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SAMMANFATTNING 
 

Titel: Har minskade koldioxidutsläpp inverkan på företags finansiella prestationer? 

– En kvantitativ studie på svenska börsnoterade företag. 

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi 

Författare: Elin Kvist och Annelie Widlund 

Handledare: Fredrik Hartwig 

Datum: 2018- maj 

 

 

Syfte: Syftet är att analysera om det finns ett samband mellan minskade 

koldioxidutsläpp och finansiella prestationer hos svenska företag. 

 

Metod: Studien har utförts med en kvantitativ metod och en deduktiv 

forskningsansats. Den data som använts har hämtats från databasen Retriever, 

företagens hållbarhetsrapporter, Nasdaq OMX Stockholm och VA Finans. Totalt har 

data för 50 företag samlats in. En sekundär analys har gjorts på den insamlade datan 

och sammanställts i ett Excel ark. Därefter har korrelations- och regressionsanalyser 

utförts för att se om samband finns. 

 

Resultat & slutsats: Resultatet av studien visar att det finns ett svagt negativt 

samband mellan minskade koldioxidutsläpp och finansiella prestationer hos 

svenska företag.  Dock var signifikansnivån så hög att resultatet bör tolkas med 

försiktighet. Det svaga negativa sambandet innebär att då företagen minskar sina 

utsläpp förbättras de finansiella prestationerna marginellt. Sverige har varit med och 

satt upp EU:s gemensamma mål för sänkta koldioxidutsläpp samt satt upp ett 

nationellt mål som innebär större sänkning än för EU. Vi ställer oss frågande till hur 

detta mål ska kunna uppnås utan att svenska företag motiveras ekonomiskt till att 

sänka sina utsläpp. 

 

Examensarbetets bidrag: Studiens praktiska bidrag är att det inte lönar sig särskilt 

mycket för företag att sänka sina koldioxidutsläpp. Även om förbättringar i miljön 

måste ses som den stora vinsten, så måste det även finnas möjlighet till större 

ekonomisk vinning för företagen i Sverige om de ska motiveras till att investera tid 

och pengar för att sänka sina utsläpp. Det teoretiska bidraget överensstämmer med 

tidigare forskning som pekar på att minskade koldioxidutsläpp har en positiv 

inverkan på företags finansiella prestationer. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Vi föreslår att studien görs över ett längre 

tidsintervall för att tydligare kunna se en förändring. Ett annat förslag är att även 

inkludera onoterade företag för att se hur dessa arbetar för att sänka sina utsläpp. 

Slutligen skulle studien kunna göras om med uppgifter som tillkommit efter 2017, 

då en lagändring trädde i kraft som innebär att företag som uppfyller vissa krav 

måste upprätta hållbarhetsredovisning. 

Nyckelord: Finansiella prestationer, koldioxidutsläpp, effektivisering, samband. 



 

 

ABSTRACT 

Title: Does decreased carbon emissions have an effect on corporate financial 

performance? – a quantitative study of listed Swedish corporations. 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Elin Kvist and Annelie Widlund 

Supervisor: Fredrik Hartwig 

Date: 2018-May 

 

Aim: Our aim is to analyze whether there is a relationship between decreased carbon 

emissions and financial performances in swedish companies. 

Method: The study has been performed with a quantitative method and a deductive 

approach. The data used has been retrieved from the Retriever database, corporate 

sustainability reports, Nasdaq OMX Stockholm and VA Finance. In total, data for 50 

companies has been collected. A secondary analysis has been performed on the 

collected data and compiled in an Excel sheet. After that, correlation- and regression 

analyzes have been performed to see if any relationships exists. 

Result & Conclusions: The result of the study shows that there is a slight negative 

correlation between reduced carbon emissions and financial performance of swedish 

companies. However, the significance level was so high that the result should be 

interpreted with caution. The weak negative relationship means that when companies 

reduce their emissions, financial performance improves marginally. Sweden has been 

involved in setting up the EU’s common goal of reducing carbon emissions, as well as 

setting a national target which means greater reduction than for the EU. We ask 

ourselves how this goal can be achieved without swedish companies being motivated 

economically to reduce their emissions. 

Contribution of the thesis: The practical contribution of the study is that it does not 

pay much for companies to reduce their carbon emissions. Although environmental 

improvements must be seen as the big profit, there must also be opportunities for greater 

financial gain for companies in Sweden if they are to be motivated to invest time and 

money to reduce their emissions. The theoretical contribution is consistent with 

previous research, indicating that reduced carbon emissions have a positive impact on 

corporate financial performance. 

Suggestions for future research: We propose that the study is performed over a greater 

time interval in order to more clearly see a change. Another suggestion is to include 

unlisted companies to see their efforts to reduce their emissions. Finally, the study could 

be performed with data added after the year 2017, when a legislative amendment came 

into force which means that companies that meet certain requirements must establish 

sustainability reports. 

Key words: Sustainability, financial performance, carbon emissions, efficiency 
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1. Inledning 

 

Detta kapitel inleds med en bakgrund och följs av en problemdiskussion som ligger till 

grund för studiens syfte. 

 

1.1 Bakgrund 

Arbetet med hållbarhetsfrågor ökar bland företag runt om i världen menar Roca och 

Searcy (2012) och antalet företag som delar uppgifter om sina hållbarhetsinitiativ i 

offentligt tillgängliga rapporter växer. Dessa rapporter innehåller enligt Davis och 

Searcy (2010) information om i vilken utsträckning företagen har förbättrat främst sina 

miljömässiga och sociala prestationer, men även de ekonomiska prestationerna ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Hahn och Kühnen (2013) menar att genom att redovisa 

hållbarhetsinformation, syftar företag till att öka transparensen, öka varumärkets värde, 

rykte och legitimitet, möjliggöra jämförelse av konkurrenter, motivera medarbetare och 

stödja företagsinformation och kontrollprocesser. Därför anser Hahn och Kühnen 

(2013) att hållbarhetsrapportering erkänns alltmer som en viktig faktor vilken bidrar till 

företagens hållbarhet. 

Även om det finns ett ökat tryck på företag gällande hållbarhetsrapportering är det 

mycket mindre klarlagt i vilken utsträckning upplysningen om miljöprestanda leder till 

eller avspeglar förändringar i beteende hos företagen menar Matisoff, Noonan och 

O’Brien (2013). Faktum är att flera forskare har efterfrågat en ökad undersökning av 

innehållet i miljöinformation, liksom mätning av rapporteringsbeteende. Maas, 

Schaltegger och Crutzen (2016) menar att företag i rapporteringssyfte huvudsakligen 

samlar in data som påvisar statistiska fenomen som är lätta att se men svåra att påverka, 

problemet är då att mottagaren har svårt att visualisera resultatet av detta arbete. Därför 

anser Maas et al. (2016) att företag behöver använda sig av mer mätbara indikatorer för 

att förbättra rapporternas hållbarhetsprestanda. 

Knight och Schor (2014) anser att den allvarligaste miljökrisen vi står inför idag är den 

globala klimatförändringen. I den senaste bedömningen från FN:s klimatpanel IPCC, 

rapporterades en säkerhet på 95-100% att den globala uppvärmningen under de senaste 
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sex decennierna orsakats av människor och att det finns tecken som tyder på en ökad 

frekvens av extremt väder till följd av klimatförändring. Den främsta orsaken till 

klimatförändringen är, enligt Knight och Schor (2014), utsläpp av växthusgaser, då 

framförallt koldioxidutsläpp. Matsumura, Prakash och Vera-Muñoz (2014) menar att ett 

företag som redovisar sina koldioxidutsläpp signalerar sin förmåga att mäta dem, en 

förutsättning för att i förlängningen hantera dem.  

Knight och Schor (2014) menar att det finns en önskan om att minska 

koldioxidutsläppen, men tidigare forskning tyder på att detta inte är görbart i 

kombination med ekonomisk tillväxt. Enligt Knight och Schor (2014) har det 

konstaterats att när den globala ekonomiska tillväxten ökar med en procentenhet, stiger 

de globala koldioxidutsläppen med 1,2 procentenheter. Obama (2017) menar dock att 

minskade koldioxidutsläpp inte behöver betyda minskad ekonomisk tillväxt. Obama 

(2017) anser att minskade koldioxidutsläpp kan bidra till ökad effektivitet, produktivitet 

och innovation. 

1.2 Problematisering 

Enligt Sariannidis, Zafeiriou, Giannarakis och Arabatzis (2012) är ett företags 

ekonomiska prestationer nära relaterade till dess arbete för ökad hållbarhet. Alshehhi, 

Nobanee och Khare (2018) menar istället att trots ökad uppmärksamhet bland forskare 

så är en sådan relation svår att fastställa. Vidare anser Alshehhi et al. (2018) att 

variationer i forskningsmetodik och mätning av variabler bidrar till de delade åsikterna 

gällande förhållandet. Författarna menar att konceptet hållbarhet är svårtolkat och det 

bidrar till att många mätmetoder utvecklats, vilka i sin tur fokuserar på olika faktorer. 

