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SAMMANFATTNING 
  

Titel: CEPs effekt på FP i fossila bränsleintensiva företag: Påverkas relationen om 

företaget har en CSR-kommitté? -En kvantitativ studie av 827 publika globala bolag 

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi 

Författare: Edvard Setterberg och Johanna Hohenthal 

Handledare: Jan Svanberg 

Datum: 2019 – januari 

Syfte: Företagens miljömässiga ansvar har blivit en allt mer central fråga för företagets 

intressenter. Tidigare studier som har behandlat relationen mellan Corporate 

Environmental Performance CEP och Financial Performance FP har resulterat i 

varierande utfall. Två faktorer som anses påverka denna relation är olikheter mellan 

branscher och brister i det interna organisationsarbetet. För att få en tydligare bild av 

relationen mellan CEP och FP behöver forskningen utvecklas för företag som agerar i en 

ur miljösynpunkt tung bransch. 

Syftet med studien är att förklara om det finns ett samband mellan CEP och FP i fossila 

bränsleintensiva företag och se om sambandet är starkare eller svagare om företaget 

använder en CSR-kommitté.  

Metod: Studien utgår från en positivistisk forskningsfilosofi med en deduktiv ansats. 

Studien har en kvantitativ strategi och har formats av en longitudinell design, där 

sekundärdata har inhämtats för åren 2014-2017 från databasen Thomson Reuters 

Datastream. Detta har genererat ett urval bestående av 827 publika bolag från hela 

världen vars data har analyserats i statistikprogrammet SPSS och presenteras i tabeller. 

Resultat & slutsats: Studiens resultat visar att det finns ett positivt samband mellan 

miljödimensionen CEP och den finansiella prestationen mätt utifrån både 

redovisningsmåttet ROE och marknadsmåttet Tobins Q för fossila bränsleintensiva 

företag. För de fossila bränsleintensiva företagen med en CSR-kommitté visade även 

resultatet ett starkare samband mellan CEP och FP än för företag utan CSR-kommitté. En 

jämförelse mellan olika sektorer visade en tydlig variation mellan resultaten, där vissa 

sektorer hade ett negativt samband mellan CEP och FP. 

Examensarbetets bidrag: Studien bidrar till den empiriska forskningen och utökar 

förståelsen för relationen mellan CEP och FP genom att studera fossila bränsleintensiva 

företag, som är en miljömässigt tung bransch. Studien bidrar även med teoretisk 

information om huruvida kontinuerligt arbete via CSR-kommittéer påverkar denna 

relation. Vidare ger studien ett praktiskt bidrag genom att uppmuntra företag att engagera 

sig i CEP-aktiviteter, istället för uppkomsten av tvingande miljöregleringar, för att nå 

lönsamhet. 

Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag till fortsatt forskning är att gå djupare ner 

bland fler sektorer för att kunna se skillnader mellan branscher och göra djupare analyser 

mellan dessa för att få en större förståelse om relationen mellan CEP och FP. Det kan 

också finnas skillnader mellan företag av olika storlek, därför är ett andra förslag att dela 

upp och jämföra resultaten mellan stora och små företag. 

Nyckelord: CEP, FP, fossila bränsleintensiva företag, CSR-kommitté, Stakeholder 

theory, Trade-off theory, Resource-based view  



 

 

 ABSTRACT 
  

Title: CEP's impact on FP in fossil fuel firms: Is the relationship affected if the 

company has a CSR committee? - A quantitative study of 827 public global companies 

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

Author: Edvard Setterberg and Johanna Hohenthal 

Supervisor: Jan Svanberg 

Date: 2019 – january 

Aim: The company's environmental responsibility has become an increasingly central 

issue for the company's stakeholders. Earlier studies that have addressed the relationship 

between Corporate Environmental Performance CEP and Financial Performance FP 

have resulted in varying outcomes. Two factors that are considered to affect this 

relationship are differences between industries and shortcomings in internal 

organization work. In order to get a clearer picture of the relationship between CEP and 

FP, research needs to be developed for companies acting in an environmentally heavy 

industry. The purpose of the study is to explain if there is a connection between CEP 

and FP in fossil fuel firms and see if the association is stronger or weaker if the 

company uses a CSR committée. 

Method: This study is based on a positivistic research philosophy with a deductive 

approach. The study has a quantitative strategy and has been formed of a longitudinal 

design, where secondary data has been collected for the years 2014-2017 from the 

Thomson Reuters Datastream database. This has generated a sample of 827 public 

companies worldwide whose data has been analyzed in the SPSS statistics program and 

presented in tables. 

Result & Conclusions: The result of the study shows that there is a positive correlation 

between the environmental dimension CEP and the financial performance, measured 

based on both the accounting measure ROE and the market measure Tobins Q for fossil 

fuel firms. For the fossil fuel firms with a CSR committée, the result also showed a 

stronger relationship between CEP and FP than for companies without a CSR 

committée. A comparison between sectors showed a clear variation between the results, 

where some sectors had a negative link between CEP and FP. 

Contribution of the thesis: The study contributes to empirical research and 

understanding of the relationship between CEP and FP by studying fossil fuel firms, 

which is an environmentally heavy industry. The study also contributes with theoretical 

information about whether continuous work through CSR committees affects this 

relationship. The study also provides a practical contribution by encouraging companies 

to engage in CEP activities, instead of the emergence of compelling environmental 

regulations, to achieve profitability. 

Suggestions for future research: A proposal for further research is to go deeper into 

more sectors to see differences between industries and to make deeper analyzes between 

them to gain a better understanding of the relationship between CEP and FP. There may 

also be differences between companies of different sizes, so a second proposal is to 

divide and compare the results between large and small companies. 

Key words: CEP, FP, fossil fuel firms, CSR committee, Stakeholder theory, Trade-off 

theory, Resource-based view  
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1. Inledning      

 

I det inledande kapitlet kommer vi att presentera bakgrunden till studien följt av en 

problemdiskussion och studiens syfte. Kapitlet kommer sedan att avslutas med dess 

avgränsning och en övergripande disposition av resterande del. 

 
 

1.1 Bakgrund 
Corporate Social Responsibility (CSR) har den senaste tiden blivit ett trendigt begrepp 

och företag med självaktning kan inte undvika att benämna frågan på sin hemsida eller i 

sin årsredovisning. Samtidigt råder det en förvirring om vad begreppet innefattar och 

vilka underkategorier det inkluderar (Grankvist, 2009). Historiskt sett har begreppet haft 

många olika definitioner. I början av 1950-talet var CSR-begreppet mer inriktat åt det 

sociala ansvarstagandet enligt Carroll (1999). En välkänd förklaring av definitionen av 

det sociala ansvarstagande myntades av Carroll (1979) som beskriver det som “The social 

responsibility of business encompasses the economic, legal, ethical, and discretionary 

expectations that society has of organizations at a given point in time”. Carroll menar att 

socialt ansvar bygger på fyra grundpelare som är ekonomiskt, rättsligt, etiskt och 

diskretionärt ansvar. Crawford och Gram (1978) är inne på samma spår men definierar 

det utifrån tre aspekter. De såg CSR som resultatet av relationen mellan företag och deras 

intressenter inom ekonomiska, sociala samt miljömässiga aspekter.  

 

Under slutet av 80-talet blev intresset för CSR allt större vilket ledde fram till att begrepp 

som Corporate Social Performance (CSP) växte fram (Carroll, 1979). CSP är ett 

kvantitativt mått som mäter ett företags CSR-aktiviteter, vilket har lett till att företagens 

CSR-aktiviteter kunde börja jämföras mellan varandra (Wood, 2010). Frågan många 

företag ställde sig var varför man skulle intressera sig och investera i CSR-aktiviteter?  

 

CSP började därför ställas i relation till företagets finansiella prestation (FP). Flera 

forskare (Allouche & Laroche, 2014; Blasi, Caporin & Fontini, 2018; Preston & 

O´Bannon, 1997) undersökte om företags CSR-arbete påverkade FP.  FP mäts utifrån tre 

olika mått som är marknadsmässiga, redovisningsmässiga och perceptuella mått. Blasi et 

al. (2018) förklarar att de marknadsmässiga måtten blickar mot framtiden och företagets 

marknadsvärde, medan redovisningsmåttet fokuserar på företagets ekonomiska liv vilket 

är ett nulägesmått och innefattar indikatorer som avkastning på investeringar och 
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avkastning på eget kapital (Allouche & Laroche, 2014). De perceptuella måtten bedömer 

FP ur en kvalitativ ansats genom externa eller interna källor (Peloza, 2009). 

 

Friedman (1972) var tidigt ute och kritiserade företags CSR-aktiviteter och ansåg att det 

enbart var en orättvis och dyr börda för aktieägarna. Forskning visade däremot att 

resultatet kunde variera. Preston och O´Bannon (1997) visade i sin studie att det inte fanns 

någon negativ koppling mellan de sociala och finansiella indikatorerna, utan bevisen 

bekräftade det motsatta. Däremot använde Preston och O´Bannon (1997) enbart 

redovisningsmått vid mätning av FP i sin analys, varav resultatet inte analyserade 

helhetsbilden av företaget. Även forskning som utgått från en bredare bild av företagets 

FP har kommit fram till olika resultat. Allouche och Laroche (2014) som använde sig av 

marknadsmässiga indikatorer kom fram till att det finns en positiv koppling mellan CSP 

och FP medan Brammer och Millington (2008) såg en negativ koppling och kom fram till 

att marknaden straffar företagens intentioner till att förbättra sina CSR-aktiviteter. 

