrapporternas utformning strax efter att 

införandet av lagkvoteringen slog i kraft. Ett avvägande gjordes och år 2008 undersöktes inte 

då det finns en viss risk att utformningen av årsrapporterna kan ha påverkats av den dåvarande 

finanskrisen. 

Denna studie avser ett representativt urval av börsnoterade aktiebolag i Norge och kan därmed 

tänkas spegla ASA-bolagen i allmänhet. Företagen måste uppfylla kriteriet att vara ett ASA-

bolag år 2016 eftersom det är denna bolagsform som berörs av lagen. Dessutom måste företaget 

ha startat senast år 2004 för att kunna ingå i studiens urval. Många ASA-bolag bildades efter 

år 2004 vilket medförde att de hamnade utanför denna studies urval. Det bör förtydligas att 

vissa av företagen var AS-bolag år 2004 vilket inte utgör ett hinder för att ingå i studiens urval. 

Det finns även ett antal fall där företagen tidigare var ASA-bolag men ändrades till AS-bolag 

efter att lagkvoten trädde i kraft vilket Karlberg (2010) och Andrén Meiton (2016) skriver om. 

Dessa företag har därmed inte kunnat inkluderas eftersom de inte uppfyller studiens kriterier.  

4.2 Regression 

Frågeställningen ämnar besvara om det finns ett samband mellan två variabler vilket kan 

undersökas med en bivariat analys. Det finns olika  analyser beroende på typen av variabler 

som används. I denna studie används intervall-/kvotvariabler där CSR-orden är den beroende 

variabeln och antal kvinnliga styrelseledamöter den oberoende variabeln. I och med att dessa 

båda variabler är intervall-/kvotvariabler är Pearsons r passande för att påvisa samband mellan 

dessa. Värden för Pearsons r kan ligga mellan –1 och +1 beroende på om korrelationen är 

negativ eller positiv. Det undersökta sambandet är starkare ju närmare 1 värdet ligger. Ett större 

urval innebär att det finns högre trovärdighet i korrelationskoefficienten. Ett spridnings-

diagram kommer att användas för att ge en visuell bild. Det är dock viktigt att det finns ett 

linjärt samband där Pearsons r appliceras vilket kan uttydas i det spridningsdiagram som 
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kommer att skapas. För att vidare analysera värdet av Pearsons r går det att kvadrera talet vilket 

ger en determinationskoefficient. Denna koefficient, multiplicerat med 100, förklarar hur 

många procent av CSR-rapporteringen som kan förklaras av variationen av antalet kvinnor i 

styrelsen (Riffe, Lacy & Fico 1988; Bryman & Bell 2015).  

4.2.1 Statistisk signifikans 

Regressionsanalys är även nära sammankopplat med signifikansnivå. Den statistiska signifi-

kansen ger en indikation på sannolikheten av att sambandet stämmer överens med verkligheten. 

Signifikansnivån återges i procent och en acceptabel nivå inom samhällsvetenskapen ligger 

under fem procent. Det är därför viktigt att ta hänsyn till detta värde när en korrelations-

koefficient har räknats fram (Bryman & Bell 2015). 

4.3 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om huruvida utfallet av en studie är tillförlitligt vilket det anses vara om 

resultatet blir detsamma oavsett vem som utför studien (Bryman & Bell 2015). Vad gäller 

denna studie kan reliabiliteten tänkas ha förbättrats genom att kodningsschemat samt kodnings-

manualen var utformad och klar innan data började samlas in. Detta beror på att det minskar 

risken för subjektiva bedömningar och slutsatser när analysen görs eftersom alla följer samma 

schema och manual. När datainsamling sker genom exempelvis intervjuer riskerar den som 

intervjuar att påverka respondenten och svaren kan också tolkas annorlunda än vad en annan 

skulle gjort. I och med att det, i detta fall, är den externa årsrapporteringen i tryckt format som 

studeras minimeras risken att olika personer får olika svar. En faktor som eventuellt kan 

försämra reliabiliteten är däremot överföringen av data i form av siffror. Detta har dock, för att 

undvika felaktigheter, hanterats med försiktighet och även kontrollerats ett flertal gånger. 