Även Dixon-Fowler, Slater, Johnson, Ellstrand och Romi (2013) menar att majoriteten 

av tidigare forskning tyder på ett positivt samband mellan företags miljöarbete och 

deras finansiella prestationer. De främsta argumenten för detta är enligt Dixon-Fowler et 

al. (2013) att de företag som lyckas med sitt miljöarbete uppvisar innovation och 

handlingskraft. Dock finns empiriska studier, vilka enligt Dixon-Fowler et al. (2013) 

tyder på ett neutralt eller negativt samband mellan företags miljöarbete och deras 

finansiella prestationer, vilket beror på att kostnaderna som uppstår i miljöarbetet 

överstiger de ekonomiska fördelarna.  

Enligt Roca och Searcy (2012) ifrågasätts i vilken utsträckning innehållet i 

hållbarhetsrapporterna återger effekterna av det utförda miljöarbetet. Hahn och Kühnen 
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(2013) anser också att kvaliteten i hållbarhetsredovisning länge har försummats, mycket 

på grund av att rapporteringskvalitét är svårt att utvärdera och därmed också svårt att 

studera. Vidare menar de att trots standardiseringsinsatser finns det emellertid 

betydande skillnader kvar mellan företag med avseende på innehållet och kvalitéten på 

hållbarhetsrapporter. Roca och Searcy (2012)  menar att en förklaring till detta kan vara 

att stor vikt i hållbarhetsredovisningar läggs vid kvalitativ information och att det 

saknas forskning om indikatorer som används för att förmedla kvantitativ information. 

Enligt Roca och Searcy (2012) representerar kvantitativa indikatorer konkreta uppgifter 

om bolagets prestation med avseende på hållbarhet och anses därför minst lika viktiga 

som den kvalitativa delen av hållbarhetsrapporteringen. 

Zhou, Ang och Han (2010) menar att flera indikatorer har utvecklats och tillämpats för 

att studera och kontrollera trender inom minskade koldioxidutsläpp. Enligt Jorgenson 

och Clark (2012) finns det tre skäl till att analysera koldioxidutsläpp. Det första skälet 

grundar sig i den vetenskapliga enighet som anser att koldioxidutsläpp utgör en primär 

bidragande faktor till klimatförändringen. Det andra skälet är att de flesta ekonomiskt 

relaterade aktiviteter kräver förbränning av fossila bränslen, vilket i sin tur leder till 

koldioxidutsläpp. Det sista skälet är enligt Jorgenson och Clark (2012) att det finns 

större mängd gränsöverskridande paneldata tillgängligt för just koldioxidutsläpp.  

Wang, Li och Gao (2014) menar att tidigare forskning kring sambandet mellan 

koldioxidutsläpp och finansiella resultat fokuserar på två huvudsakliga resonemang: 

win-lose och win-win. Det första resonemanget, win-lose, tycks enligt Wang et al. 

(2014) dominera i den internationella debatten avseende nationella åtaganden för att 

minska koldioxidutsläppen. Enligt författarna innebär det att företagens ansträngningar 

för att minska sina utsläpp medför kostnader som kan påverka deras konkurrenskraft. 

Enligt Dixon-Fowler et al. (2013) finns det forskning som anser att de extra kostnader 

företagen har för sitt miljöarbete är samhällskostnader som överförs till företagen. 

Författarna menar att det perspektivet gör det både olönsamt och olämpligt för 

vinstdrivande företag att vidta miljöförbättrande åtgärder. Wang et al. (2014) anser att 

win-win-resonemanget innebär motsatsen, att det gynnar företagens konkurrenskraft att 

aktivt arbeta med minskning av sina koldioxidutsläpp. Även Capece, Di Pillo, Gastaldi, 

Levialdi och Miliacca (2017) menar att tidigare forskning visat att företagens finansiella 

prestationer förbättrats efter vidtagna åtgärder för att minska koldioxidutsläppen. 
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Enligt Knight och Schor (2014) finns det en önskan om att minska koldioxidutsläppen, 

men tidigare forskning tyder på att detta inte är görbart i kombination med ekonomisk 

tillväxt. Vidare menar Knight och Schor (2014) att flera studier på global nivå har 

dokumenterat ett starkt, positivt förhållande mellan koldioxidutsläpp och ekonomisk 

utveckling eller välstånd. Lewandowski (2017) menar dock att majoriteten av empiriska 

studier på nationell nivå tyder på att minskade koldioxidutsläpp har en positiv effekt på 

företags finansiella prestationer.  

Enligt Lewandowski (2017) innebär ett positivt samband mellan ett företags årliga 

rapporterade koldioxidutsläpp och finansiella prestationer inte nödvändigtvis att det 

finns ett positivt samband mellan förbättrade koldioxidutsläpp över tid och finansiella 

prestationer. Alshehhi et al. (2018) menar att ytterligare forskning behövs för att ett 

entydigt förhållande mellan hållbarhetsarbete och finansiella prestationer ska kunna 

fastställas. Då varje land har sin egen unika lagstiftning och ekonomiska struktur är det 

enligt Wang et al. (2014) rimligt att förvänta sig att förhållandet mellan företags utsläpp 

och finansiella prestationer varierar mellan olika länder.  

I Sverige har klimatpolitiken enligt Linde (2018) historiskt präglats av en övergripande 

konsensus om vikten av att hantera klimatförändringarna, vilket har gjort det möjligt för 

svenska politiker att aggressivt angripa miljöproblemen både lokalt och internationellt. 

Vidare menar Linde (2018) att av de 8 partier som finns representerade i Sveriges 

Riksdag är 7 partier överens om att det krävs politiska åtgärder för att bromsa Sveriges 

klimatpåverkan. Vi är intresserade av att se huruvida svenska företag gynnas 

ekonomiskt av att verka under dessa förutsättningar. Abhi (2017) menar att många 

företag använder tillväxt som ett mått på finansiella prestationer eftersom tillväxt visar 

ökning av omsättning. Då ökad omsättning ökar företagens chans att förbättra sitt 

resultat anser vi att det är ett intressant mått på finansiella prestationer. Wang et al. 

(2014) som studerat sambandet mellan företags koldioxidutsläpp och finansiella 

prestationer har utgått från ett enda års data och anser att det är viktigt att analysera 

nämnda samband över tid. 

1.3 Syfte  

Vårt syfte är att analysera om det finns ett samband mellan minskade koldioxidutsläpp 

och finansiella prestationer hos svenska företag. 
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2. Teori 

 

I teoriavsnittet belyser vi studiens praktiska och teoretiska referensram. Tidigare 

forskning som rör det utvalda ämnet beskrivs och ligger till grund för studiens hypotes. 

2.1 Praktisk referensram 

Detta kapitel inleds med en praktisk referensram. Denna del består av en 

bakgrundsdiskussion som ligger till grund för vårt valda ämne. Därefter beskrivs 

begreppen finansiella prestationer, effektivisering, koldioxidutsläpp samt sambandet 

mellan finansiella prestationer och koldioxidutsläpp utifrån tidigare forskning.  

2.1.1 Bakgrundsdiskussion 

Enligt Knight och Schor (2014) ställer FN:s miljöorgan frågan huruvida det är möjligt 

att nå ekonomisk tillväxt och samtidigt minska koldioxidutsläppen. Författarna menar 

att studier visat ett starkt samband mellan BNP och koldioxidutsläpp och att inget land 

kan uppnå lägre utsläpp kombinerat med ekonomisk utveckling. Knight och Schor 

(2014) menar att det finns ett brådskande behov av att minska utsläppen snabbt och det 

kan innebära att rika länder eventuellt måste bromsa sin ekonomiska tillväxt. Vidare 

konstaterar Knight och Schor (2014) att att när den globala ekonomiska tillväxten ökar 

med 1 procentenhet, stiger de globala koldioxidutsläppen med 1,2 procentenheter.  

På företagsnivå ser det dock annorlunda ut. Capece et al. (2017) menar att studier visar 

att företag som minskar sina koldioxidutsläpp uppnår förbättrade ekonomiska resultat. 

Tidigare forskning visar på liknande resultat (Endrikat, Guenther & Hoppe, 2014; 

Boiral, Henri & Talbot, 2012; Figge & Hahn, 2012). Det faktum att resultaten skiljer sig 

åt mellan global nivå och företagsnivå är något vi finner intressant och därför har vi för 

avsikt att undersöka hur sambandet mellan sänkta koldioxidutsläpp och finansiella 

prestationer ser ut hos svenska företag. 