 

Att resultaten mellan kopplingen CSP och FP är varierande bekräftas av Margolis och 

Walsh (2001) som beskrev 127 studier som empiriskt testade sambandet mellan CSP och 

FP. Där har 54 av de 127 studierna visat ett positivt samband mellan CSP och FP och 

enbart 7 visade ett negativt samband. För att förstå de bakomliggande orsakerna till det 

varierande resultatet föreslog Ortas, Álvarez, Jauques och Garayar (2015) att det kan vara 

bra att bryta ner CSR till mindre hållbarhetsdimensioner. Det kan vara stora skillnader på 

hur ett företags CSR-aktiviteter opererar i de olika hållbarhetsdimensionerna som miljö, 

sociala och styrelseformer. Kock, Santaló och Diestre (2012) samt Xu, Zeng, Zou och Shi 

(2016) förklarar att under det senaste årtiondet har miljödimensionen (Corporate 

environmental performance, CEP) fått allt större fokus, delvis på grund av att 

miljöföroreningar har ökat. Detta stärks av Bhattacharyyaa och Cummings (2014) studie 

som förklarar att allt fler företagsledare har en positiv inställning till företagets 

ansvarstagande angående miljön. Detta har gjort att utvecklingen med att skydda miljön 

och att öka den ekonomiska prestationen har kommit i kontrast med varandra.  
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1.2 Problemdiskussion 
I tidigare empiriska studier har relationerna mellan CEP och FP varit omdiskuterad och 

visat olika resultat. Majoriteten av studierna (Clarkson, Li, Richardson & Vasvari, 2011; 

Li, Cao, Zhang, Chen, Ren & Zhao, 2017; Salama, 2005) visar att det finns en signifikant 

positiv korrelation mellan CEP och FP. De antyder därför att företag bör ägna väsentligt 

mer engagemang åt miljömässiga processer för att skapa tilltro mot investerare och andra 

intressenter för att skapa bättre FP. Zhao och Murrells (2016) studie visar att det även 

finns ett negativt samband. De menar att investeringar och engagemang inom CEP leder 

till att resurser läggs på miljöändamål vilket minskar resurser som skulle kunnat 

investeras i produktionsprocessen vilket har en negativ inverkan på vinsten. Jo, Kim och 

Park (2015) föreslår att kostnaderna för CEP kan kompenseras av långsiktiga intäkter. 

Anledningen ligger i att upptäckten av engagemang i CEP i framtiden kan bidra till att 

skapa ett gott rykte, möta intressenters behov, locka fler investerare och därigenom 

förbättra det finansiella resultatet. 

 

Det traditionella ekonomiska argumentet mot att engagera sig i CEP har enligt Elsayed 

och Paton (2005) varit att företagen anser att fördelarna med miljöinvesteringar endast 

delvis kommer att tillfalla företagen själva. Som ett resultat av det har företagen ett 

incitament att underinvestera i miljön. Elasyed och Paton (2005) menar även att ett 

ingripande från regeringen att genomföra miljöstandarder kommer att resultera i en 

avvägning mellan nytta till samhället (i form av förbättringar för miljön) och kostnader 

för företagen (i form av lägre vinster). Däremot hävdar Porter och Van der Linde (1995) 

att strängare reglering ofta kan ge en långsiktig ökning till lönsamheten genom att tvinga 

företagen att fokusera på att minska produktionskostnaderna och öka konsumentnöjdhet 

och försäljning. Med andra ord kan miljöinvesteringar vara en win-win-lösning för 

företagen och samhället. Horváthová (2012) resultat stöder Porters och Van der Lindes 

syn på att miljöreglering har en positiv långsiktig effekt på FP. 

 

Denna proaktiva miljöreglering från samhället kan även ge motsatt effekt. Rassier och 

Earnhart (2009) fann i sin studie att när regleringen av utsläppen i vattnet inom 

kemikaliebranschen blev hårdare minskade företagets framtida värde och företagets 

framtida avkastning. En minskning med 50 procent i tillåten utsläppsgräns resulterade i 

en minskning med cirka 1 procent i företagsvärde. Men den finansiella prestationen var 

enbart mätt utifrån det marknadsmässiga måttet Tobins Q. Att det finns marknadsmässiga 

förluster stärks av Fisher-Vanden och Thorburn (2011). De förklarar att när företag 
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annonserar att de ska investera i klimatreduceringar blir det en signifikant förlust i 

företagets marknadsvärde och att ett företags struktur i styrningen har en betydande roll 

för hur stor förlusten blir. Deras resultat visar även att ett företags beslut om att investera 

och utveckla CEP står i konflikt med företagets vinstmaximering. Lioui och Sharma 

(2012) utgick från ett bredare perspektiv på FP och mätte utifrån både redovisningsmåttet 

ROA och marknadsföringsmåttet Tobins Q. Även de fann ett negativt samband och ansåg 

att det berodde på att investerare upplever miljöinitiativ som potentiella kostnader eller 

påföljder. Vastola, Russo och Vurro (2017) utgick från samma mätningsgrund som Lioui 

och Sharma (2012) men fann däremot att förbättringar i CEP påverkade företagets FP 

positivt både på kort och lång sikt. 

 

Denna oklarhet i kopplingen mellan CEP och FP påverkas av en rad olika faktorer. 

Förutom den externa miljöregleringen som vi har tagit upp tidigare i studien lyfter Rassier 

och Earnhart (2009) och Li, Cao et al. (2017) fram två ytterligare aspekter vilka är; 

olikheter mellan branscherna och brister i det interna organisationsarbetet. Forskare som 

utgått från olika bransch har fått olika resultat på kopplingen mellan CEP och FP. Qi, 

Zeng, Shi, Meng och Yang (2014) utgick ifrån kinesiska industriföretag där deras studie 

bekräftar att det fanns en positiv koppling mellan CEP och FP både på kort och lång sikt. 

Medan Rassier och Earnhart (2009) utgick från företag inom kemikaliebranschen och de 

fann att CEP påverkade företagets marknadsvärde negativt. Tidigare forskning tyder på 

att "anpassa" CEP till ett specifikt sammanhang av en bransch, såsom branschspecifik 

miljöpåverkan, kan förklara skillnader i förhållandet (Griffin & Mahon, 1997; Brammer 

& Pavelin, 2006). En stor påverkanseffekt för företagens benägenhet att vilja investera i 

CEP och som kan sänka kostnaden och öka FP är hur stor den direkta kostnaden är (Li, 

Zhao, Sun & Yin, 2017). Industrier med en hög miljöpåverkan har ofta kostsamma 

miljöutgifter, men där möjligheterna till kostnadsbesparingar kan vara hög (Hart, 1995; 

Burnett & Hansen, 2008; Darnall, 2009). Gonenc och Scholtens (2017) benämner 

speciellt fossila bränsleintensiva företag som en bransch som kan definieras utefter dessa 

kriterier.    

 

Fossila bränsleintensiva företag har två distinkta skillnader jämfört med övriga branscher. 

(1) Inom fossila bränsleintensiva företag riskerar miljökostnaden vara den dominerande 

delen av kostnaden i resultaträkningen på grund av den höga miljöpåverkan (International 

Energy Agency, 2015). Geller, Schaeffer, Szklo, och Tolmasquim (2004) samt Marques 
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och Fuinhas (2011) förklarar att företag som använder sig av mycket energi/fossila 

bränslen i produktionsprocessen har möjlighet att maximera energiproduktiviteten och 

minska energiinsatsen, vilket resulterar i att kostnaden minskar samt minskning i 

energiberoende. Därav blir miljön ett av de viktigare områdena att minska kostnaderna i. 

(2) Fossila bränsleintensiva företag påverkas i större utsträckning av det publika intresset. 

Ritchie och Dowlatabadi (2014) menar att investerares villighet att investera i fossila 

bränsleintensiva företag influeras av den negativa påverkan branschen har på miljön. 

Detta orosmoment gör att aktieägare och intressenter pressar företagen att genomföra mer 

hållbar energiutveckling på ett sätt som inte sker i andra branscher (Hepbasli, 2008).    

 

Fossila bränslen har en viktig inverkan på ekonomiska och samhälleliga processer och är 

en del av alla produktionsprocesser. Hittills har ett fåtal studier undersökt fossila 

bränsleintensiva företags samhälleliga inverkan. I det avseendet undersöker de vanligtvis 

katastrofer såsom explosioner eller oljeutsläpp (t ex Patten & Nance, 1998; Capelle-

Blancard & Laguna, 2010). Karaktären av dessa företags verksamhet kräver hög 

miljöexponering enligt Gonenc och Scholtens (2017), därför är de föremål för 

ekonomiska, finansiella och politiska risker på ett annat sätt än i andra branscher 

(Smolarski & Vega, 2013). Miljömässig avkastning kan därför betraktas som en strategi 

för fossila bränsleintensiva företag för att begränsa exponeringen och/eller för att 

förbättra sitt rykte (Heal, 2008, refererad i Gonenc & Scholtens, 2017). Li, Cao et al. 

(2017) föreslår att forskning behöver utveckla och undersöka koppling mellan CEP och 

FP i en miljömässigt tung bransch och se om det finns incitament för företag att självmant 

investera i miljön istället för tvingande regleringar.  

 

Utöver specifik bransch finns det ytterligare en aspekt enligt Rassier och Earnhart (2009) 

och Li, Cao et al. (2017) som ligger till grund för det varierande sambandet mellan CEP 

och FP, det är brister i det interna organisationsarbetet. För organisationerna har 

miljöfrågor blivit allt viktigare och förändringar i miljöregler, intressenttryck, krav på 

ökad ansvarsskyldighet och konkurrenskraftiga möjligheter har gjort att allt fler 

företagsledare överväger att ta hänsyn till miljöaspekter i sina strategiska planeringar och 

beslutsfattande (Dixon-Fowler, Ellstrand & Johnson, 2017). Eberhardt-Toth (2017) 

förklarar i sin artikel att det finns en koppling mellan företag som har CSR-kommittéer 

och de som har hög CSP. En liknande studie gjordes av Dixon-Fowler et al. (2017) som 
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kopplade CSR-kommittéer till CEP. Författarna kom fram till liknande resultat, företag 

med CSR-kommittéer har en högre proaktiv miljöprestanda än de utan.  