Det har även diskuterats att det kan finnas viss problematik kring att några företag saknar 

årsrapporter på engelska vilket medfört att den norska versionen analyserats i dessa fall. 

Problematiken vad gäller språk kan tänkas ligga i att översättningen av ord riskerar att inte bli 

optimal. Om så är fallet kan detta möjligen påverka jämförelsen mellan rapporter som är 

utformade på olika språk. Eftersom kodningsschemat och kodningsmanualen alltid följs finns 

det däremot ingen risk att olika översättningar av ord används även om det är olika personer 

som utför analysen. Detta har även testats genom att flera personer utfört innehållsanalysen på 

en och samma årsrapport för att på så sätt bekräfta reliabiliteten.  
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4.4 Validitet 

I likhet med reliabilitet mäter validiteten tillförlitligheten i studien. Validitet avser däremot i 

närmre bemärkelse huruvida måttet som används verkligen mäter det som studien syftar till att 

undersöka (Bryman & Bell 2015). Vad gäller validiteten i denna studie kan de begrepp som 

valts för att göra innehållsanalysen diskuteras. Begreppen har valts utifrån de definitioner av 

CSR som presenterades i tidigare avsnitt vilket kan tänkas öka studiens validitet. Det har 

funnits vissa svårigheter i att finna tidigare studier som använt exakt dessa begrepp i någon 

liknande mätning men i och med att orden är nyckelbegrepp inom CSR kan de ändå tänkas 

vara rimliga för denna studie. Däremot kan validiteten försämras om företagen inte definierar 

CSR på samma sätt och till följd av det inte använder sig av samma ord i sina årsrapporter. Det 

finns även en risk att CSR-begreppen utvecklas och ersätts av andra, eventuellt synonyma, ord 

vilket kan påverka resultatet då dessa inte har räknats med. 

Vidare är det troligt att det finns ytterligare variabler, utöver antalet kvinnor i styrelsen, som 

påverkar ett företags externa rapportering av CSR. Exempel på sådana faktorer som skulle 

kunna påverka rapporteringen och därmed även resultatet av denna studie kan vara företagets 

storlek, bransch, marknadssegment och intressenter men även utbildningsnivån i företagets 

ledning och styrelse. Med ett ökat antal variabler ökar dock även komplexiteten och det kan 

finnas vissa svårigheter i att se i vilken omfattning och riktning de olika variablerna påverkar. 

Dessutom kan dessa variabler påverka och påverkas av varandra. Av den anledningen har en 

avgränsning gjorts i denna studie till att enbart studera om och hur antalet kvinnor i styrelsen 

påverkar företagets externa CSR-rapportering. 

Det kan även finnas en viss ovisshet i att begreppen inte alla gånger förekommer i ett, för 

studiens syfte, relevant sammanhang. För att undvika subjektiva bedömningar räknas orden 

trots detta samtliga gånger de förekommer. Eftersom det gäller alla företag kan det dock tänkas 

att jämförelsen av företagen ej har påverkats. 
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5 Empiri  

Här presenteras den insamlade och bearbetade data i form av diagram, regressionsanalys och 

sammanställning av siffror. 

Tio stycken av de 58 undersökta företagen uppfyller inte lagkvoten år 2016, varav tre av dem 

inte kan åberopa undantaget där det ena könet utgör mindre än 20 % av de totala anställda. 

Detta på grund av att styrelsens sammanlagda antal understiger fyra alternativt överstiger åtta 

medlemmar (se avsnitt 1.2). I åtta av de företag som inte uppfyller kvoten har antalet kvinnor 

ökat jämfört med årsrapporten år 2004, ett företag har minskat antalet kvinnor i styrelsen och 

ett företag har lika många kvinnor båda åren. 