2.1.2 Finansiella prestationer 

Capon, Farley och Hoenig (1990) menar att vanliga variabler som representerar 

finansiella prestationer benämns som tillväxt och förändring i vinst samt att dessa ofta 
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relateras till tillgångar, investeringar eller eget kapital. Andra vanliga mått för 

finansiella prestationer är enligt Capon et al. (1990) eget kapital, kassaflöde, 

marknadsvärde samt försäljning. 

Kaplan och Norton (1992) menar att mått på finansiella prestationer indikerar huruvida 

ett företags strategi och genomförande av dessa strategier bidrar till ett förbättrat resultat 

och att typiska finansiella mått rör lönsamhet och tillväxt. För att mäta ett företags 

finansiella prestationer använder Andersen och Dejoy (2011) sig av marknadsvärdet 

dividerat med totala tillgångar. Marknadsvärdet kan enligt Andersen och Dejoy (2011) 

ses som ett mått som återspeglar marknadens uppfattning om företagets framtida 

möjligheter och tidigare prestationer. 

Vidare beskriver Andersen och Dejoy (2011) att andra sätt för att mäta finansiella 

prestationer kan vara med Tobins Q, vilket är förhållandet mellan marknadsvärdet och 

ersättningskostnaden för materiella tillgångar. Tobins Q kan enligt Andersen och Dejoy 

(2011) ses som ett omfattande mått för att mäta långsiktig ekonomisk utveckling. 

Vidare menar Andersen och Dejoy (2011) att marknadsvärdet dividerat med totala 

tillgångar är nära relaterat till Tobins Q men att det enklare kan beräknas utifrån allmänt 

tillgänglig information.  

Enligt Abhi (2017) använder många företag indikatorn tillväxt för att mäta sina 

finansiella prestationer då förändring i omsättning är ett viktigt verktyg för bedömning 

av ekonomiska konsekvenser. Vidare menar Abhi (2017) att ökning av omsättning 

påverkar företags framtida affärsutveckling och därmed stärker dem affärsmässigt. 

2.1.3 Effektivisering 

Figge och Hahn (2011) menar att i den traditionella uppfattningen är företagens främsta 

mål att använda sina resurser effektivt och maximera avkastningen på kapitalet. Denna 

uppfattning har dock utmanats av flera ledande forskare som hävdar att företagen har ett 

bredare ansvar än enbart vinstmaximering, anser Figge och Hahn (2011). Vidare menar 

Figge och Hahn (2011) att begreppet hållbar utveckling fått ökad uppmärksamhet under 

det senaste decenniet. 

Enligt Ambec och Lanoie (2008) står företagen inför ett ökat tryck att bli mer 

miljövänliga. Vidare menar Ambec och Lanoie (2008) att olika intressenter 
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(konsumenter/köpare, investerare, banker, icke-statliga organisationer osv.) pressar 

företag till att minska sin negativa miljöpåverkan och detta betraktas nu som företagens 

sociala ansvar. Alshehhi et al. (2018) menar att företag förväntas se förbi det kortsiktiga 

finansiella fokuset och ta riktning mot en ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Det är 

idag snarare ett krav än ett val för företag att utveckla företagsstrategier som gynnar 

både dem själva och miljön enligt Alshehhi et al. (2018). 

De resultat som framkommit angående relationen mellan företags miljöprestationer och 

finansiella prestationer, har enligt Albertini (2013), varit motsägelsefulla. De flesta av 

resultaten har visat på att miljöprestationer förbättrar den ekonomiska utvecklingen 

medan andra resultat tyder på att förhållandet är negativt, menar Albertini (2013). 

I en studie som gjorts av Alshehhi et al. (2018) där författarna studerat den påverkan 

som miljöarbete har på företags finansiella prestationer, kunde det konstateras att 

majoriteten av litteraturen som ingick i studiens innehållsanalys pekade på ett positivt 

förhållande mellan hållbarhet och finansiella prestationer. 

Enligt Albertini (2013) innebär miljöarbete betydande investeringar och viktiga 

förändringar av tillverkningsprocesser för att kunna minska föroreningar, 

energiförbrukning och/eller använda förnybara energikällor istället för fossila bränslen. 

Albertini (2013) menar att eftersom dessa miljöinvesteringar ökar 

produktionskostnaderna som inte kan redovisas i produktförsäljningspriserna, påverkar 

de företagets finansiella prestationer negativt. Dessutom kan det ta tid att se effekten av 

god miljöprestanda, vilket ökar osäkerheten om resultaten, menar Albertini (2013) 

2.1.4 Koldioxidutsläpp 

Frågan om klimatförändringar har skapat ett växande intresse för det vetenskapliga 

området på grund av dess många effekter på ekosystemen och därefter på människoliv, 

menar Giannarakis, Zafeiriou och Sariannidis (2017). Vidare anser Giannarakis et al. 

(2017) att den största källan till klimatförändringsfenomenet är växthuseffekten och 

trots klimatförändringsbekämpande initiativ så fortsätter utsläppen av växthusgaser att 

öka.   

Klimatförändringar, som härrör från den växande koncentrationen av växthusgaser i 

atmosfären, har ansetts vara en av de viktigaste frågorna under 2000-talet, anser Bano, 
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Zhao, Ahmad, Wang och Liu (2018). Enligt Ratnatunga och Balachandran (2009) har 

koncentrationen av växthusgas i atmosfären ökat dramatiskt vilket leder till att risken 

för kostsamma störningar från hastiga klimatförändringar ökar. Ratnatunga och 

Balachandran (2009) menar därför att detta kräver större uppmärksamhet och att 

försiktighetsåtgärder bör vidtas, både globalt och lokalt.  

Enligt Hao, Chen, Wei och Li (2016) har många tidigare studier undersökt förhållandet 

mellan klimatförändringar, energiförbrukning och koldioxidutsläpp. Vidare menar Hao 

et al. (2016) att studier av koldioxidutsläpp och klimatförändringar vanligtvis utförs ur 

ett fysik- och atmosfärsvetenskapligt perspektiv och analyserar därmed hur 

koldioxidutsläpp leder till klimatförändringar. Under förutsättning att 

klimatförändringar orsakas av växthusgasutsläpp, särskilt koldioxid, har vissa forskare 

diskuterat de viktigaste åtgärderna och möjliga strategier för att minska 

koldioxidutsläppen, menar Hao et al. (2016) 

Dovi`, Friedler, Huisingh och Klemes (2009) menar att den globala uppvärmningen 

orsakad av koldioxidutsläpp, i kombination med kraftigt stigande energipriser, orsakar 

massiva samhälleliga problem. Dessa problem ger enligt Dovi` et al. (2009) upphov till 

ökad efterfrågan på metoder att förbättra samhällets och den enskilde individens 

energianvändning och istället övergå till alternativa, låga eller icke-kolbaserade 

energisystem. Vidare menar Dovi` et al. (2009) att tills nyligen har industriella 

energieffektivitetsförbättringar fokuserat på förbättringar av effektivitet snarare än 

integration av förnybara energikällor. Enligt Pellegrino och Lodhia (2012) blir 

redovisning av koldioxidutsläpp allt viktigare på grund av det globala problemet med 

klimatförändringar då det är ett sätt att uppmuntra företag att öka förståelsen för sin 

egen miljöpåverkan. 

2.1.5 Sambandet mellan finansiella prestationer och koldioxidutsläpp 

Trots ökad forskning kring sambandet mellan företags minskade koldioxidutsläpp och 

finansiella prestationer så menar Wang et al. (2014) att de studier som gjorts visat 

blandade resultat. Den traditionella uppfattningen har enligt Clemens (2006) varit att 

kostnader för miljöarbete har en negativ inverkan på företags finansiella prestationer, 

men med åren har forskning visat att det inte nödvändigtvis är fallet.  
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Lambec och Lanoie (2008) menar att företag som minskar sina utsläpp undviker 

framtida ansvarskostnader. Deras inställning till relationen mellan minskade 

koldioxidutsläpp och finansiella prestationer handlar inte om att minskade utsläpp alltid 

åtföljs av förbättrade ekonomiska resultat, utan snarare att kostnader för att minska 

föroreningar kompenseras av vinster som görs på annat håll till följd av de minskade 

utsläppen. Lambec och Lanoie (2008) menar även att företag genom en ambitiös 

innovationsstrategi kan minska sin miljöpåverkan och samtidigt öka sin omsättning. 

Denna ökning av omsättningen kan enligt Lambec och Lanoie (2008) bero på bättre 

tillgång till rätt marknader, då inköpspolicyer från både offentliga organisationer och 

privata företag kan gynna gröna leverantörer. 

Boiral et al. (2012) studerade kanadensiska industriföretag och fann att de företag som 

engagerar sig i miljön uppvisar ett positivt samband mellan sänkta utsläpp och 

finansiella prestationer. Figge och Hahn (2012) menar att förebyggande av föroreningar 

och liknande miljöåtgärder har ett positivt samband med att företag förbättrar sina 

finansiella resultat. Enligt Figge och Hahn (2012) kan detta bero på att företagen sänker 

sina energikostnader. 