 

Vi har därför valt att i denna studie fokusera på relationen mellan CEP och FP i fossila 

bränsleintensiva företag och om dessa skiljer sig åt från övriga sektorer. Tidigare 

forskning om hur företags intentioner till en bättre miljö genom användandet av CSR-

kommitté påverkar företagens utveckling och ökning av det finansiella resultatet är 

knapphändig. Forskning har tidigare enbart utgått ifrån antingen kopplingen mellan CEP 

och FP eller CSR-kommitté och CEP (Dixon-Fowler et al., 2017; Li, Zhao et al., 2017). 

I denna studie ska vi integrera bägge aspekterna och få mer kunskap om huruvida en 

kontinuerlig strävan efter att förbättra miljön lönar sig genom bättre ekonomiska resultat.  

 

Föreliggande studie kommer att bidra till den företagsekonomiska forskningslitteraturen 

på olika sätt. Vi har valt att studera ur en miljösynpunkt tung bransch, vilket enligt Li, 

Cao et al. (2017) behöver utvecklas för att få en tydligare bild över relationen mellan ett 

företags engagemang i CEP-aktiviteter och kopplingen till den finansiella prestationen. 

Detta är viktigt då det kan uppmuntra företag att själva investera för en bättre miljö istället 

för införande av tvingande regleringar. Studien bidrar därmed till kunskap huruvida 

klimatproblemen kommer lösas av marknaden eller om det krävs statligt ingripande. 

Finns det en positiv koppling mellan CEP och FP kommer företag ta initiativ att minska 

klimatföroreningar, vilket kommer leda till en bättre miljö för både samhället och 

företaget. Till sist kommer studien bidra till ökad förståelse om företags kontinuerliga 

strävan att förbättra miljön genom CSR-kommittéer påverkar FP i positiv bemärkelse.  

   

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att förklara om det finns ett samband mellan CEP och FP i fossila 

bränsleintensiva företag och se om sambandet är starkare eller svagare om företaget 

använder en CSR-kommitté.  
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1.4 Avgränsning 
Som vi har diskuterat ovan kan ett företags FP mätas på olika sätt. I denna studie har vi 

valt att tillämpa både ett marknadsmässigt och ett redovisningsmässigt mått. Vi kommer 

därmed använda Tobins Q som är ett marknadsmässigt mått som blickar framåt, och ROE 

som är ett redovisningsmässigt mått som ger indikationer om företagets nuläge. Detta ger 

oss möjlighet att få en bredare helhetsbild av företagens finansiella prestationer. För att 

mäta variabeln CEP har vi i studien valt att använda oss av databasen Thomson Reuters 

ESG-mått för miljödimensionen (environmental score). Studien utgår från börsnoterade 

bolag på en global marknad och avgränsas till att innefatta åren 2014-2017, där vi har valt 

att endast ta med de företag som har registrerad data för samtliga variabler under samtliga 

år. Detta har gett oss ett undersökningsunderlag som innefattar 827 företag och 3308 

observationer. Av dessa 827 företag har vi valt att bryta ut och fokuserar på de fossila 

bränsleintensiva företagen som i studien uppgår till 104 stycken. Resterande företag 

behåller vi ändå genom hela studien, där de kategoriseras in i olika sektorer, för att kunna 

analysera och diskutera de skillnader som framkommer. 

 

1.5 Disposition 
I det inledande kapitlet har vi gett en introduktion till ämnet och presenterat studiens 

bakgrund, problemdiskussion, syfte samt avgränsning. Detta kommer följas av en 

disposition av resterande delar i studien här nedan. 

 

Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen redogör vi för det teoretiska ramverk som vi utgår från och 

definierar studiens begrepp. Kapitlet inleds med en presentation av tidigare forskning 

gällande relationen mellan CEP och FP. Detta följs av en beskrivning av tre aktuella 

teorier, vilka lyfter fram olika sätt att se på relationen mellan CEP och FP. Därefter 

kommer en introduktion av kontroversiella branscher där vårt fokus går via 

energibranschen till fossila bränsleintensiva företag som har en betydande påverkan på 

miljön. Avslutningsvis presenteras tidigare forskning om CSR-kommittéer och dess 

inverkan på CEP och FP. 

 

Metod 

I metodkapitlet kommer vi att redogöra för vår vetenskapsteoretiska grund där vi förklarar 

val av forskningsfilosofi, forskningsansats, forskningsstrategi och även presenterar vald 

forskningsdesign. Vidare presenteras de empiriska metodvalen genom att tydliggöra för 
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vår datainsamlingsmetod, studiens population följt av urval och bortfall. Därefter redogör 

vi för vår operationalisering där de mått vi kommer använda i studien för våra beroende, 

oberoende och kontrollvariabler beskrivs. Slutligen kommer valda analysmetoder att 

behandlas. 

 

Resultat 

Resultatkapitlet inleds med en redogörelse av den beskrivande statistiken följt av en 

beskrivande statistik utifrån sektor. Därefter presenteras den utförda korrelationsanalysen 

och kontroll av eventuella felkällor. Avslutningsvis presenteras resultatet av utförda 

regressionsanalyser, vilka ligger till grund för vidare diskussioner kring studiens 

hypoteser och syfte. 

 

Diskussion 

I det femte kapitlet förs en diskussion kring resultatet i relation till studiens två hypoteser, 

tidigare forskning samt teori för att besvara studiens syfte. 

 

Slutsats 

I det avslutande kapitlet ges en beskrivning av studiens slutsats, dess teoretiska och 

praktiska bidrag och begränsningar. Det hela avslutas med förslag till fortsatt forskning.  
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2. Teoretisk referensram 

 

I det andra kapitlet kommer vi att presentera det ramverk av tidigare forskning som utgör 

grunden för vår studie och framtagandet av dess hypoteser. Kapitlet inleds med tidigare 

forskning kring relationen mellan CEP och FP, för att därefter lyfta fram olika aktuella 

teorier som skildrar sambandet mellan CEP och FP. Därefter presenteras fossila 

bränsleintensiva företag som är en miljömässigt tung bransch med stor påverkan på 

miljön. Slutligen presenteras CSR-kommittén och dess effekt på CEP och FP. 

 

 

2.1 CEPs effekt på FP 
Den allt större påverkan företag har på miljön har ökat intresset och forskningen för hur 

företag kan bli mer miljöeffektiva och minska dess miljöpåverkan (Renneboog, Horst & 

Zhang, 2008). Detta har i sin tur resulterat i att miljömässig hållbarhetsredovisning har 

blivit allt viktigare för företag och speciellt inom västvärlden (Adams & Kausirikun, 

2000). Företags miljöstyrkor har ökat successivt mellan 1995-2011 (Arslan-Ayaydin & 

Thewissen, 2014) och dessutom har många företagares inställning till ansvarstagande 

angående miljön utvecklats i positiv riktning vilket Bhattacharyya och Cummings (2014) 

fann i deras studie. Hart (1995) förklarar att detta delvis beror på att fler positiva faktorer 

har blivit associerade med en mindre miljöpåverkan och ett effektivare miljöarbete från 

företagen. 

 

Den mest forskade relationen angående företags miljöpåverkan är dess koppling till 

företagets prestation och speciellt företagets FP, men resultaten har varit varierande (Li, 

Zhao et al., 2017). Majoriteten av forskningen visar att det finns ett positivt samband 

(Arslan-Ayaydin & Thewissen, 2014; Clarkson et al., 2011; Jo et al., 2015). Clarkson et 

al. (2011) påvisar att CEP påverkar FP på flera aspekter över en längre tid. Finansiella 

aspekter som kassaflöde, tillväxt och Tobins Q var högre i företag som hade förbättrat sin 

CEP jämfört med företag där en förändring i CEP inte skett. Qi et al. (2014) och Salama 

(2005) konkretiserar resonemanget och förklarar att utveckling i CEP är konsekvent med 

utveckling i FP genom att CEP hjälper till att bygga upp legitimiteten och öka företagets 

konkurrensfördelar. CEPs positiva inverkan på FP ligger i linje med Stakeholder theory 

(Li, Zhao et al., 2017) som argumenterar för att företag med en förbättrad CEP tar mer 

socialt och miljömässigt ansvar vilket stärker kommunikationen med intressenter, 

förbättrar företagets varumärke och ökar företagets konkurrensfördelar.    
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Li, Zhao et al. (2017) fann i sin studie att det inte fanns någon positiv koppling mellan 

CEP och FP, vilket indikerar att kopplingen inte är konsekvent. Dixon-Fowler, Slater, 

Johnson, Ellstrand och Romi (2013) menar att de varierande resultaten kan bero på att 

företagsstorleken i vissa fall har en betydande effekt. De fann i deras studie att kopplingen 

mellan CEP och FP var större i mindre företag jämfört med större företag. De menar att 

mindre företag kanske kan kompensera på grund av att de har mindre resurser och då är 

dem mer flexibla. Även tidsperspektivet kan ha en effekt, där forskning har kommit fram 

till att i det korta perspektivet finns det en negativ eller inte någon koppling alls mellan 

CEP och FP (Chang, 2015; Horváthová, 2012; Iwata & Okada, 2011). Horváthova (2012) 

förklarar att stora och tunga investeringar ofta inte ger effekt direkt. Jo et al. (2015) fann 

att investeringar i CEP som minskar miljökostnader tar ett till två år innan det ökar 

företagets finansiella prestation mätt utifrån ROA, därav den negativa kopplingen på kort 

sikt. Chang (2015) förklarar i sin studie att investerare hävdade att företag som har bättre 

CEP ökar sina ekonomiska bördor och ökar den operativa risken, därav den negativa 

effekten mellan CEP och FP. Investerares negativa uppfattning angående investeringar 

och initiativ i CEP bekräftas av Lioui och Sharma (2012) och Yadav, Han och Kim 

(2017). De fann att investerare såg investeringen och initiativ i CEP som en potentiell 

kostnad eller påföljd, speciellt de företag som redan från början hade ett dåligt värde på 

CEP. Det finns likheter med Trade off theory som menar att det finns en negativ koppling 

mellan CSR-relaterade aktiviteter och FP (Preston & O’Bannon, 1997).      