Av de 58 undersökta företagen har 51 av styrelserna ökat sitt antal kvinnor från år 2004 till år 

2016. I fem styrelser har antalet kvinnor i styrelsen legat på samma nivå och endast två styrelser 

har ett mindre antal kvinnor i styrelsen år 2016 jämfört med år 2004. År 2004 hade 19 av 58 

stycken företag noll kvinnor i styrelsen vilket går att jämföra med år 2016 då alla bolags-

styrelser, förutom ett företag, hade minst två kvinnliga representanter (se bilaga 3). 

 

 

Figur 5.1 Sambandet mellan antalet kvinnor i styrelser och antalet ord år 2004. 
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Figur 5.2 Sambandet mellan antalet kvinnor i styrelser och antalet ord år 2016. 

 

År 2004 var det genomsnittliga antalet kvinnor i de undersökta företagen 1,3. Detta motsvarar 

17 % av det totala antalet styrelsemedlemmar. Enbart sex av de 58 företagen hade själva tagit 

initiativ och nådde över den idag lagstadgade kvoten på antalet kvinnor. År 2016 hade däremot 

företagen ett genomsnittligt antal på 2,9 kvinnor i styrelserna, vilket motsvarar 40 % av antalet 

styrelsemedlemmar. Den genomsnittliga ökningen av antalet kvinnor mellan åren är två 

stycken, vilket motsvarar en ökning på 121 %. 

När det gäller innehållsanalysen och antalet ord som förekommer går det att utläsa en 

genomsnittlig ökning på 118 % från år 2004 till 2016. I 52 stycken av företagen ökar CSR-

rapporteringen under dessa år. De sex företag som minskar sin rapportering gör en genom-

snittlig minskning på 13 %.  År 2004 finns det 19 företag som understiger totalt 100 före-

kommande ord vilket kan jämföras med år 2016 då detta enbart utgörs av två företag (se bilaga 

3). Det genomsnittliga antalet ord som företagen presenterar år 2004 är 258 och år 2016 ligger 

genomsnittet på 563 ord. 

            

Figur 5.3 Regressionsanalys år 2004.                    Figur 5.4 Regressionsanalys år 2016.  

                  

Correlations 
 Kvinnor04 Ord04 

Kvinnor04 Pearson Correlation 1 .365 

Sig. (1-tailed)  .002 

N 58 58 

Ord04 Pearson Correlation .365 1 

Sig. (1-tailed) .002  

N 58 58 

 

Correlations 
 Kvinnor16 Ord16 

Kvinnor16 Pearson Correlation 1 .340** 

Sig. (1-tailed)  .004 

N 58 58 

Ord16 Pearson Correlation .340** 1 

Sig. (1-tailed) .004  

N 58 58 
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Sambandet mellan de två variablerna är relativt lika vid båda mättillfällena. År 2004 är värdet 

på Pearsons r 0,365 jämfört med 0,340 år 2016. Signifikansnivån stämmer också relativt bra 

överens med varandra med ett värde på 0,2 % år 2004 och 0,4 % år 2016 (se figur 5.3 & figur 

5.4). Determinationskoefficienten, i procent, är 13,3 % år 2004 jämfört med 11,6 % år 2016 

(se figur 5.1 & figur 5.2). 
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6 Analys 

I följande avsnitt analyseras de olika delarna med hjälp av studiens analysmodell. 

Avslutningsvis binds dessa delar samman i en analys av sambandet. 

Studien visar en ökning av kvinnlig representation i norska ASA-bolagsstyrelser efter 

införandet av lagkvoten. Det går även att se en stor ökning av företagens externa CSR-

rapportering år 2004 jämfört med år 2016. 

6.1 Lag om könskvotering 

En tvingande könskvotering verkar ligga till grund för en ökad kvinnlig representation i 

styrelser i Norge. Detta i enlighet med Europeiska kommissionen (2012a) som menar att 

länders egna konkreta åtgärder, som införandet av en lagkvotering, påskyndar 

förändringstakten gällande kvinnliga styrelsemedlemmar. Lagen innefattar ett antal olika 

varianter på styrelsesammansättningar där det går att ha ett mindre antal styrelsemedlemmar 

och därmed ett mindre antal kvinnor.  I och med detta kräver en större styrelse fler antal kvinnor 

för att uppnå kraven. Företagen har därmed ett alternativ att själva välja sitt totala antal 

styrelsemedlemmar för på så sätt minska alternativt öka antalet kvinnor i styrelsen. Att 

organisationen själv kan välja antalet styrelsemedlemmar kan få både en positiv och negativ 

inverkan på lagens genomslagskraft. En annan faktor som kan ha inverkat på resultatet är 

möjligheten att omregistrera företaget till ett AS-bolag (Karlberg 2010; Andrén Meiton 2016).  