Enligt Endrikat et al. (2014) finns tydliga resultat från flertalet studier som visar ett 

positivt samband, medan andra studier har kommit fram till att sambandet mellan 

företags miljöarbete och finansiella prestationer är negativt. Hassel, Nilsson och 

Nyquist (2005) utförde en studie på 71 svenska börsnoterade företag och deras resultat 

visar att miljöarbete har ett negativt samband med företagens finansiella prestationer.  

H1: Det finns ett samband mellan koldioxidutsläpp och finansiella prestationer 

 

 

Figur 1. Förhållandet mellan minskade koldioxid och finansiella prestationer. Bildkälla: Egen figur. 

Minskade 
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2.2 Teoretisk referensram 

I denna del belyser vi de teorier som har koppling till företags miljöarbete. De teorier 

som beskrivs är Legitimitetsteorin och Intressentteorin. 

2.2.1 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin handlar enligt Guthrie och Parker (1989) om att företag syftar till att 

agera så att de sociala värdena i deras aktiviteter stämmer överens med samhällets 

normer. Begreppet legitimitet kan enligt Deegan (2002) liknas vid ett informellt socialt 

kontrakt, i vilket företag förbinder sig till att leva upp till de förväntningar som 

samhället de agerar inom har på dem. Pellegrino och Lodhia (2012) menar att den stora 

uppmärksamheten som klimatförändringarna skapar varit en drivkraft för företag att 

bedriva sin verksamhet på ett miljövänligt sätt. Vidare menar författarna att företagen 

arbetar med att minska sina koldioxidutsläpp och informerar samhället om sina 

handlingar för att kunna fortsätta verka inom de ständigt föränderliga gränserna i det 

informella sociala kontraktet. 

Busch och Hoffman (2011) menar att företagens ansträngningar för att reagera på 

klimatfrågor kan kopplas till ett legitimitetsperspektiv då pågående klimatförändringar 

ses som ett problem av deras externa intressenter. Frekventa nyheter om vetenskapliga 

insikter eller dramatiska följder av naturkatastrofer bidrar enligt Busch och Hoffman 

(2011) till att allmänheten kräver akuta åtgärder för att motverka klimatförändringar. 

Vidare menar författarna att företagens ansträngningar att proaktivt hantera 

klimatförändringarna därför har en tydlig koppling till nivån på dess legitimitet.  

2.2.2 Intressentteorin 

Begreppet intressenter kan enligt Mitchell, Agle och Wood (1997) definieras som 

grupper eller individer som kan påverka eller påverkas av uppnåendet av en 

organisations mål. Mitchell et al. (1997) menar att dessa både kan bestå av interna 

intressenter; delägare, personal, samt externa intressenter; entreprenörer och kunder. 

Enligt Deegan (2002) är information ett viktigt verktyg som kan användas av ett företag 

för att påverka intressenter till att ge sitt stöd i olika sammanhang, eller för att distrahera 

eventuella motståndare.   
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Enligt Lambec och Lanoie (2008) pressas företag ständigt av olika intressenter för att 

bli grönare och därmed minska sin negativa miljöpåverkan. Även Busch och Hoffman 

(2011) menar att speciellt företagens externa intressenter oroar sig för 

klimatförändringarna. Detta visar sig enligt Busch och Hoffman (2011) i att kunder 

alltmer börjar väga in miljöpåverkan som en del i sina köpbeslut, vilket resulterar i ett 

skifte i etablerade konsumtionsmönster. Författarna menar också att finansmarknaderna 

ökar pressen på företag att rapportera sina koldioxidutsläpp. 

Watson, Wilson, Smart och Macdonald (2018) menar att företag kan behöva samarbeta 

med externa intressenter för att utveckla sitt hållbarhetsarbete och att sådana samarbeten 

i förlängningen kan förbättra företagets innovativa förmåga. Dessa samarbeten bidrar 

till att skapa en positiv spiral då Lambec och Lanoie (2018) menar att de företag som 

arbetar för en bättre miljö har en bra relation till sina externa intressenter. Enligt Dixon-

Fowler et al. (2013) måste företagen möta sina intressenters behov för att nå framgång.  
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3. Metod 

 

Metodavsnittet inleds med en redogörelse för studiens positionering samt studiens 

forskningsansats och forskningsdesign. Därefter beskriver vi den metod som tillämpats 

och sedan följer en framställning av studiens population och bortfall. Avsnittet avslutas 

med en framställning av operationalisering, kvalitetskriterier, metodkritik och källkritik.  

3.1 Studiens positionering 

Studiens syfte är att analysera om det finns ett samband mellan minskade 

koldioxidutsläpp och finansiella prestationer hos svenska företag. Studien utgår från 

positivismen, en kunskapsteoretisk ståndpunkt som förespråkar användandet av 

naturvetenskapliga metoder vid studier av den sociala verkligheten och alla dess 

aspekter. Positivismen ska enligt Bryman och Bell (2017) vara objektiv och 

värderingsfri och Eriksson och Hultman (2014) menar att vetenskaplig kunskap ska vara 

deskriptiv och begränsa sig till att söka fakta om hur saker och ting förhåller sig och inte 

hur de borde vara. Teorins avsikt är enligt Bryman och Bell (2011) att generera 

hypoteser som kan prövas för att sedan göra det möjligt att ta ställning till om det finns 

lagmässiga förklaringar till dessa hypoteser.  

3.1.1 Forskningsansats 

Studien utförs med ett deduktivt synsätt. Bryman och Bell (2017) menar att inom 

kvantitativ forskning är relationen mellan teori och forskning av deduktivt slag. En 

deduktiv teori representerar enligt Bryman och Bell (2017) den vanligaste uppfattningen 

om hur förhållandet mellan teori och praktik ser ut. Utifrån det man redan vet inom ett 

specifikt område och de teoretiska överväganden som rör detta område härleder eller 

deducerar forskaren en eller flera hypoteser menar Bryman och Bell (2017). Eliasson 

(2010) menar att tanken med hypoteser är att de ska kunna testas mot data och sedan 

bekräfta om den insamlade datan stöder de teorier som hypoteserna byggts på. Vidare 

menar Eliasson (2010) att hypotesprövning är ett viktigt redskap för att kunna förklara 

hur mätbara variabler förhåller sig till varandra. 
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Figur 2. Den deduktiva processen. Bildkälla: Bryman och Bell, 2017 

 

3.1.2 Forskningsdesign 

Forskningsdesignen ska utgöra ramen för själva insamlingen och analysen av data, 

menar Bryman och Bell (2017). Då vi undersöker samband mellan minskade 

koldioxidutsläpp och företags finansiella prestationer så har vårt arbete en longitudinell 

design. En longitudinell studie är, enligt Bryman och Bell (2017) inriktad på att belysa 

sociala förändringar. Vi studerar om företag som sänkt sina koldioxidutsläpp ändå 

lyckats höja sin omsättning, detta är då en passande design för att vi ska kunna besvara 

vårt syfte.  

Bryman och Bell (2017) menar att en longitudinell design kan ge kunskaper om det 

tidsmässiga förhållandet mellan olika variabler. Detta bidrar till att det blir enklare att 

dra kausala slutsatser, menar Bryman och Bell (2017). Vid en longitudinell design 

studeras först ett urval vid ett tillfälle för att sedan studeras en gång till vid ett senare 

tillfälle. Då vi jämför koldioxidutsläpp över tid med företagets finansiella prestationer 

så studerar vi först företags koldioxidutsläpp under 2015 och jämför sedan med 

nästkommande år för att se om någon förändring har skett. 

  

6. Omformulering av teorin

5. Hypoteserna bekräftas eller förkastas

4. Resultat

3. Datainsamling

2. Hypotes

1. Teori
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3.2 Metodval 

För att besvara vårt syfte utför vi en kvantitativ studie där vi studerar förhållandet 

mellan utsläpp av koldioxid och företags finansiella prestationer. Kvantitativ metod 

används enligt Eliasson (2010) framförallt för analys av kvantifierad data och andra 

uppgifter som kan betecknas med siffror. Bryman och Bell (2017) menar att en 

kvantitativ forskningsmetod huvudsakligen handlar om att samla in numerisk data. 

Sohlberg och Sohlberg (2013) anser att intresset för variabler är typiskt inom den 

kvantitativa forskningen och inriktningen mot variabler innebär att man sysslar med 

enheter vars värden kan förändras. I vår undersökning söker vi samband mellan vissa 

variabler ur befintlig, oberoende data. Vi analyserar data från en databas som innehåller 

alla svenska årsredovisningar och dessa är i Sverige offentliga handlingar.  