 

Forskare har diskuterat olika anledningar till varför resultaten har varierat. Clarkson et al. 

(2011) menar att investeringar i CEP och implementering av en proaktiv miljöstrategi inte 

funkar för alla företag. Enbart företag med tillräckliga finansiella resurser och 

förvaltningskapacitet kan klara av att implementera dessa proaktiva miljöstrategier, därav 

får investeringar i CEP olika effekt på FP. Företags nuvarande förutsättningar har en 

speciell inverkan på kopplingen mellan CEP och FP enligt Trumpp och Guenther (2017). 

De menar att investeringar har en negativ koppling på FP för de företag som har låg CEP. 

Medan företag med hög CEP, där har investeringar en positiv koppling på FP. Länken 

mellan CEP och FP är därför U-formad och det lönar sig då att investera i CEP efter en 

miniminivå av CEP.  
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Figur 1: Den U-formade relationen mellan CEP och FP 

Hämtad från Trumpp och Guenther (2017). 

 

Synen på att företags förutsättningar påverkar kopplingen mellan CEP och FP är 

konsekvent med Resource-based view (Clarkson et al., 2011) som menar att ett företags 

konkurrensfördelar endast kan upprätthållas om de möjligheter som skapar 

konkurrensfördelen stöds av resurser som är svårt för konkurrenterna att kopiera.   

 

Diskussionen ovan angående kausaliteten mellan CEP till FP leder oss fram till tre 

aktuella teorier- Stakeholder theory, Trade-off theory och Resour.ce-based view som vi 

kommer att diskutera närmare nedan. 

 

2.1.1 Stakeholder theory 

Stakeholder theory är inriktad på att tillgodose alla företagets intressenter och hävdar att 

chefer ska fatta beslut som tar hänsyn till intressenternas intressen i ett företag (Jensen, 

2002). Intressenter inkluderar alla som har intresse av information om och från företaget, 

dit räknas ägare, kreditgivare, leverantörer, kunder, anställda, statliga och kommunala 

myndigheter samt samhället och allmänheten. Stakeholder theory föreslår att det 

föreligger en positiv relation mellan ett företags sociala-/miljöprestationer och finansiella 

prestationer eftersom det ökar tillfredsställelsen hos olika intressenter, och således även 

företagens externa rykte, vilket leder till ett bättre ekonomiskt resultat (Allouche & 

Laroche, 2014). Enligt Preston och O’Bannon (1997) finns det en fördröjningseffekt 

mellan sociala/miljö och finansiella prestationer. Där det yttre ryktet, oavsett om det är 

gynnsamt eller ogynnsamt utvecklas först, och att detta följs av de ekonomiska resultaten.  
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Att bygga bättre relationer med primära intressenter som anställda, kunder, leverantörer 

och samhällen kan leda till ökad finansiell avkastning genom att hjälpa företag att 

utveckla immateriella men värdefulla tillgångar som kan leda till konkurrensfördelar 

(Hillman & Keim, 2001). Investeringar i intressentrelationer kan exempelvis leda till 

lojalitet hos kunder och leverantörer, minskad omsättning bland anställda eller att 

företagets rykte förbättras. Dessa värdefulla tillgångar anser Hillman och Keim (2001) i 

sin tur kan leda till ett positivt förhållande mellan intressenthantering och aktieägarvärde 

där effektiv intressenthantering leder till förbättrad FP. Tidigare studier (Dowell, Hart & 

Yeung, 2000; Russo & Fouts, 1997) har rapporterat att bättre miljöstandarder är 

förknippade med högre marknadsvärderingar, vidare visar flera studier ett positivt 

förhållande mellan CEP och FP (Allouche & Laroche, 2014; Orlitzky, Schmidt & Rynes, 

2003; Wagner, 2015). Sammanfattningsvis menar Stakeholder theory att företag som 

satsar mer på CEP genererar en högre nivå av FP, vilket indikerar att det föreligger en 

positiv relation mellan dessa två. 

 

2.1.2 Trade-off theory 

I Trade-off theory antar den sociala prestationen den oberoende variabeln enligt Preston 

och O’Bannon (1997) och teorin menar att det finns ett negativt samband mellan 

sociala/miljöprestationer och FP. En ökad satsning på CSR-aktiviteter leder till ökade 

kostnader för företaget, vilket i sin tur påverkar företagets lönsamhet negativt. Något som 

leder till att konkurrenterna som inte är lika socialt ansvarstagande hamnar i en bättre 

position i jämförelse med de företag som väljer att satsa på sociala frågor (Allouche & 

Laroche, 2014; Preston & O’Bannon, 1997). Vi har tidigare under stakeholder theory 

diskuterat fördelarna med att investera i relationer med primära intressenter. Vad det 

gäller trade-off theory antas socialt ansvarstagande och användandet av företagets resurs 

för att driva sociala frågor (som inte är direkt kopplade till de primära intressenterna) 

troligtvis inte generera några fördelar enligt Hillman och Keim (2001). De menar istället 

att deltagande i sociala frågor kan ha en negativ inverkan på företagets aktiepris. Lioui 

och Sharma (2012) granskar CEPs påverkan på FP med hjälp av måtten return on assets 

(ROA) och Tobins Q där de finner ett negativt förhållande mellan dessa två. Däremot 

upptäcker de även en positiv indirekt effekt, eftersom sociala prestationer främjar 

forskning och utvecklings (FoU)-insatser som generellt ökar värdet för företaget. 

Sammanfattningsvis menar trade-off theory att företag som satsar mer på CEP genererar 
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en lägre grad av FP, eller att en mindre satsning på CEP genererar en högre grad av FP, 

vilket indikerar att det föreligger en negativ relation mellan CEP och FP. 

 

2.1.3 Resource-based view   
Resource-based view analyserar och tolkar de interna resurserna i en organisation och 

betonar förmågan att utforma strategier för att uppnå hållbara konkurrensfördelar 

(Clarksson et al., 2006; Li, Zhao et al., 2017). Teorin betonar relationen mellan ett 

företags resurser, kapacitet och konkurrensfördelar (Hart, 1995).  Resurser innebära 

fysiska och finansiella tillgångar samt företagsspecifika tillgångar såsom anställdas 

färdigheter och organisatoriska processer. Kapacitet hänvisar till företagets förmåga att 

uppnå specifika mervärden med utplacering av stödjande resurser. Teorin förutsätter att 

en konkurrensfördel endast kan upprätthållas om de möjligheter som skapar 

konkurrensfördelen stöds av resurser som inte lätt kan kopieras av konkurrenter 

(Clarksson et al., 2006). Därmed menar Grant (1991) att ett företag som har möjlighet att 

dra nytta av dessa resurser presterar bättre. Vidare belyser han att ett företags strategi kan 

utformas efter företagets resurser och förmågor, och att dessa komponenter är viktiga 

delar i att utforma en tydlig strategi, som leder till konkurrensfördelar och förbättrar 

företagets lönsamhet.  

 

Hart (1995) anser att det är absolut nödvändigt att ta vara på konkurrensfördelar som är 

kopplade till intressenternas förväntningar för att det leder till att förbättra den sociala och 

miljömässiga legitimiteten. Enligt resource-based view bidrar CEP till ökat FP på flera 

sätt. För det första förbättrar det företagets rykte om att vara miljövänlig (Miles & Covin, 

2000) vilket kan leda till större kundnöjdhet och förnyade kundrelationer. För det andra 

kan CEP förbättra FP genom att minska produktionskostnaderna (King & Lenox 2001). 

Detta genom att företag med en stark CEP förväntas omforma sina operativa processer, 

varigenom slöseri kan minskas och användningen av energi och bränsle optimeras (Russo 

& Fouts 1997). För det tredje leder bättre CEP till att företaget blir mindre utsatta för, och 

minskar risken, att påverkas av miljöregleringar (Reinhardt, 1999). Sammanfattningsvis 

menar resource-based view att starkare CEP skulle kunna förbättra företagens operativa 

effektivitet och lönsamhet (FP), vilket indikerar att det föreligger en positiv relation 

mellan CEP och FP. 
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2.2 Kontroversiella branscher 
Branscher kan anses kontroversiella och därmed omdiskuterade antingen på grund av 

varorna eller tjänsterna som de tillhandahåller eller för hur de bedriver verksamheten och 

dess process för att uppnå affärsmål (Du & Vieira, 2012). I det första fallet inkluderas 

exempelvis tobak, alkohol och spel eftersom deras produkter betraktas ha en 

beroendeframkallande effekt, anses vara syndiga av samhället baserat på sociala normer 

och ha en potentiellt oönskad social konsekvens till följd av deras användning (Cai, Jo & 

Pan, 2012). I det andra fallet handlar det om branscher som bryter mot intressenters 

intressen eller sociala förväntningar, såsom moraliskt korrupt eller oetiskt beteende eller 

att de anses vara socialt/miljömässigt oansvariga (Cai et al., 2012; Carroll, 1979). Vi har 

därför valt att gå ner djupare i energibranschen som är en bransch som har ett stort 

miljöansvar (Pätäri, Arminen, Tuppura & Jantunen, 2014) och sen dessutom specificera 

det ännu mer och utgå från den specifika grenen som är fossila bränsleintensiva företag 

som innefattar kemikalie-, olja-, gas- och kolföretag.   