6.2 Antal kvinnor i styrelser 

Trots lagens ovanstående brister bidrar den till ett ökat antal kvinnliga representanter. En 

förklaring till detta kan gå att finna inom den nyinstitutionella teorin och den tvingande och 

imiterande isomorfismen. Genom lagstiftningen har företagen tvingats att förhålla sig till nya 

direktiv vilket i sin tur har haft positiv påverkan på könsfördelningen. Isomorfism kan även ha 

en påverkan på antalet kvinnliga styrelsemedlemmar då företag, enligt DiMaggio och Powell 

(1983), imiterar andra företag i hur de gör. Detta kan bero på att företaget i fråga vill skapa 

legitimitet, gentemot andra företag och övriga intressenter, vilket i sin tur kan generera 

konkurrensfördelar. Tidigare forskning har visat att ett högre antal kvinnor i styrelsen bidrar 

till ökad trovärdighet hos företagets intressenter. När trovärdigheten ökar gynnar också 

intressenterna företaget i form av resurser och ökat ekonomiskt värde, i stöd med Nekhili et al. 

(2017). 
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Mångfald i en styrelsesammansättning bidrar till ett mer kreativt tänkande inom gruppen såsom 

effektivare beslutsprocesser och bredare kunskapsbas (Hoffman 1959; Hoffman, Harburg, & 

Maier 1962; Hoffman & Maier 1961; Wanous & Youtz 1986 se Amason 1996, s. 124). Köns-

kvoteringen kan därmed skapa en bättre finansiell ställning för företaget. Likt DiMaggio och 

Powells (1983) resonemang kring isomorfismen kan det tänkas att ett lyckat koncept, som i 

detta fall mångfald i form av fler antal kvinnliga styrelsemedlemmar, tenderar att imiteras av 

andra företag i dess omgivning. 

I enlighet med Miller och Trianas (2009) resonemang kan en positiv effekt av att ha fler kvinnor 

i styrelsen förbättra företagets rykte på fler än ett sätt. Ryktet kan förbättras genom att företaget 

signalerar att de jobbar med etiska aspekter såsom jämställdhet. Alstott (2014) för en liknande 

diskussion kring att en könskvotering kan ses som en antidiskrimineringsåtgärd vilket också 

kan tänkas påverka företagets rykte positivt. 

6.3 CSR-rapportering 

Förutom ett ökat antal kvinnliga representanter visar studien också på en ökad rapportering av 

CSR-arbete vilket det kan finnas flera förklaringar till. Enligt Ballou, Heitger och Landes 

(2006) och Jizi (2017) kan kopplingen mellan intressenter och organisationers CSR-

rapportering ha stärkts då trycket att ta del av denna information har ökat. Grafström, Göthberg 

och Windell (2008) tillsammans med Ottosson och Parment (2013) menar i likhet med detta 

att intressenterna kräver mer insyn och information om företagets engagemang i CSR vilket 

också kan ligga till grund för ökningen. 

Förklaringar kan även gå att finna i en diskussion kring legitimitet. Det finns en nära 

förbindelse mellan företagets intressenter och legitimitet. Enligt Khan, Muttakin och Siddique 

(2012) skapar CSR-rapportering legitimitet för företaget då dess externa intressenter anser att 

organisationen uppfyller vissa krav som samhället har. Genom ökad rapportering och mer insyn 

i, enligt samhället, viktiga frågor såsom CSR kan företagets legitimitet öka. Rapporteringen 

skapar också en bättre kommunikation gentemot företagets intressenter vilket ger dem 

incitament att fortsätta förse företaget med resurser. Brist på både legitimitet och resurser kan 

skapa finansiella svårigheter för företag. Detta stämmer överens med Brunsson (2010) och 

Frostensons (2015) resonemang kring att information om företagets CSR-arbete kan öka 

intäkter till följd av ett gott rykte hos företagets intressenter. De fördelar CSR-rapporteringen 

för med sig kan bli ett ytterligare incitament för andra företag att imitera. När företaget 
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engagerar sig i dessa sociala, miljömässiga och ekonomiska frågor gynnar det både den 

enskilda organisationen och samhället i helhet. 