Enligt Bryman och Bell (2017) innebär en sekundäranalys att man tar del av data som 

redan samlats in av andra forskare eller av olika organisationer. Eftersom vi vill jämföra 

samband mellan olika variabler hos svenska företag, så skulle det vara en i det närmaste 

omöjlig uppgift att samla in alla dessa uppgifter på egen hand. Enligt Bryman och Bell 

(2017) är det ofta till fördel för studenter att utföra sekundäranalys då det ger möjlighet 

till att använda data av hög kvalitet.  

En annan fördel med att utföra en sekundäranalys är möjligheten att analysera data ur ett 

annat perspektiv. Bryman och Bell (2017) menar att nya teoretiska idéer kan väcka 

intresse för analyser som inte varit aktuella tidigare, samt att man som forskare har 

möjlighet att studera förhållandet mellan fler variabler än vad som var tänkt från början. 

Det ger oss möjligheten att använda det data vi tittar på och deduktivt pröva andra 

teorier, utan att bli tvungna att börja om och samla in nytt material. 

3.2.1 Avgränsning 

Vi avgränsar oss till svenska aktiebolag då dessa enligt bokföringslagen är skyldiga att 

upprätta årsredovisning, vilket gör det möjlighet att få information om deras finansiella 

prestationer.  

I vår studie jämför vi koldioxidutsläppen mellan två år i de aktuella företagens 

hållbarhetsredovisningar för att kunna se en eventuell förändring. Vi koncentrerar oss på 
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de två senaste åren innan lagen om krav på hållbarhetsredovisning trädde i kraft, alltså 

2015-2016. 

3.2.2 Tillvägagångssätt och datainsamling 

För att samla in data till studien använder vi främst primär- och sekundärdata. För att 

kunna studera företags koldioxidutsläpp hämtar vi information från företagens 

hållbarhetsrapporter och för att jämföra dessa siffror mot företagens finansiella 

prestationer, samlar vi in uppgifter om företagens omsättning. Denna information 

kommer direkt ifrån företagens årsredovisningar. Den finansiella informationen, som 

utgör sekundärdata, hämtas från databasen Retriever.  

När vi studerar rapporterna är det uppgifterna från år 2015-2016 som används. Den 

insamlade datan sammanställs i ett Excel-ark som överförs och omformas i SPSS, ett 

datorprogram för statistisk analys.  

3.3 Population och bortfall  

De företag vi studerar är listade i Large Cap och Mid Cap på Stockholmsbörsen. Vi 

studerar två år, 2015 och 2016, detta då vi vill se förändringar i koldioxidutsläpp och 

omsättning. Vi väljer att inte ta med Small Cap då dessa företag hållbarhetsredovisar i 

betydligt mindre utsträckning och eftersom uppgifter angående koldioxidutsläpp främst 

återfinns i företags hållbarhetsrapporter så sållas dessa bort ifrån vårt urval.  

Det bortfall som uppstår i undersökningen beror främst på att informationen angående 

koldioxidutsläpp inte finns i hållbarhetsrapporten, alternativt är väldigt otydlig.  

3.4 Operationalisering 

Enligt Eliasson (2010) innebär operationalisering att ta fram begrepp ur teorin, dessa 

begrepp sätts sedan i fokus under den fortsatta undersökningen. Dessa begrepp ska 

sedan omvandlas till mätbara storheter, menar Sohlberg och Sohlberg (2013). När 

begreppen utgörs av mätbara variabler innebär det att de också kan undersökas, menar 

Eliasson (2010). Baserat på vårt teoriavsnitt kommer vi fram till de begrepp vi vill 

belysa och undersöka. 
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3.4.1. Beroende variabler 

Vår studie grundar sig på en beroende variabel, förändring i omsättning. Enligt 

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) är den beroende variabeln den händelse som 

utlöses av en kausal mekanism, aktiverad av den oberoende variabeln. I vår studie finns 

dock inga kausala samband, då de förändringar vi studerar sker samtidigt. Men vi väljer 

att låta förändring i omsättning vara den beroende variabeln då det är den riktningen vi 

är intresserade av att studera. 

Förändring av nettoomsättning (tkr) 

Förändringen i nettoomsättning beräknas genom att 2015 års nettoomsättning 

subtraheras från 2016 års nettoomsättning. Då databasen Retriever inte innehåller 

finansiella information om banker får vi hämta den informationen ur de aktuella 

bankernas årsredovisningar. En av bankerna, Nordea, redovisar sitt resultat i Euro. För 

att få fram omsättningen i svenska kronor räknar vi om nettoomsättningen från 2015 

och 2016 till den kurs (10,388 sek) som gäller den dag vi hämtar informationen ur 

årsredovisningen. Då databasen Retriever inte innehåller finansiell information om 

banker får vi hämta den informationen ur de aktuella bankernas årsredovisningar.    

3.4.2 Oberoende variabler 

Den oberoende variabeln i vår studie är förändring av koldioxidutsläpp. Enligt Bryman 

och Bell (2017) utövar den oberoende variabeln en kausal påverkan på den beroende 

variabeln. 

Förändring av koldioxidutsläpp 

För att beräkna förändringen i koldioxidutsläpp tar vi 2016 års koldioxidutsläpp minskat 

med 2015 års koldioxidutsläpp. Förändringen är mätt i ton koldioxid som släpps ut per 

år. Inte heller här är det aktuellt att söka efter ett kausalt samband i vår studie då de 

förändringar vi studerar sker samtidigt. Som vi nämnt tidigare är vi intresserade av att 

studera en viss riktning i hur en potentiell förändring sker och därför är förändring i 

koldioxid vår oberoende variabel. 
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3.4.3 Kontrollvariabler 

Vi använder oss av kontrollvariablerna bransch och skuldsättningsgrad. En 

kontrollvariabel är en variabel som hålls konstant eller vars effekter elimineras med 

avsikt att analysera förhållandet mellan andra variabler utan störningar.  

Bransch 

Vi delar in branscherna utifrån Nasdaq OMX Stockholms (2017) branschindelning.  

Branschindelningen utgörs av 9 kategorier, dessa är Basic Materials, Consumer Goods, 

Consumer Services, Financials, Health Care, Industrials, Oil & Gas, Technology och 

Telecommunications. Oil & Gas ingår inte i vår studie då inget av företagen inom den 

branschen redovisar koldioxidutsläpp. 

Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgrad är ett finansiellt nyckeltal som används för att beskriva ett företags 

finansiella risk. Skuldsättningsgraden beräknas som kvoten mellan totala skulder 

och eget kapital. Vi hämtar våra siffror från företagens årsredovisningar och för de 

banker som finns i urvalet hämtas siffran för skuldsättningsgrad från VA Finans.  

 

 

 

Figur 3. Sammanställning av operationalisering. Bildkälla: Egen figur 
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3.5 Kvalitetskriterier 

Enligt Bryman och Bell (2017) är reliabilitet, replikerbarhet och validitet de viktigaste 

kriterierna för att den företagsekonomiska forskningen ska bedömas ha hög kvalitet. 

Nedan beskriver vi dessa begrepp. 

3.5.1 Reliabilitet 

Enligt Eliasson (2010) är reliabilitet viktigt i kvantitativa undersökningar, då det handlar 

om huruvida en undersökning är möjlig att upprepa, och erhålla motsvarande resultat. 

Vidare menar Eliasson (2010) att ur en vetenskaplig synvinkel är det viktigt att andra 

ska kunna kontrollera den data som använts vid undersökningen. Då vår data 

huvudsakligen kommer ifrån företags årsredovisning och hållbarhetsrapport, vilka är 

offentliga handlingar så anser vi att det inte bör uppstå några problem om andra vill ta 

del av samma data. Bryman och Bell (2017) anser att forskare inom den kvantitativa 

forskningen är intresserade av huruvida ett mått är stabilt eller ej och menar vidare att 

om en studie upprepas och resultatet skiljer sig mycket åt bedöms måttet ha låg 

reliabilitet. Eliasson (2010) menar att reliabilitet bestäms av hur mätningen utförts och 

hur noggrant mätningen bearbetats. För att öka reliabiliteten arbetar vi med variabler, 

och beskriver utförligt hur dessa beräknas.  

3.5.2 Replikerbarhet 

Enligt Bryman och Bell (2017) är det av vikt att en studie kan replikeras, då det stärker 

dess trovärdighet. Vidare menar Bryman och Bell (2017) att det är viktigt att noggrant 

och utförligt beskriva studiens tillvägagångsätt för att den ska kunna upprepas av andra. 

I vår studie beskriver vi utförligt tillvägagångssättet och den insamlade data vi använder 

oss av är offentlig, vilket gör att andra kan hämta samma uppgifter och replikera arbetet.   