 

2.2.1 Energibranschen 

Forskning har ännu inte kommit fram till någon enighet gällande förhållandet mellan 

företagets CSR-engagemang och ekonomiska resultat (McWilliams, Siegel & Wright, 

2006). Företagens miljöinitiativ betraktas som en viktig del av CSR-konstruktionen och 

kräver väsentliga delar av ett företags finansiella resurser (Chang, 2015; Lioui & Sharma, 

2012). Bristen på enighet i litteraturen kan vara hänförlig till det faktum att de 

intäktsgivande effekterna av miljöinitiativ kan skilja sig åt mellan olika industrier och i 

synnerhet för energibranschen (Arslan-Ayaydin & Thewissen, 2014). Exempelvis kan det 

innebära att företag i vissa branscher har lättare att vinna konkurrensfördelar genom sina 

CEP-satsningar. Smolarski och Vega (2013) visar att intressenternas medvetenhet och 

aktiva beteende kring företagens miljöverksamhet har ökat betydligt under det senaste 

årtiondet. Dessutom finner de att, eftersom energibranschens verksamhet kräver en hög 

miljöexponering blir särskilt företag i energibranschen föremål för politiska och 

ekonomiska risker, vilket skiljer sig från andra industrier (Gonenc & Scholtens, 2017; 

Smolarski & Vega, 2013). Energiföretagens specifika miljörisker, regleringar, 

driftskostnader och exponering för miljöfrågor gör att de blir centrala i diskussionerna 

om relationen mellan CEP och FP (Arslan-Ayaydin & Thewissen, 2014). Feng, Wang 

och Kreuze, (2017) fann i sin studie att CEP förbättrade företagets FP i miljömässigt 

känsliga industrier (såsom energibranschen och industribranschen) som utsätts för mer 
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miljörisker och större offentlig granskning. På grund av en allmän uppmärksamhet kring 

företag i dessa branscher förstärks observationerna för både socialt ansvarsfullt beteende 

och socialt oansvarigt beteende (Banerjee, Lyer & Kashyap, 2003). Att på ett 

framgångsrikt sätt ta tag i miljöfrågor som berör och bekymrar intressenterna kan leda till 

en realisering av finansiell avkastning på CEP-aktiviteterna enligt Feng et al. (2017). De 

tar upp ett exempel där de menar att företag som producerar en stor mängd 

växthusgasutsläpp, utvinner icke förnybara resurser som har stor miljöpåverkan samt 

producerar betydande mängd industriavfall, sannolikt kommer att uppnå positiv 

ekonomisk avkastning för sina CEP-aktiviteter. Dessa branscher är ofta skyldiga till 

klimatförändringar och miljöförorening. När företag i dessa branscher tar sitt sociala 

ansvar genom att övergå till grön energi, minskar sina utsläpp av föroreningar genom att 

förbättra produktionsprocessen, återvinner industriavfall och använder förnybara resurser 

kommer både aktiemarknaden och produktmarknaden att visa en positiv inställning till 

dem (Konar & Cohen, 2001). Den energi som produceras i världen har historiskt sett 

präglats av fossila bränslen. 

 

2.2.2 Fossila bränsleintensiva företag 

År 1994 var det 80 procent av all världens energiproduktion som kom från icke förnybara 

fossila bränslen (William, 1994). Än idag baseras 81-82 procent av världens utbud av 

energi på fossila bränslen (International Energy Agency, 2015). Fossilintensiva företag 

har en stor negativ påverkan på miljön, de genererar mellan 60-70 procent av allt globalt 

utsläpp av koldioxid (International Energy Agency, 2015). Detta har gjort att ett stort 

intresse har riktats mot denna bransch för att se vilka konsekvenser en reducering av den 

negativa påverkan på miljön i övrigt ger (Gonenc & Scholtens, 2017).  

 

2.2.2.1 Publika intresset  

Med tanke på att fossila bränsleintensiva företag har en stor påverkansfaktor på miljön 

(International Energy Agency, 2015) påverkas de i större utsträckning av det publika 

intresset. Ritchie och Dowlatabadi, (2014) menar att investerares villighet att investera i 

fossila bränsleintensiva företag influeras av den negativa påverkan branschen har på 

miljön. Detta orosmoment gör att aktieägare och intressenter pressar företagen att 

genomföra mer hållbar energiutveckling på ett sätt som inte sker i andra branscher 

(Hepbasli, 2008). Att marknaden påverkas av miljöfarliga företags aktioner visas tydligt 

i Capelle-Blancard och Laguna (2010) studie. De undersökte hur marknaden påverkas av 
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företag som var ansvariga för industriella katastrofer med höga miljöutsläpp och de fann 

en stark negativ koppling där aktieägare förlorade hela 1,3 procent. Den negativa 

kopplingen mellan katastrofen och marknaden var starkare om katastrofen innefattade 

höga miljöutsläpp vilket bevisar att marknaden ger incitament för miljöfarliga företag att 

förbättra sin riskreducering. Detta är i linje med Shin, Elinger, Nolan, DeCoster och Lane 

(2018) som menar att företagens användande av förnybar energi och initiativ inom miljö 

kan skapa ett gott rykte till kunder och intressenter. Genom att företag annonserar sitt 

användande av förnybar energi (som inte är miljöfarlig) kan det generera 

konkurrensfördelar genom att förbättra relationen till kunderna. Gonenc och Scholten 

(2017) menar att just fossila bränsleintensiva företag har en förhållandevis högre 

uppfattad strävan att med de bästa hanteringsmetoderna förhindra miljörisker vilket skulle 

generera ett positivt utfall marknadsmässigt. Shin et al. (2018) varnar för att för mycket 

annonserande kan skapa tvivel hos intressenter och kunder genom att det kan ses som att 

företaget överdriver situationen enbart för sitt eget vinstsyfte.    

   

2.2.2.2 Miljökostnaden  

Freire-González och Vivanco (2017) förklarar att investeringar i energieffektiviseringar 

framhävs ofta med att de reducerar energikonsumtionen både för hushåll, industrier och 

myndigheter. Sådana förbättringar appliceras på olika områden som belysning, 

uppvärmning, kylning och industriella processer. Det ökande bekymret angående 

klimatförändringarna har gjort att uppmärksamheten kring sådana investeringar ökat. 

Parry, Williams och Goulder (1999) förklarar att investeringar som genererar mer 

förnybara resurser kan leda till högre försörjningstrygghet och bättre prestation i CEP 

tack vare lägre utsläpp av växthusgas. Martí-Ballester (2017) fann däremot att det inte 

fanns någon positiv relation mellan investeringar i förnybara resurser och FP. De menar 

att den uppkomna besparingen kompenseras av kostnaden av att implementera förnybar 

energi. Dessutom kan tekniken vara överkomlig för alla företag vilket inte genererar 

någon konkurrensfördel och bedöms då av investerare som ingen långsiktig fördel vilket 

då inte genererar någon marknadsmässig fördel.  

 

Geller, Schaeffer, Szklo, och Tolmasquim (2004) och Marques och Fuinhas (2011) 

hävdar däremot att företag som använder mycket energi/fossila bränslen i 

produktionsprocessen har möjlighet att maximera energiproduktiviteten och minska 

energiinsatsen vilket resulterar i att kostnaden minskar samt minskning i energiberoende. 
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Den positiva associationen mellan att minska miljökostnaden och den finansiella 

prestationen stärks av Shin et al. (2018). De menar att det finns ett potentiellt värde mellan 

etiska affärsmetoder i form av utveckling av förnybar energi och utveckling i ekonomisk 

prestanda. De fann att företag som hade höga resultat angående förnybar energi hade 

signifikant högre return on investment (ROI) vilket resulterade i ett högre resultat under 

en sjuårsperiod. Detta skulle ge incitament till företag att investera mer i CEP för att 

generera högre FP. Möjligheten till att maximera energiinsatsen som ökar CEP har även 

påverkan på företagets risk (El Ghoul, Guedhami, Kim & Park, 2016). De menar att 

investeringar i CEP kan användas som säkerhetsenhet genom att minska sannolikheten 

och kostnaden för biverkningar. Men Martí Ballester (2017) förklarar att varför företag 

undviker att investera i mer förnybar energi kan vara kopplat till osäkerhetsfaktorn. En 

investering som förbättrar CEP kräver mycket finansiella resurser och dessutom är den 

riskfull på grund av att den inte garanterar någon direkt framgång. Riti, Shu, Song och 

Kamah (2017) menar att politiken därför bör vara inriktad på att främja investeringar mot 

mer förnybar energi och som genererar ett bättre CEP för företagen på grund av de höga 

resurserna som krävs för att få mer förnybar energi.     

 

Det finns marknadsmässiga incitament för företagen att investera i CEP. Trinks, 

Scholtens, Mulder och Dam (2018) fann i sin studie att företag som använde fossila 

bränslen inte presterade bättre på marknaden jämfört med företag som var fossilfria. 

Humphrey och Tan (2014) menar att investerare inte straffas av att investera ansvarsfullt. 

Detta uppmuntrar investerare att investera i mindre aktiva fossilintensiva företag där de 

får samma avkastning men samtidigt investerar de mer miljösmart. Detta skulle övertid 

resultera i att fossila bränsleintensiva företag som är mer ansvarstagande angående miljön 

skulle prestera bättre marknadsmässigt än fossila bränsleintensiva företag som inte är 

ansvarstagande angående miljön, där de dessutom har möjlighet att öka det egna 

finansiella resultatet genom att minska miljökostnaden (Geller et al., 2004; Marques & 

Fuinhas, 2011). Detta mynnar ut i vår första hypotes.       