6.4 Sambandet 

Studien visar i likhet med tidigare forskning (Williams 2003; Bear, Rahman & Post 2010; 

Thornburn 2013; Rao & Tilt 2016; Nekhili et al. 2017) ett svagt positivt samband mellan antalet 

kvinnor i styrelsen och företagets externa CSR-rapportering. Detta betyder att när antalet 

kvinnor ökar i styrelsen så ökar även, i viss mån, företagets externa CSR-rapportering. En 

förklaring som kan ligga till grund för sambandet är kopplingen mellan ökad transparens och 

ökad CSR-rapportering. Kvinnors oberoende förhållande till sitt arbete ökar denna transparens. 

Ett mer transparent förhållningssätt förenklar, enligt Brunsson (2010) och Jizi (2017), i sin tur 

beslutsprocesser för organisationens intressenter vilket kan resultera i minskade kostnader samt 

ökade intäkter. 

Som tidigare nämnts går det att koppla agentteori till styrelsen där den tenderar att fungera som 

ett övervakningssystem. Detta synsätt förstärker resonemanget med att ökad transparens bidrar 

till ökad CSR-rapportering, vilket sker då könsfördelningen blir mer jämlik. Sambandet skiljer 

sig inte mycket åt mellan de två åren även om antalet kvinnor har ökat. Detta kan förklaras med 

Brunssons (2010) resonemang. Styrelsens CSR-rapportering dämpas till följd av att ägarna 

utformar mål och krav för att få styrelsen att hålla sig till den ursprungliga verksamheten och 

inte lägga för mycket pengar på aktiviteter runt om, såsom hållbart arbete. 

Alstott (2014) menar vidare att kvinnor och män, generellt, har olika fokusområden i sitt 

styrelsearbete. Män tenderar att fokusera mer på vinstmaximering och kvinnor mer på 

långsiktiga, sociala och hållbara aspekter i företaget. Att prioritera aspekter som anses vara 

viktiga ur ett samhällsperspektiv kan gynna förhållandet mellan företaget och dess intressenter. 

Tidigare forskning (Coffey & Wang 1998; Williams 2003 se Fuente, García-Sánchez & Lozano 

2016, s. 740) visar också att mångfald, i detta fall i form av ett ökat antal kvinnor, generellt 

bidrar till större ansvarstagande för sina externa intressenter via exempelvis rapportering av sitt 

CSR-arbete. 

Signifikansnivån ligger under den accepterade övre gränsen på fem procent vilket kan tolkas 

som att sambandet stämmer överens med verkligheten. Med tanke på den låga 

determinationskoefficienten som visar att sambandet är svagt (Bryman & Bell 2015) finns det 

troligtvis även andra variabler som kan tänkas inverka på den externa CSR-rapporteringen. 
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Detta har även påpekats tidigare i studien. En aspekt som dock är intressant att fundera kring 

är critical mass theory. Det genomsnittliga antalet kvinnor ligger precis under den så kallade 

kritiska massan vilket innebär att den maximala förändringseffekten inte är nådd än (Torchia, 

Calabrò & Huse 2011). Sett till denna teori skulle det kunna vara möjligt att sambandet blir 

något starkare om antalet kvinnor ökar. I styrelser där det sitter färre än tre kvinnor kan de 

anses ha svårt att få sina åsikter hörda. Många av styrelserna har färre än tre kvinnor och enligt 

ovanstående resonemang har de inte mycket inflytande vilket kan bidra till det svaga 

sambandet. 
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7 Slutsats 

Införandet av en lagkvotering i Norge visar på en generell ökning av antalet kvinnliga styrelse-

medlemmar. Studien visar även, likt tidigare forskning, på ett svagt samband mellan antalet 

kvinnor och en ökad CSR-rapportering. Effekterna av lagkvoteringen har därmed haft positiv 

inverkan på både antalet kvinnor samt CSR-rapporteringen. 