3.5.3 Validitet 

Enligt Bryman och Bell (2017) är validitet det viktigaste forskningskriteriet då det 

beskriver undersökningens giltighet. Validitet kan ses som en bedömning av om de 

slutsatser som genererats från en studie hänger ihop eller inte. Sohlberg och Sohlberg 

(2013) anser att validitet innebär att forskaren ställer sig frågan om det som mäts 

verkligen är det som avses att mätas. För att resultatet ska få hög validitet, menar 

Eliasson (2010) att man bör ha en tydlig frågeställning, just för att eliminera de 

frågetecken som eventuellt finns runt vad det är som ska mätas. Då vår studie utförs 
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utifrån en deduktiv forskningsansats, bygger vår teori på tidigare forskning. Utifrån det 

formulerar vi den hypotes som ska testas. Vidare anser Eliasson (2010) att det är viktigt 

att kontrollera den information som samlats in är giltig. Då vi utgår från offentligt 

material som företagen själva redovisar, anser vi inte att det finns någon anledning till 

misstro och vi anser därför att detta bidrar till ökad validitet. 

Något annat som kan göras för att öka validiteten är enligt Eliasson (2010) att 

konstruera olika indikatorer för de begrepp man använder sig av. Detta är något vi utgått 

ifrån i vår studie då vi studerar företags finansiella resultat. Detta kan göras på flera 

olika sätt men vi har valt att använda oss av förändring i nettoomsättning. 

3.6 Metodkritik 

Studien har utförts med en kvantitativ metod. Den kvantitativa metoden har enligt 

Bryman och Bell (2017) kritiserats då det förespråkas en kvalitativt inriktad forskning. 

Vidare menar Bryman och Bell (2017) att den kvantitativa forskningen också saknar 

verkligt värde och snarare belyser ett förmodat värde. Eriksson och Hultman (2014) 

anser dock att fokus vid undersökning är att metoden som används ska ge en så korrekt 

och tillförlitlig bild som möjligt. Då vi i vår studie vill undersöka samband mellan 

siffror så anser vi att en kvantitativ metod är mest lämpad. Vi analyserar data utifrån 

redan befintligt material och därför anser vi att datan är tillförlitlig. Vi är dock medvetna 

om att företag redovisar sina koldioxidutsläpp efter olika metoder, s.k. scope. De flesta 

företag redovisar sina utsläpp i 3 scope, där vi valt att fokusera på scope 1 och 2 då det 

3:e scopet rör externa utsläpp. Några företag har slagit ihop scope 1 och 2 och vissa 

företag redovisar enbart totala utsläpp. Vår egen tolkning av dessa siffror kan resultera i 

vissa mätfel men vi har strävat efter att de uppgifter vi samlat ska vara så jämförbara 

som möjligt.  

Studiens urval är i minsta laget. Totalt finns 211 företag i Large cap och Mid cap och av 

dessa kunde vi endast använda 50 st på grund av bristfälliga uppgifter. Vissa företag 

visade upp sina utsläpp i olika typer av diagram utan exakta värden, andra valde att 

enbart lyfta fram den sänkning som gjorts under en längre tid. Dessa var vi tvungna att 

välja bort då vi var intresserade av förändringen i siffror, inte bara riktning. Möjligen 

hade urvalet blivit större om vi valt att inkludera onoterade företag. 
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3.7 Källkritik  

Tidigare forskning ligger till grund för studiens hypotes. Denna forskning har vi tagit 

del av genom vetenskapliga artiklar. Vi har främst använt oss av databasen Scopus, och 

där vi till största del begränsat oss till vetenskapliga artiklar som är från ansedda 

journaler. Vi har också valt artiklar som har många citeringar, då vi utgått från att 

artiklar som andra forskare använt sig av till sin egen forskning är av hög kvalité.  

Till vår datainsamling har vi använt oss av primärdata från företagens årsredovisningar 

och hållbarhetsrapporter. Enligt Eriksson och Hultman (2014) är det viktigt att datan är 

giltig, har relevans och är tillförlitlig. Då våra siffror kommer från offentliga handlingar 

så anser vi att datan uppfyller dessa 3 kriterier. Dock är det möjligt att företagen i sina 

hållbarhetsrapporter förskönar sina koldioxidutsläpp och uppger falska siffror men detta 

är inget som vi har möjlighet att kontrollera.  
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4. Resultat 

 

Detta kapitel inleds med en redogörelse för resultatet av den deskriptiva statistiken för 

studiens variabler. Därefter redovisas resultatet av korrelationsanalysen och 

regressionsanalyserna. Slutligen sammanfattas de båda regressionsanalyserna och 

resultaten analyseras mer ingående.  

 

 

4.1 Deskriptiv statistik 

Den deskriptiva statistiken presenteras i tre delar. Inledningsvis redovisas den 

deskriptiva statistiken för vår beroende variabel, därefter redogör vi för studiens 

oberoende- samt kontrollvariablers deskriptiva statistik. 

4.1.1 Deskriptiv statistik för beroende variabel 

Den beroende variabeln i vår undersökning är förändring av nettoomsättning. 

Diagrammet nedan visar hur många företag som ökat respektive minskat sin 

nettoomsättning mellan år 2015-2016. 34 företag har ökat sin omsättning, dvs 68 %. Vi 

kan också se att 16 företag minskat i omsättning, dvs 32 %. Totalt innehåller studiens 

beroende variabel 50 företag. 

 

Tillväxt 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ökning i omsättning 34 68,0 68,0 68,0 

Minskning i omsättning 16 32,0 32,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Tabell 1. Företag som ökat resp. minskat sin nettoomstättning mellan 2015-2016 
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4.1.2 Deskriptiv statistik för oberoende variabel 

Den oberoende variabeln i vår undersökning är förändring av koldioxidutsläpp. 

Diagrammet nedan visar hur många företag som ökat respektive minskat sina 

koldioxidutsläpp mellan år 2015-2016. 24 företag har ökat sina koldioxidutsläpp, dvs 48 

%. Vi kan också se att 26 företag minskat sina koldioxidutsläpp, dvs 52 %.  

Utsläpp 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ökade utsläpp 24 48,0 48,0 48,0 

Minskade utsläpp 26 52,0 52,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Tabell 2. Företag som ökat resp. minskat sina koldioxidutsläpp mellan 2015-2016 

I tabellen nedan presenteras deskriptiv statistik för tillväxt och utsläpp. 

Tabell 3. Deskriptiv statistik över tillväxt och utsläpp 

Tillväxt mäter vi genom förändringen av nettoomsättning i tkr mellan räkenskapsåren 

2016 - 2015. Minsta värdet, -24 312 000, står för de företag som sänkt sin omsättning 

mest sedan 2015 och det hösta värdet, 14 071 000, står för de företag som höjt sin 

omsättning mest sedan 2015. Medelvärdet är -364 030,5 och standardavvikelsen är 5 

915 121,988. 

Utsläpp mäts genom förändringen av koldioxidutsläpp i ton mellan räkenskapsåren 

2016 - 2015. Minsta värdet, -10 042 000, står för de företag som sänkt sina 

koldioxidutsläpp mest sedan 2015 och det högsta värdet, 223 000, står för de företag 

som höjt sina utsläpp mest sedan 2015. Medelvärdet är -19950,70 och 

standardavvikelsen är 151 286,065. 
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4.1.3 Deskriptiv statistik för kontrollvariabel 

Bransch används som kontrollvariabel i studien. Nedan visas förändring i 

koldioxidutsläpp beroende av bransch. Vi kan se att den bransch som sänkt sina utsläpp 

mest är Basic Materials medan Industrials och Consumer Services är de branscher som 

ökat sina utsläpp mest. 

 

 

Figur 4. Förändring i koldioxidutsläpp beroende av bransch. Bildkälla: Egen figur 

 

Skuldsättningsgrad används som kontrollvariabel i studien. Minsta värdet, 0,25 

representerar det företag med lägst skuldsättningsgrad och det högsta värdet, 108,88 står 

för det företag med den högsta skuldsättningsgraden. De företag med väldigt hög 

skuldsättningsgrad består av banker, det är inte ovanligt att dessa har en 

skuldsättningsgrad på 95 % då deras tillgångar till största del består av lånade pengar. 

Tabell 4. Deskriptiv statistik för skuldsättningsgrad 
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4.2 Korrelationsanalys 

 

 

Korrelationsmatrisen visar hur studiens beroende variabel korrelerar med både den 

oberoende variabeln samt de valda kontrollvariablerna, detta utifrån ett ”Pearsons 

korrelationstest”. Den beroende variabeln består av förändringen av omsättning mellan 

år 2015 och 2016. Den oberoende variabeln består av förändring av utsläpp mellan år 

2015 och 2016. Som kontrollvariabler används skuldsättningsgrad och de olika 

branscher vi delat in företagen inom.  

Här visar det sig att två av studiens kontrollvariabler uppvisar statistisk signifikans för 

korrelation med den beroende variabeln. Den första är branschen Health Care (0,280, 

sig 0,05) som uppvisar ett svagt men positivt samband med förändringen i omsättning. 