 

H1: Det existerar en positiv relation mellan CEP och FP i fossila bränsleintensiva 

företag 
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2.3 CSR-kommitténs effekt på relationen mellan CEP och FP 
Styrelsen i ett företag är det ledande organet i beslutprocessen och varje operativt eller 

strategiskt beslut liksom företagets policy angående miljön måste gå igenom styrelsen 

(Kassinis & Vafeas, 2002). För att styrelser på ett effektivare sätt ska kunna ta itu med 

specifika frågor som rör miljöstrategier och miljöpolicy kan de skapa kommittéer. Spira 

och Bender (2004) förklarar att skapandet av subkommittéer har starkt rekommenderats 

för en effektivare beslutprocess genom att delegera ett antal uppgifter till färre 

beslutsfattare. En specifik kommitté är CSR-kommittén vars huvudansvar är att öka 

företagets aktiviteter och strategier inom CSR området (Dixon et al., 2017). De förklarar 

vidare att CSR-kommittéer har en inflytande roll på organisationen när det gäller 

specifika sakfrågor som CSR-kommittén behandlar. Därmed spelar CSR-kommittén en 

viktig roll vid företagets utveckling och förbättring av CEP. Detta resonemang stärks av 

Shaukat, Qiu och Trojanowski (2016) som förklarar att företagsledningar som är mer 

CSR-orienterade, är mer sannolikt att de arbetar fram en proaktiv och konkurrenskraftig 

CSR strategi, vilket i sin tur resulterar i att företaget uppnår bättre resultat i utvecklingen 

av CEP.  

 

Att det existerar en betydande koppling mellan CEP och CSR-kommittéer bekräftas av 

Dixon-Fowler et al. (2017). De fann att företag med CSR-kommittéer hade högre värde 

av CEP jämfört med företag utan. Genom att tillhandahålla specialistkunskaper kan 

företaget länkas till engagemang i miljö och övervakning över beslutfattande angående 

miljöfrågor vilket påverkar CEP i positiv bemärkelse. Walls, Berrone och Phan (2012) 

intygar resonemanget att en CSR-kommitté påverkar CEP positivt, men belyser dock att 

de företag som använde en CSR-kommitté var företag som antingen hade problem med 

dess miljöpåverkan eller företag som låg i framkant i utvecklingen. Är det så att 

implementerandet av en CSR-kommitté enbart gynnar företag som har en stor 

påverkansfaktor på miljön eller företag som ligger i framkant gällande 

miljöutvecklingen?  

        

Clarkson, Li, Richardson och Vasvari (2008) förklarar att det kan finnas andra positiva 

effekter för företaget att implementera en CSR-kommitté. Genom att företag visar att de 

arbetar aktivt med miljöfrågor kan det ses som något positivt hos intressenter. Detta stärks 

av Liao, Luo och Tang (2015) som förklarar att förekomsten av en CSR-kommitté ses 

utifrån intressenternas perspektiv som att företag arbetar med att förebygga sin 
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miljöpåverkan, vilket stärker deras rykte och legitimitet. En CSR-kommitté bidrar till ett 

antal fördelar men det finns även negativa aspekter. Peters och Romi (2014) menar att 

skapandet av CSR-kommittén kan ur företagets synvinkel användas för att manipulera 

den offentliga uppfattningen angående företagets miljöprestanda. CSR-kommittén skapas 

enbart då för det publika intresset och inte för ett kontinuerligt arbete mot en bättre miljö. 

Dierickx och Cool (1989) förklarar även att CSR-kommittéer som uppstår fort eller där 

organisationen jobbar under tidspress frambringar inte samma resultat som om kommittén 

hade jobbat i långsammare takt där kunskap ges möjlighet att utvecklas och hjälpa 

företaget i positiv riktning. Detta innebär att CSR-kommittén kan vara kostsam om den 

inte får den tid och kontinuerligt engagemang för att verka i positiv riktning.  

 

Flera forskare belyser dock att engagemang och konsekvent implementering av CSR-

aktiviteter genom en CSR-kommitté kan förbättra företagets presentation (Skilton & 

Purdy, 2017; Tang, Hull & Rothenberg, 2012; Vermeulen & Barkema, 2002). De menar 

att en konsekvent strategi inom CEP påverkar FP i större utsträckning jämfört med om 

företag inte implementerat strategin. Dessutom kan implementering av en CSR-kommitté 

förmedla till aktieägare och andra intressenter en seriös image angående socialt och 

miljömässigt ansvar vilket stärker företagets rykte (Clarkson et al., 2008; Vergne & 

Durand, 2010). Den starka kopplingen mellan CEP och FP som flera forskare anser 

existerar (Arslan-Ayaydin & Thewissen, 2014; Clarkson et al., 2011; Jo et al., 2015) och 

sambandet mellan CEP och CSR-kommitté (Dixon-Fowler et al., 2017) gör att vi kan 

ställa oss frågan om CSR-kommittén stärker sambandet mellan CEP och FP? Mot denna 

bakgrund utformar vi studiens andra hypotes. 

 

H2: CSR-kommitté har en positiv inverkan på relationen mellan CEP och FP i fossila 

bränsleintensiva företag.  
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3. Metod 

 

I det tredje kapitlet kommer studiens metod att presenteras. Inledningsvis kommer vi att 

redogöra för vår vetenskapsteoretiska grund där vi först förklarar val av 

forskningsfilosofi, vidare till forskningsansats för att mynna ut i en forskningsstrategi där 

vi även förklarar vald forskningsdesign. Vidare presenteras de empiriska metodvalen 

genom att tydliggöra för vår datainsamlingsmetod, studiens population följt av urval och 

bortfall. Därefter redogör vi vår operationalisering där de mått vi kommer använda i 

studien för våra beroende, oberoende och kontrollvariabler beskrivs. Slutligen kommer 

valda analysmetoder att behandlas. 

 

 

3.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt  
Vetenskapsteori behandlar enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) studiet om forskning och 

vetenskap och de poängterar att det finns flera vetenskapsteoretiska perspektiv som visar 

hur kunskap ska sökas. De förklarar även att vetenskapsteorin har sitt ursprung i den 

filosofiska traditionen som de delar in i ontologi (hur man ser på världen) samt 

epistemologin (hur vi får kunskap om världen). Syftet med denna studie är att förklara 

om det finns ett samband mellan CEP och FP i fossila bränsleintensiva företag och även 

ta reda på om sambandet är starkare eller svagare om företaget använder en CSR-

kommitté. Utifrån vår bakgrund, problemformulering och syftet har vi format våra 

metodval och vi inleder med val av forskningsfilosofi. 

 

3.1.1 Forskningsfilosofi 

Den forskningsfilosofi vi förhåller oss till är positivismen. Bryman och Bell (2013) 

beskriver positivismen som en kunskapsteori som vill efterfölja och likna det 

naturvetenskapliga synsättet och förespråkar användningen av de naturvetenskapliga 

metoderna. Positivismen är enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) ett vetenskapligt 

paradigm som utgår från att vi får kunskap genom erfarenheter. Vidare beskriver de den 

positivistiska traditionen som att dess uppgift är att söka lagbundenheter och förklara 

olika fenomen. Positivismen anses ha varit framträdande i den moderna vetenskapliga 

utvecklingen och har haft inflytande i framtagande av nya varianter som har kallats logisk 

positivism eller logisk empirism (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Vi har valt att använda oss 

av den positivistiska traditionen dels för att den fokuserar på att förklara kausala samband 

enligt Sohlberg och Sohlberg (2013). Det överensstämmer väl med den aktuella studiens 
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fokus på sambandet mellan CEP och FP i fossila bränsleintensiva företag, men även för 

att se huruvida CSR-kommittéer påverkar CEP och FP. Vidare har vi som utgångspunkt 

att behandla det empiriska materialet utifrån en objektiv och värderingsfri ståndpunkt, där 

vi förhåller oss neutrala till insamlingen och bearbetningen av vårt mätbara dataunderlag 

för att kunna återspegla verkligheten utan att påverka resultatet med våra egna 

värderingar. Bryman och Bell (2013) samt Sohlberg och Sohlberg (2013) förklarar att 

positivismen präglas av sin objektivitet. Utifrån vårt syfte och diskussionen ovan har vi 

valt att i denna studie utgå från en positivistisk vetenskapstradition. 

 

3.1.2 Forskningsansats 

Positivismen kan enligt Eriksson och Hultman (2014) mynna ut i antingen en induktiv 

eller en deduktiv metod, eller en kombination av dessa. I denna studie utgår vi från ett 

teoretiskt ramverk med existerande teorier och utifrån dessa deducera fram aktuella 

hypoteser. Detta gör att vi valt att tillämpa en deduktiv forskningsansats. Till skillnad från 

en deduktiv metod som tar avstamp i befintliga teorier för att ta fram och testa olika 

hypoteser, utgår den induktiva metoden från empiriska data för att generalisera detta ut i 

teori (Bryman & Bell, 2013). Med tanke på att det finns tidigare forskning och teorier 

över relationen mellan CEP och FP, fossila bränsleintensiva företag och CSR-kommittéer 

har vi som avsikt att testa dessa i hypoteser och känner inget behov att ta fram nya teorier. 

Den deduktiva metoden, även kallad hypotetiskt-deduktiva metoden (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013), innebär alltså att vi utgår från ett antal hypoteser som vi deducerat fram 

ur vår teoretiska referensram. Dessa hypoteser har vi sedan testat och ställt mot vårt 

insamlade datamaterial samt resultat. Detta görs för att vi ska kunna bekräfta eller förkasta 

studiens uppställda hypoteser (Bryman & Bell, 2013; Eriksson & Hultman, 2014; 

Sohlberg & Sohlberg, 2013). 