Anledningen till en generell ökning av CSR-rapportering kan vara ett större intresse för 

hållbarhet. Intressenter efterfrågar denna typ av information och företagets legitimitet ökar till 

följd av den ökade CSR-rapporteringen. Företagets finansiella ställning gynnas av att tillgodose 

intressenternas behov och legitimitet som resurs gör det lättare för företaget att anskaffa fler 

resurser. 

En annan anledning kan också vara att kvinnor arbetar mer transparent och oberoende i sin roll 

som styrelsemedlem vilket också bidrar till ökad CSR-rapportering. Ytterligare en bidragande 

faktor kan vara att kvinnor tenderar att fokusera på långsiktiga aspekter såsom hållbarhet. 

Därav kan sambandet mellan antalet kvinnor och CSR-rapporteringen ha uppstått.  

7.1 Diskussion och förslag till vidare forskning 

Intresset för CSR har i allmänhet ökat vilket även går att utläsa på resultatet av denna studie 

där omfattningen av CSR-rapportering i genomsnitt är högre år 2016 än år 2004. Det svaga 

sambandet mellan antalet kvinnliga styrelsemedlemmar och CSR-rapportering kan dock tänkas 

ge en indikation på att det finns ytterligare variabler som påverkar sambandet båda de studerade 

åren. Det skulle vara av intresse att vidare undersöka fler variabler för att få en bredare 

förståelse för samverkande faktorer. En variabel som kan tänkas påverka sambandet är 

storleken på styrelsen där företag med få antal styrelsemedlemmar kan tänkas ha svårare att nå 

upp till den kritiska massan kvinnliga representanter. En annan variabel som kan tänkas 

påverka sambandet är mångfald som helhet och inte, till skillnad från i denna studie, enbart sett 

till kön. Etnicitet är ett exempel på en sådan faktor som också kan tänkas öka CSR-

rapporteringen till följd av ett bredare perspektiv samt djupare kunskap bland styrelse-

medlemmarna. Andra faktorer kan vara styrelsemedlemmarnas ålder, utbildning och 

erfarenhet. 

En intressant aspekt att vidare studera är om och hur företagets externa CSR-rapportering 

speglar det faktiska CSR-arbetet. Ett eventuellt positivt samband skulle i förlängningen 
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innebära att lagar som behandlar könskvotering skapar ett mer hållbart företagande vilket är ett 

högaktuellt ämne i vårt samhälle idag.  

Vid införandet av lagkvoteringen valde ett flertal företag, enligt Karlsberg (2010) och Andrén 

Meiton (2016), att omregistrera företaget till en annan bolagsform. Det finns flera orsaker till 

omregistreringen, en av dem var att de inte skulle beröras av den nya lagen. Att vissa företag 

kan komma undan könskvoteringen kan tänkas vara ett problem eftersom införandet av lagen 

då inte uppnår full effekt. Med utgångspunkt i empirin för denna studie kan det dock tänkas att 

även företag som inte är tvingade att följa lagen skulle välja att ha fler kvinnliga representanter. 

Detta kan bero på att företagen, som tidigare nämnts, tenderar att ta efter varandras koncept 

(DiMaggio & Powell 1983; Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2015). Det kan dock 

diskuteras i hur stor utsträckning företagen frivilligt imiterar varandra. Denna tanke grundar 

sig i jämförelsen mellan genomsnittlig andel kvinnliga styrelsemedlemmar i Sverige och Norge 

år 2016. I Sverige var denna andel 30 % (Statistiska Centralbyrån 2016) medan den, utifrån 

denna studie, var 40 % i Norge. Detta ger anledning att tro att det, trots att imitation före-

kommer, kan behövas en tvingande lag för att öka antalet kvinnliga styrelseledamöter 

ytterligare. 