Den andra är branschen Technology (-0,398, sig 0,01) som visar ett något starkare men 

negativt samband med förändringen i omsättning. Korrelationen med vår oberoende 

variabel Förändring utsläpp är negativ, vilket överensstämmer med tidigare studier. Det 

innebär att omsättningen ökar när utsläppen minskar, eller tvärtom. Men sambandet är 

så svagt (-0,019, sig 0,896) och signifikansnivån är så hög att det måste tolkas som att 

 Förändring i nettoomsättning 

Förändring i nettoomsättning 2015-2016 tkr 1 

Förändring i utsläpp 2015-2016 (ton) -0,019 

Skuldsättningsgrad % -0,236 

Bransch Consumer Goods 0,073 

Bransch Industrials -0,02 

Bransch Health Care  0,280* 

Bransch Financial -0,113 

Bransch Technology 

Bransch Basic Material 

Bransch Consumer Services 

Bransch Telecommunication 

 

*p ≤ 0,05, ** p ≤ 0,01 

-0,398** 

-0,003 

0,209 

-0,049 

Tabell 5. Korrelationsmatris 
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det svaga samband som visas beror till största del på slumpen. Chansen att uppnå det 

visade sambandet i analysen om det inte finns utanför vår studie är alltså väldigt stor.  

Vår studie bygger på ett relativt litet urval (50 företag). Enligt Bryman och Bell (2011) 

påverkas nivån på den statistiska signifikansen i korrelationsanalysen av storleken på 

urvalet. De menar att det i grunden förhåller sig så att ett större urval sannolikt ger lägre 

signifikansnivå. Vidare anser Bryman och Bell (2011) att man ska ta hänsyn till både 

korrelationskoefficienten och signifikansnivån och inte enbart se till det ena och helt 

utelämna det andra. Vi kan inte bortse från den höga signifikansnivån, men resultatet 

ska läsas med hänsyn till storleken på urvalet. 

I korrelationsanalysen kan vi även kontrollera att inte kontrollvariablerna korrelerar för 

högt med varandra (multikollinearitet) då detta kan leda till att den kommande 

regressionsanalysens resultat blir missvisande. Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen 

(2010) menar att det signalerar problem ifall det uppstår korrelation mellan 

kontrollvariablerna som överstiger -0,8 eller 0,8. För att vara på den säkra sidan väljer 

vi ett lägre gränsvärde, -0,6 och 0,6. I vår korrelationsanalys överstiger ingen av 

korrelationerna dessa värden och vi kan därför utesluta multikollinearitet. 
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4.3 Regressionsanalys 

2 regressionsanalyser genomförs, en bivariat regressionsanalys där vi endast tar hänsyn 

till studiens beroende variabel och oberoende variabel, därefter görs en multipel 

regressionsanalys där även studiens kontrollvariabler inkluderas. 

4.3.1 Bivariat regressionsanalys 

 

 

 

 

 

Tabell 6. Resultat av bivariat regressionsanalys 

 

I den bivariata regressionsanalysen inkluderas endast studiens beroende variabel 

(Förändring omsättning) och den oberoende variabeln (Förändring utsläpp). Av 

resultatet finner vi att ingen del av variansen hos den beroende variabeln kan förklaras 

av variansen hos den oberoende variabeln (R²=0,000). Det innebär att inget i 

förändringen av omsättning kan förklaras av förändringen i utsläpp. 

Regressionsanalysens B-värde (-0,744) förklarar hur mycket den beroende variabeln 

förändras då den oberoende variabeln ökar med ett steg. Här får vi ett negativt B-värde 

och kan se att då koldioxidutsläppen ökar med ett steg så minskar omsättningen med 

0,744 steg.   
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4.3.2 Multipel regressionsanalys 

 

 

 

 

Tabell 7. Resultat av multipla regressionsanalysen 

 

I den multipla regressionsanalysen inkluderas även kontrollvariablerna 

skuldsättningsgrad och bransch. Branscherna består av Consumer Goods, Industrials, 

Health Care, Financials Technology, Basic Material, Consumer Services och 

Telecommunications. Av detta resultat kan vi utläsa att variansen i den beroende 

variabeln till viss del kan förklaras av variansen hos den oberoende variabeln 

(R²=0,335). För att inte överskatta variansen väljer vi istället att titta på justerat R² vilket 

tar hänsyn till att regressionen innehåller ett flertal kontrollvariabler. Justerat R²=0,185, 

vilket innebär att 18,5 % av förändringen av omsättning kan förklaras av förändringen i 

utsläpp.  B-värdet visar nu att den oberoende variabelns effekt på den beroende 

variabeln har minskat (-0,097) men den är fortfarande negativ. Det innebär att när 

utsläppen ökar med ett steg så minskar omsättningen med 0,097 steg. 
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4.4 Sammanfattning av regressionsanalyserna 

Resultatet av den bivariata regressionsanalysen tyder på att ingen del av variansen hos 

den beroende variabeln kan förklaras av variansen hos den oberoende variabeln 

(R²=0,000) vilket betyder att inget i förändringen av nettoomsättning kan förklaras av 

förändringen i koldioxidutsläpp. Vi finner också att regressionsanalysens B-värde är 

negativt, vilket innebär att då koldioxidutsläppen ökar med ett steg så minskar 

omsättningen med 0,744 steg. Vår tolkning av det resultatet är att även det omvända 

gäller, alltså att omsättningen ökar med 0,744 steg då koldioxidutsläppen minskar med 

ett steg. Dock avslöjar den höga signifikansnivån (0,896) att koefficientens värde inte är 

pålitligt. Det betyder att vi endast med ca 10 % säkerhet kan säga att koefficientens 

värde inte är noll. 

 

Resultatet från den multipla regressionsanalysen där kontrollvariablerna inkluderats 

visar på att variansen i den beroende variabeln till viss del kan förklaras av variansen 

hos den oberoende variabeln (R²=0,335). Vi väljer dock att studera justerat R² som tar 

hänsyn till att regressionen innehåller ett flertal kontrollvariabler. Justerat R²=0,185, 

vilket innebär att 18,5 % av förändringen av omsättning kan förklaras av förändringen i 

utsläpp. B-värdet visar nu att den oberoende variabelns effekt på den beroende variabeln 

har minskat (-0,097) men den är fortfarande negativ. Det innebär att när utsläppen ökar 

med ett steg, minskar omsättningen med 0,097 steg. Liksom i den bivariata 

regressionsanalysen tolkar vi ur resultatet att även det omvända gäller. Alltså att en 

sänkning av utsläppen med ett steg ger en höjning med 0,097 steg av omsättningen. 

Men signifikansnivån är nu ännu högre än vid den bivariata regressionsanalysen (0,985) 

så B-värdet är inte tillförlitligt. Signifikansnivån visar att vi endast med 1,5 % säkerhet 

kan säga att koefficientens värde inte är noll. 

4.4.1 Hypotes 1 

Det finns ett samband mellan koldioxidutsläpp och finansiella prestationer. 

Resultatet från korrelationsanalysen visar ett väldigt svagt och negativt samband. Det 

finns alltså ett svagt samband mellan minskade utsläpp och ökad omsättning, eller det 

omvända. Dock är signifikansnivån så hög att vi måste anta att resultatet beror på 

slumpen. Då vi har nästan 90 % chans att uppnå det negativa sambandet i analysen om 

det inte finns utanför studien, måste vi förkasta vår hypotes. 
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5. Slutsats 

 

Detta avslutande kapitel består av de slutsatser studien resulterat i. Studiens bidrag 

presenteras och förslag till vidare forskning framställs.   

 

 

5.1 Sammanfattande slutsats 

Enligt Jorgenson och Clark (2012) finns flera skäl att analysera koldioxidutsläpp. Ett av 

dem är att koldioxid utgör en starkt bidragande faktor till klimatförändringarna som 

sker. Ett annat skäl är enligt Jorgenson och Clark (2012) att många ekonomiskt 

relaterade aktiviteter kräver förbränning av fossila bränslen, vilket i sin tur leder till 

koldioxidutsläpp. Knight och Schor (2014) menar att en global, ekonomisk tillväxt inte 

går att uppnå utan att koldioxidutsläppen ökar med större andel, men andra forskare 

menar att det ser annorlunda ut på företagsnivå och att företag som minskar sina 

koldioxidutsläpp förbättrar sina ekonomiska resultat (Capece et al., 2017; Endrikat et 

al., 2014; Boiral et al., 2012; Figge & Hahn, 2012). Det här väckte ett intresse hos oss 

att studera hur det ser ut bland svenska företag då Sverige enligt Gössling och Hall 

(2008) är ett av länderna som lett EU till att formulera ett gemensamt mål angående 

sänkta koldioxidutsläpp.  