 

3.1.3 Forskningsstrategi 

Enligt Bryman och Bell (2013) finns det två olika forskningsstrategier inom den 

företagsekonomiska forskningen som generaliserar inriktningen på genomförandet av 

forskning. Dessa benämns kvantitativ respektive kvalitativ forskning, där Bryman och 

Bell (2013) beskriver att de karaktäristiska dragen hos kvantitativ forskning utgörs av 

mätbarhet, objektivitet, naturvetenskapliga tillvägagångssätt och modeller samt att 

förhållandet mellan teori och praktik är av deduktivt slag. Vidare beskriver de att 

kvalitativ forskning istället karaktäriseras av betoningen på induktiv metod, de lägger mer 

fokus på ord än på siffror och är mer subjektiv och tolkar sin sociala verklighet. 
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Positivismen och den deduktiva forskningsansatsen är vanligtvis förknippade med en 

kvantitativ forskningsstrategi (Bryman & Bell, 2013; Sohlberg & Sohlberg, 2013). I och 

med att vi har som avsikt att i vår studie utgå från befintliga teorier för att deducera fram 

hypoteser som vi testar är valet av en kvantitativ forskningsansats lämplig. Vidare består 

den aktuella studiens insamlade material av numerisk data där vi vill förklara relationen 

mellan CEP och FP i fossila bränsleintensiva företag, samt att undersöka om denna 

relation påverkas om företaget har en CSR-kommitté. Bryman och Bell (2013) samt 

Sohlberg och Sohlberg (2013) menar att kvantitativ forskning har en inriktning mot 

mätbarhet och att söka samband, vilket gör att valet av en kvantitativ forskningsstrategi 

stärks.  

 

I vår studie använder vi data från 827 företag över en tidsintervall på fyra år mellan 2014-

2017. Den forskningsdesign som vi därmed använder är en longitudinell design, mer 

bestämt den typ som enligt Bryman och Bell (2013) kallas panelstudie. Fördelen med 

denna forskningsdesign är att vi får kunskap om förhållandet mellan olika variabler över 

tid, vilket gör det lättare för oss att betrakta det kausala sambandet och utifrån det komma 

fram till våra slutsatser. En nackdel som lyfts fram av Bryman och Bell (2013) är att denna 

forskningsdesign är tidskrävande och därmed även blir kostsam, vilket har lett till att den 

sällan tillämpas inom företagsekonomisk forskning tidigare. Vi har via Högskolan i Gävle 

fått tillgång till en stor mängd data via databasen Thomson Reuters, vilket har gett oss 

möjligheten att på ett snabbt och effektivt sätt ladda hem aktuell data över en längre 

tidsperiod och därmed har vi kunnat tillämpa den longitudinella forskningsdesignen i vår 

studie.  

 

3.2 Empirisk metod   
I det ovanstående delkapitlet presenterar vi vår forskningsansats som vi använder i denna 

studie. I den empiriska metoden kommer vi fokusera på hur vi praktiskt samlat in den 

data som ligger som grund för vår studie vilket Bryman och Bell (2013) anser är en viktig 

del av metodavsnittet för att kunna ge en inblick till läsaren vilka tillvägagångssätt som 

användes. Vi kommer här presentera hur vi samlade in den teori som ligger som grund 

för denna studie, hur data hämtades in samt presentation av vår bortfallsanalys.     
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3.2.1 Datainsamlingsmetod  

Litteraturen som studien är baserad på är hämtad från böcker men främst från 

vetenskapliga artiklar. För att få fram aktuella vetenskapliga artiklar har vi främst använt 

databaserna: 

- Scopus 

- Google Scholar  

- Academic Search Elite 

- Business Source Premier 

Databaserna tillhandahålls av Högskolan i Gävle. Sökorden som vi i första hand använt 

är våra nyckelord, enskilt eller i kombinationer med varandra. 

- Corporate environmental performance (CEP) 

- Financial performance (FP) 

- CSR committee  

- Fossil fuels 

Ganska tidigt i studien började vi undersöka relevanta artiklars referenslistor för att 

enklare kunna finna ytterligare artiklar som behandlade det specifika ämne som vi 

undersöker. 

Vår studie är kvantitativ vilket även innebär att vår data är av kvantitativt slag. Den är 

baserad på sekundära källor och är hämtad från Thomson Reuters' ASSET4 mellan åren 

2014-2017, vilket är baserad på företags finansiella och icke finansiella rapporter. 

Främsta anledningen till valet av sekundära källor var på grund av den tidsrymd som vi 

hade att skriva uppsatsen på. Detta resonemang stärks av Bryman och Bell (2013) som 

hävdar att användningen av sekundärdata är en fördel när tiden fram till framställandet är 

knapp och att det även är ett billigt alternativ för framställandet av kvalitativ data. En 

nackdel med att använda sekundärdata är att den inte är utformad efter studien och kanske 

inte lämpar sig för våra frågeställningar (Eliasson, 2013). Men vi anser inte att detta 

påverkar oss på grund av att vi använder Thomson Reuters som tillhandahåller företags 

finansiella rapporter vilket vårt mått FP utgår ifrån. Dessutom utgår vi från Thomson 

Reuters mått för CEP varav vårt begrepp stämmer överens med den sekundära datan.     
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3.2.2 Studiens population  

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2018) förklarar att en av de stora fördelarna med 

kvantitativ forskning är att om de konstrueras på rätt sätt kan de generaliseras till en större 

population än enbart till det specifika urvalet. Syftet blir då att utifrån stickprovet kunna 

säga något om den population som stickprovet dras ifrån. I Thomson Reuters datastream 

fann vi 555 företag inom fossila bränsleintensiva företag och 5 726 företag som är icke 

fossilintensiva företag. Urvalsperioden är mellan 2014-2017 vilket gör att vi undersöker 

2 220 företagsår inom fossilintensiva företag samt 22 904 företagsår bland övriga företag. 

Urvalets representativitet beror på hur bra urvalet stämmer överens med den totala 

populationen. Det mest perfekta är att urvalet är identiskt med populationen, men det är 

ofta inte fallet. I urvalsramen saknas oftast en del av populationen samtidigt som en del 

av urvalet ligger utanför populationen (Djurfeldt et al, 2018). Därmed tillkommer 

analyser såsom bortfallsanalys, vilket vi förklarar mer nedan.     

   

3.2.3 Urval och bortfall 

Vi utgick från företagslistan “Asset4 global” i Thomson reuters datastream som 

tillhandahåller 6281 företag. Alla dessa företag tillhandahåller inte information om de 

variabler vi är intresserade av, varav det sker ett bortfall. Även om företaget hade 

information om alla variablerna över något år valde vi ändå att exkludera företaget. 

Företagen som ligger som grund för studien har information om alla variabler under alla 

fyra åren. I tabellen nedan ser vi vilka variabler som orsakade störst bortfall.   

Tabell 1: Studiens urval och bortfall  

 

3.2.4 Bortfallsanalys 

Djurfeldt och Barmark (2009) förklarar att det är viktigt att analysera bortfallet för att se 

att de fall som saknar värde är slumpmässigt fördelade i förhållande till de som har värde. 

Är de inte det blir stickprovet snedvridet, är stickprovet snedvridet blir det svårt att 

generalisera till hela populationen. Bortfallsanalysen är då en bra metod för att upptäcka 
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snedvridning och det enklaste sättet att göra detta är att undersöka om variablerna i 

stickprovet har ungefär samma fördelning som i populationen. I vår studie vill vi kunna 

säga något om hela populationen, alltså generalisera. För att undvika 

generaliseringsproblem utför vi därför en bortfallsanalys som går att se i figur 2 och tabell 

2.      

 

 

Figur 2: Stapeldiagram av bortfallsanalys 

 

 

 

 
Tabell 2: Procentandel av bortfallsanalys 
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Som vi ser i tabell 2 är det specifikt sektorn finans där det är ganska stora skillnader 

mellan population och urval. Detta ger konsekvenser för generaliseringen samt att vi inte 

kan dra alltför stora slutsatser vad gäller resultatet i denna sektor. Men i sektorn fossila 

bränsleintensiva företag som vi kommer lägga stort fokus på är det enbart en differens på 

fyra procentenheter, vi anser att detta är godtagbart med tanke på den omfattande 

populationen på 6 281 företag.     

3.3 Operationalisering  
Sohlberg och Sohlberg (2013) hävdar att inom vetenskapstraditionen positivismen, som 

med dess fokus på objektivitet och mätbarhet, har den operationella definitionen varit ett 

ideal. Det blir därför viktigt att kunna operationalisera teorin i förhållande till 

problemformuleringen vilket menas att tänka ut vilka begrepp i teorin som säger något 

om problemformuleringen (Eliasson, 2013). Operationalisering av viktiga begrepp för 

studien menas med att det som ska mätas uttrycks i mätbara termer. De specifika begrepp 

som vi ska undersöka i studien är CEP, FP och CSR-kommitté. Vi ska därför i nästa del 

förklara hur mätning av respektive begrepp gått till vilket Sohlberg och Sohlberg (2013) 

benämner är en central del för den operationella definitionen. Vi kommer även använda 

kontrollvariabler såsom företagsstorlek, forskning och utveckling (FoU), beta, risk, 

skuldsättningsgrad samt nettorörelsekapital. 