Vid ett eventuellt framtida införande av en tvingande lagkvotering i Sverige borde hänsyn tas 

till att utforma en lag där det inte finns kryphål, likt de i Norge, där en ändring av bolagsform 

gör att företag kan komma undan. Detta för att lagen ska få en så stor genomslagskraft som 

möjligt och på så sätt öka jämställdheten i svenska styrelser ytterligare. 

I och med lagkvoteringen har antalet kvinnor i styrelser ökat och detta har i studien refererats 

till en bättre jämställdhet. Däremot tar denna studie inte hänsyn till kvinnornas roller i styrelsen 

och går inte heller djupare in på deras arbetssituation i styrelsen. Kritik kan därför riktas mot 

att använda ordet jämställdhet när det handlar om könskvotering. Jämställdhet borde inkludera 

fler aspekter, såsom positioner, talartid och generella attityder inom organisationen. Ett 

liknande laginförande i Sverige, kombinerat med en förbättring av tidigare nämnda aspekter, 

skulle kunna bidra till mer jämställda styrelser, ekonomiska fördelar för organisationer och 

samtidigt gynna samhället i stort. 
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Bilaga 1 - Kodningsschema 

     

 Ord på svenska      

 Social Miljö Ekonomisk  

 Hälsa Energi  Tillväxt  

 Rättvisa Miljö Resurser  

 Rättigheter Utsläpp Konkurrenskraft  

 Jämställdhet Avfall Innovation  

 Utbildning Generation Utveckling  

 Diskriminering Naturresurs Investering  

 Kön Hållbara Korruption  

 Mångfald Förnybara Ekonomisk  

 Samhälle/ Social Förbrukning Värdeskapande  

 Etik Klimat Framtid  

 Ord på engelska     

 Social Miljö Ekonomisk  

 Health Energy Growth  

 Equal  Environment Resource  

 Rights Emission Competitive  

 Equality Waste Innovation  

 Education Generation Development  

 Discrimination Natural resource Investment  

 Gender Sustain Corruption  

 Diversity Renewable Economical  

 Society/Social Consumption Value creation  

 Ethic Climate Future  

 Ord på norska      

 Social Miljö Ekonomisk  

 Helse Energi Vekst  

 Rettferdig Miljø Ressurs  

 Rettighet Utslipp Konkurranseevne  

 Likestilling Avfall Innovasjon  

 Utdanning Generasjon Utvikling  

 Diskriminering Naturressurs Investering  

 Kjønn Bærekraft Korrupsjon  

 Mangfold Fornybar Økonomisk  

 Samfunn/Sosial Forbruk Verdiskaping  

 Etikk Klima Fremtid  
     

 

  



 

 

 

 

Bilaga 2 - Kodningsmanual 

  

1. Språk på årsredovisningen 

1.1. Då årsredovisningen är på engelska ska de engelska sökorden användas.

1.2. Då årsredovisningen är på norska ska de norska sökorden användas. 

1.3. Då årsredovisningen är på engelska med en norsk sammanfattning ska de engelska 

sökorden användas. 

1.4. Då årsredovisningen är på norska med en engelsk sammanfattning ska de norska 

sökorden användas. 

2. Justeringar vid sökning av ord 

2.1. Varje gång ett sökord förekommer ska det räknas, oavsett sammanhang. 

2.2. Varje gång ett sökord förekommer ska det räknas, oavsett ändelse.

2.3. Varje gång ett sökord förekommer ska det räknas, oavsett om det är en del av ett 

annat ord. 

2.4. När de engelska sökorden equal och equality används ska antalet träffar på equal 

justeras för antalet equality för att undvika dubbelräkning.

2.5. När de engelska sökorden resource och natural resource används ska antalet träffar 

på resource justeras för antalet natural resource för att undvika dubbelräkning. 

2.6. När de norska sökorden ressurs och naturressurs används ska antalet träffar på 

resource justeras från antalet naturressurs för att undvika dubbelräkning.