 

Studiens syfte är att analysera om det finns ett samband mellan minskade 

koldioxidutsläpp och finansiella prestationer. Resultatet av vår studie visar att det finns 

ett mycket svagt negativt samband på kort sikt. Det innebär att det ekonomiskt gynnar 

svenska företag marginellt att sänka sina utsläpp. Ett intressant resultat med tanke på att 

Sverige enligt Gössling och Hall (2008), utöver delaktigheten i EU:s gemensamma mål 

angående sänkta utsläpp, har satt det nationella målet ännu högre. Vi ställer oss 

frågande till hur detta ska uppnås utan de ekonomiska incitament som behövs för att 

övertyga svenska företag att investera både tid och pengar i att sänka sina utsläpp. Då vi 

studerat förändringar över väldigt kort tid kan vårt resultat ses ur ett annat perspektiv; 

nämligen att de företag som bekostar ny teknik för att sänka sina utsläpp redan har 

ekonomiska förutsättningar för det. Det går inte att utläsa ett kausalt samband av vårt 
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resultat, så det kan även vara så att de företag som redovisar stora vinster har 

ekonomiskt utrymme till att arbeta för en bättre miljö. 

Enligt Naturvårdsverket (2018) har Sveriges totala utsläpp minskat med 26 % mellan 

1990 och 2016 och det är främst sedan 2003 som det skett en långsiktig minskning. 

Kanske är det så att även om utsläppen idag är alldeles för höga, har stora insatser redan 

gjorts för att minska dem, vilket kan ha lett till att de stora minskningarna i 

fortsättningen uteblir och därmed den ekonomiska avkastningen? Är det så att företagen 

får värdera den miljömässiga vinsten högre då den ekonomiska uteblir? 

5.2 Studiens bidrag 

Studien delas upp i ett praktiskt bidrag och ett teoretiskt bidrag. I det praktiska bidraget 

beskriver vi hur resultatet kan vara intressant för praktiker och i det teoretiska bidraget 

jämför vi studiens resultat med resultat från tidigare forskning.  

5.2.1 Praktiskt bidrag 

Det allvarligaste miljöhotet vi står inför idag är klimatförändringarna och den främsta 

orsaken till klimatförändringarna är våra utsläpp av koldioxid. För att bromsa vår 

belastning på miljön krävs att vi alla bidrar till sänkning av dessa utsläpp. Enligt 

Naturvårdsverket (2018) står industrierna i Sverige för ca en tredjedel av våra totala 

utsläpp. Det ger en tydlig signal om att företagen i Sverige måste ta sitt ansvar angående 

minskningen av koldioxidutsläppen. Det viktigaste i nuläget är att motivera företagen 

till detta. Vår studie visar att det finns ett mycket svagt negativt samband mellan sänkta 

koldioxidutsläpp och finansiella prestationer, vilket innebär att företagens finansiella 

prestationer förbättras något vid sänkning av deras utsläpp. Även om förbättringar i 

miljön måste ses som den stora vinsten, måste det även finnas möjlighet till starkare 

ekonomisk vinning för företagen i Sverige om de ska motiveras till att investera tid och 

pengar för att sänka sina utsläpp. Företag drivs trots allt för att gå med vinst. 

Vårt praktiska bidrag riktas inte i första hand mot de svenska företagen, utan mot de 

makthavare som kan påverka de svenska företagens förutsättningar i den här frågan. 

5.2.2 Teoretiskt bidrag 

Tidigare forskning inom ämnet har visat på varierande resultat. Majoriteten av 

empiriska studier på nationell nivå tyder enligt Lewandowski (2017)  på att minskade 
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koldioxidutsläpp har en positiv inverkan på företags finansiella prestationer. Detta 

överensstämmer med det resultat vår studie genererat i även om sambandet är väldigt 

svagt. Vi väljer dock att förkasta hypotesen då signifikansnivån är så pass hög att 

resultatet inte blir pålitligt. Detta skulle kunna tyda på att det inte finns något samband 

mellan utsläpp och finansiella prestationer.  

Anledningen till att vi ville undersöka sambandet mellan koldioxidutsläpp och 

finansiella prestationer var att liknande studier gjorts i andra länder och/eller under 

andra förutsättningar. De tidigare undersökningarna som gjorts har även använt andra 

mått för finansiella prestationer. Att vårt resultat skiljer sig från tidigare studier beror 

möjligtvis på samma faktorer som motiverade vårt val av undersökning till att börja 

med. 

5.3 Förslag till vidare forskning 

Vårt resultat visar på ett svagt negativt samband men samtidigt är detta inte särskilt 

trovärdigt på grund av den höga signifikansnivån. Vi tror dock att resultatet skulle ha 

blivit annorlunda om studien hade gjorts över en längre tidsperiod. Detta stöds av Wang 

et al. (2014) som menar att en kort tidsperiod enbart ger en ögonblicksbild och att 

förändring över tid därför bör beaktas. 

Ett annat förslag till vidare forskning skulle kunna vara att titta på onoterade företag, 

detta styrks av Qian och Xing (2018). Onoterade företag har lika höga utsläpp som 

noterade företag men har inte samma press på sig då de inte granskas i samma 

utsträckning. Det skulle därför vara intressant att se hur och om dessa arbetar med att 

sänka sina utsläpp och om det i så fall ger utslag på deras finansiella prestationer.  

En annan begränsning i vår studie är att antalet företag som redovisar sina 

koldioxidutsläpp är få. 2017 infördes en lagändring som innebär att företag som 

uppfyller vissa krav måste hållbarhetsredovisa och det skulle kunna medföra att ett 

större antal företag börjar redovisa koldioxidutsläpp. Vi valde att studera företags 

utsläpp före denna lagändring då vi intresserar oss av de företag som redovisar av fri 

vilja.  
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Bilaga 2. 

  

 
Tabell 8. Komplettering till multipel regressionsanalys 
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Bilaga 3. 

 

Studerade företag år 2015–2016 

Namn   Bransch  Segment 

1.   AAK AB   Consumer Goods Large Cap 

2.   AB Fagerhult  Industrials  Mid Cap 

3.   AB SKF   Industrials  Large Cap 

4.   AB Volvo  Industrials  Large Cap 

5.   Assa Abloy AB  Industrials  Large Cap 

6.   AstraZeneca AB  Health Care  Large Cap 

7.   Atlas Copco AB  Industrials  Large Cap 

8.   Avanza Bank Holding AB Financials  Large Cap 

9.   Axis AB   Technology  Large Cap 

10. Beijer Alma AB  Industrials  Mid Cap 

11. BillerudKorsnäs AB  Basic Materials Large Cap 

12. Boliden AB  Basic Materials Large Cap 

13. Byggmax Group AB  Consumer Services Mid Cap 

14. Castellum AB  Financials  Large Cap 

15. Catena AB  Financials  Mid Cap 

16. Diös Fastigheter AB  Financials  Mid Cap 

17. Eltel AB   Industrials  Mid Cap 

18. Fabege AB  Financials  Large Cap 

19. FastPartner AB  Financials  Mid Cap 

20. Gränges AB  Consumer Goods Mid Cap 

21. H & M Hennes & Mauritz AB Consumer Services Large Cap 

22. Haldex AB  Consumer Goods Mid Cap 

23. Heba Fastighets AB  Financials  Mid Cap 

24. Hexpol AB  Basic Materials Large Cap 

25. Holmen AB  Basic Materials Large Cap 

26. ICA Gruppen AB  Consumer Services Large Cap 

27. JM AB   Financials  Large Cap 

28. Modern Times Group MTG AB Consumer Services Large Cap 

29. NCC AB   Industrials  Large Cap 
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30. NIBE Industrier AB  Industrials  Large Cap 

31. Nolato AB  Industrials  Mid Cap 

32. Nordea Bank AB  Financials  Large Cap 

33. Peab AB   Industrials  Large Cap 

34. Platzer Fastigheter Holding AB Financials  Mid Cap 

35. Ratos AB   Financials  Large Cap 

36. Recipharm AB  Health Care  Mid Cap 

37. Sandvik AB  Industrials  Large Cap 

38. Scandic Hotels Group AB Consumer Services Mid Cap 

39. Securitas AB  Industrials  Large Cap 

40. Skandinaviska Enskilda Banken AB Financials  Large Cap 

41. SSAB AB  Basic Materials Large Cap 

42. Stora Enso AB  Basic Materials Large Cap 

43. Swedbank AB  Financials  Large Cap 

44. Swedish Match AB  Consumer Goods Large Cap 

45. Swedol AB  Consumer Services Mid Cap 

46. Telefonaktiebolaget LM Ericsson Technology  Large Cap 

47. Telia Company AB  Telecommunications Large Cap 

48. Thule Group AB  Consumer Goods Large Cap 

49. Trelleborg AB  Industrials  Large Cap 

50. ÅF AB   Industrials  Large Cap 

 