2.7. När de engelska sökorden society och social räknas ska träffarna för dessa adderas. 

2.8. När de norska sökoden samfunn och sosial räknas ska träffarna för dessa adderas. 



 

 

 

 

Bilaga 3 – Sammanställning av data 

 

År 2004 År 2016

Företag Antal kvinnor Andel kvinnor Antal ord Antal kvinnor Andel kvinnor Antal ord

ABG Sundal Collier 0 0,00% 190 2 50,00% 179

AF Gruppen 0 0,00% 146 2 25,00% 970

Aker 2 20,00% 181 4 40,00% 551

Aker Solutions 0 0,00% 194 3 37,50% 366

Arendals Fossekompani 1 20,00% 99 3 42,86% 474

Belships 1 20,00% 71 2 40,00% 189

Biotec Pharmacon 0 0,00% 48 3 50,00% 177

Borgestad 1 16,67% 55 2 40,00% 259

Byggma 0 0,00% 127 2 28,57% 232

DNB 3 25,00% 600 3 42,86% 1580

DNO 0 0,00% 110 2 40,00% 222

Eidesvik 0 0,00% 52 2 40,00% 175

Ekornes 1 12,50% 170 3 37,50% 417

Eksportfinans 3 42,86% 113 2 33,33% 127

Entra 2 28,57% 296 3 42,86% 771

Fred.Olsen Energy 1 20,00% 223 2 40,00% 364

Gjensidige Forsikring 4 33,33% 295 5 50,00% 1185

Hafslund 3 37,50% 452 3 37,50% 401

Hexagon Composites 1 16,67% 245 2 40,00% 701

Kongsberg 2 25,00% 426 2 25,00% 1933

Lerøy Seafood Group 1 16,67% 129 3 42,86% 828

Marine Harvest 1 16,67% 217 4 40,00% 1300

Medi-stim 1 20,00% 85 2 40,00% 409

Moelven Industrier 0 0,00% 327 2 28,57% 423

Multiconsult 2 25,00% 70 4 50,00% 486

NextGenTel 0 0,00% 16 2 40,00% 180

Nordea Bank Norge 3 30,00% 118 4 30,77% 380

Nordic Semiconductor 0 0,00% 292 2 25,00% 284

Nordic Trustee Holding 1 20,00% 36 2 40,00% 48

Norgesgruppen 1 10,00% 295 6 46,15% 485

Norsk Hydro 2 22,22% 1458 3 33,33% 2443

Norske Skog 0 0,00% 1242 3 37,50% 852

Norwegian Air Shuttle 3 42,86% 77 3 42,86% 442

Opera Software 1 11,11% 70 2 40,00% 410

Orkla 2 20,00% 574 4 40,00% 1437

Oslo Børs VPS 3 33,33% 166 4 44,44% 196

Petroleum Geo- Services 1 14,29% 375 5 55,56% 359

Photocure 1 20,00% 125 2 40,00% 247

Q-free 1 14,29% 143 3 50,00% 327

REC Silicon 0 0,00% 421 2 40,00% 328

Salmar 0 0,00% 52 3 42,86% 420

Schibsted 5 45,45% 412 4 40,00% 442

Sevan 0 0,00% 91 3 42,86% 185

Skien Aktiemølle 0 0,00% 20 2 40,00% 75

Solstad 0 0,00% 67 1 33,33% 180

Solvang 1 20,00% 67 2 40,00% 178

SpareBank 1 SR-bank 2 25,00% 314 4 50,00% 531

Statoil 4 44,44% 891 5 50,00% 1662

Storebrand 3 33,33% 552 4 40,00% 946

StrongPoint 0 0,00% 108 2 40,00% 201

Telenor 4 44,44% 636 5 45,45% 1026

TGS 0 0,00% 74 4 50,00% 526

Tomra Systems 2 25,00% 99 4 57,14% 373

TTS Group 1 20,00% 119 3 42,86% 386

Veidekke 2 22,22% 390 3 33,33% 531

Wilhelmsen Holding 1 16,67% 196 2 40,00% 668

Wilson 0 0,00% 39 2 33,33% 154

Yara International 3 30,00% 489 3 37,50% 1006