  

3.3.1 Mätning av FP 

Den beroende variabeln i vår studie är FP och tidigare forskning har använt en mängd 

olika indikatorer för att mäta FP. Margolis och Walsh (2001) fann att över 70 olika mått 

på FP hade använts i 122 olika studier. Måtten på FP delas vanligen in i två kategorier 

som är marknadsmässiga och redovisningsmässiga mått (Blasi et al., 2018). Vanliga 

redovisningsmått är avkastning på eget kapital (ROE), avkastning på tillgångar (ROA) 

och avkastning på investeringar (ROI) enligt Allouche och Laroche (2014). De förklarar 

vidare att redovisningsmåttet fokuserar mer på företagets ekonomiska liv och är ett 

nulägesmått och innefattar indikatorer som avkastning på investeringar och avkastning 

på eget kapital. Semenova och Hassel (2016) förklarar att fördelen med att använda sig 

av redovisningsmåtten är att de påverkas mindre av diskretionära poster1 jämfört med 

marknadsmässiga mått. De marknadsmässiga måtten blickar mot framtiden och mot 

                                                 
1
 Diskretionär förvaltning är något som banker och fondkommissionärer erbjuder sina kunder som 

efterfrågar förvaltning och löpande placeringsbeslut. Kunder ger banken eller fondkommissionären 

mandat att fatta beslut och då oftast inom vissa fasta avtalade ramar (skatteverket, u.å)   
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företagets marknadsvärde, vilket representerar investerarnas värdering av företagets 

förmåga att kunna generera framtida ekonomiska resultat (Blasi et al., 2018). Fördelen 

med att använda marknadsmässiga mått som Tobins Q är att effekterna av CEP troligen 

kommer att ske på medel/lång sikt varav mått som blickar mer mot framtiden kan bli mer 

användbara (Lioui & Sharma, 2012). Scholtens (2008) förklarar dessutom att 

marknadsmått påverkas mindre av redovisningsregler och manipulation i redovisningen 

eftersom marknadsmått hänvisas till investerarnas förväntningar. Peloza (2009) förklarar 

att det mest använda marknadsmåttet är aktiepriset.  

 

Den finansiella datan är som vi nämnde tidigare också hämtad från Thomson Reuters. Vi 

kommer använda två finansiella variabler, ett marknadsbaserat mått och ett 

redovisningsmått. Vi använder en kombination av både redovisningsmått och 

marknadsmått för att undvika ensidighet och istället ges möjligheten att analysera den 

finansiella prestationen från olika perspektiv. Bägge måtten fokuserar på olika aspekter 

angående FP och kan vara föremål för olika snedfördelningar (Scholtens, 2008). Genom 

att använda bägge måtten minskar risken för snedfördelning av resultatet.  

 

Det marknadsmässiga måttet vi använder är Tobins Q. Enligt Campbell och Mínguez-

Vera (2008) innebär ett högt Tobins Q värde (Q > 1) att företagets tillgångar är värda 

mindre än företagets marknadsmässiga värde. Företaget förväntas då av investerarna att 

skapa mer värde genom att använda tillgängliga resurser mer effektivt. Medan ett lågt 

Tobins Q värde (Q < 1) innebär att företagets tillgångar är värda mer än företagets 

marknadsmässiga värde, de företagen är associerade med dåligt utnyttjande av 

tillgängliga resurser.        

 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛´𝑠 𝑄 =  𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 

/ Å𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑘𝑎𝑓𝑓𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟  

Formel 1: Tobins Q  

  

Det redovisningsmått vi kommer använda är avkastning på eget kapital. 

 

𝑅𝑂𝐸 = (𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 / 𝐸𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙) ∗ 100  
Formel 2: ROE 
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3.3.2 Mätning CEP 

Som oberoende variabel använder vi CEP och mätning av CEP har varierat genom åren. 

Forskare har använt olika strategier angående mätningen vilket visar att mätning av CEP 

är komplext. Horváthova (2012) menar även att tillgången till användbara data kan vara 

en påverkande faktor. Forskare som Horváthova (2012) utgick från det integrerade 

registret över förorenade utsläpp och hämtades ifrån www.irz.cz medan Li, Zhao et al. 

(2017) hämtade sin information från den statliga myndigheten som tillhandahåller 

information angående miljöutsläpp i Kina, i detta fall kan val av specifikt land ha en 

avgörande roll. Men flera forskare (Gonenc & Scholtens, 2017; Limkriangkrai, Koh & 

Durand, 2017; Trumpp & Guenther, 2017) har använt Thomson Reuters Assets4 ESG, där 

de anser att de tillhandahåller kvalitativ information av företags miljöpåverkan i 

kombination med underlättandet av att informationen av både CEP och FP kan hämtas 

från samma datakälla. Tillhandahållandet av både FP och CEP från samma källa kommer 

göra att troliga matchningsfel kommer vara begränsade. Därav kommer vi i vår studie 

mäta CEP med hjälp av Thomson Reuters ESG-poäng. ESG poängen är uppdelad efter 

tre dimensioner som är environmental (miljö), social (social) och governance 

(företagsstyrning), där vi kommer använda miljödimensionen. Miljödimensionen är 

baserad på tre pelare vilka beskrivs i bilaga 1. Den totala miljöpoängen visar företagets 

påverkan på levande och icke levande naturliga system. Det reflekterar över vilka metoder 

företag använder för att undvika miljörisker och hur de utnyttjar möjligheter inom miljön 

för att generera långsiktigt aktieägarvärde (Gonenc & Scholtens, 2017).    

 

Figur 3: En överblick av ESG måtten och dess kategorier 

Figuren är hämtad från Thomson Reuters (u.å.1) och vårt fokus kommer vara på miljödimensionen.   

 

http://www.irz.cz/
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3.3.3 Mätning av CSR-kommitté  

Mätningen av CSR-kommitté utgår från Thomson Reuters definition av CSR-kommitté 

som är: “har företaget en CSR-kommitté eller en grupp som arbetar mot 

hållbarhetsfrågor” (Thomson Reuters, u.å.1).  

 

3.3.4 Kontrollvariabler  

Vi kommer även att kontrollera en del företagsspecifika faktorer som har visat sig kunna 

påverka relationen mellan sociala/miljömässiga prestationer och finansiella prestationer. 

I valet av kontrollvariabler har vi utgått från tidigare studier (Feng et al., 2015; Gonenc 

& Scholtens, 2017; Margolis, Elfenbein & Walsh, 2007). Vi kommer därmed kontrollera 

företagsstorlek, nettorörelsekapital, forskning och utveckling, skuldsättningsgrad, risk 

samt beta. 

 

3.3.4.1 Företagsstorlek 

Företagets storlek är en viktig kontrollvariabel (Feng et al., 2015; Margolis et al., 2007). 

Jämfört med små företag lockar större företag inte bara till sig fler medier, sociala 

organisationer och analytiker, utan de har också mer resurser för att engagera sig i CSR 

(Feng et al., 2015) och därmed har större företag större motivation att investera i CEP-

relaterade frågor. Vi har valt att följa tidigare studier och mäta företagets storlek utifrån 

den naturliga logaritmen för de totala tillgångarna (Feng et al., 2015) och genom detta få 

mer hanterbara siffror än om enbart totala tillgångar hade använts. 

 

𝐹ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 =  𝑙𝑛(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟) 

Formel 3: Storlek (kontrollvariabel) 

 

3.3.4.2 Nettorörelsekapital 

Rörelsekapitalet är det kapital ett företag behöver för att kunna finansiera den löpande 

verksamheten på kort sikt och är därmed en överblick av företagets likviditet (Feng et al., 

2015). Denna variabel mäts genom att ta omsättningstillgångar subtraherat med 

kortfristiga skulder och även här tas naturliga logaritmen på resultatet för att få mer 

hanterbara siffror.  

 

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =  𝑙𝑛 (𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 −  𝐾𝑜𝑟𝑡𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟) 

Formel 4: Nettorörelsekapital (kontrollvariabel) 
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3.3.4.3 Forskning och utveckling 

Det finns forskning som visar att FoU och innovation är positivt korrelerade med FP och 

därmed genererar extra värde till företaget (Lioui & Sharma, 2012), vilket medför att den 

inverkan CEP har på FoU leder till en indirekt positiv inverkan på FP. Vi har valt att mäta 

denna variabel genom att ta företagens utgifter för forskning och utveckling dividerat med 

totala intäkter och sedan gånger hundra för att få det i procent.  

 

𝐹𝑜𝑈 = (𝑈𝑡𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟 𝐹𝑜𝑈 / 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟) ∗ 100 

Formel 5: FoU (kontrollvariabel) 

   

3.3.4.4 Skuldsättningsgrad 

Risken som ett företag står inför är en annan beaktning som företaget måste ta hänsyn till 

inför sina CSR-beslut (Feng et al., 2015). De menar att ett företag med högre 

skuldsättningsgrad måste överväga huruvida en investering i CSR överstiger dess tolerans 

för risk, där skuldsättningsgraden beskriver företagens finansiella risk. I denna studie 

använder vi förhållandet mellan total skuld och totalt eget kapital för att få fram 

skuldsättningsgraden. 

 

𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =  (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 / 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙) ∗ 100    

Formel 6: Skuldsättningsgrad (kontrollvariabel)  

 

3.3.4.5 Risk 

Vi använder två riskmått som är företagsrisk och Beta. Företagsrisk mäter företags 

resultatvolatilitet som en osystematisk risk och beräknas genom långfristiga skulder 

genom totala tillgångar. 

 

𝐹ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑠𝑟𝑖𝑠𝑘 =  𝐿å𝑛𝑔𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 / 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟  
Formel 7: Företagsrisk (Kontrollvariabel) 

 

3.3.4.6 Beta  

Den andra är Beta, som mäter företagets systematiska risk enligt Gonenc och Scholtens 

(2017). Betavärdet anger hur mycket företagets aktier historiskt svänger upp och ner i 
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förhållande till börsen. Det mäts genom att beräkna kovariansen av skillnaden i 

avkastning mellan aktien i fråga och marknadens, det sätts sedan i relation till marknadens 

varians. Ett Betavärde som är 1 indikerar att företagets aktier svänger i samma takt som 

börsen, betavärde under 1 svänger långsammare och ett betavärde över 1 svänger 

snabbare än börsen (Avanza, u.å).   

 

𝐵𝑒𝑡𝑎 = 𝛽𝑎 = 𝐶𝑜𝑣(𝑟𝑎, 𝑟𝑚) / 𝑉𝑎𝑟(𝑟𝑝)  

Formel 8: Beta (kontrollvariabel) 

 

3.3.5 Indelning av olika sektorer  

För att kunna utföra vår undersökning behöver vi kunna dela in företagen utefter vilken 

sektorer de tillhör med tanke på att vi specifikt ska utgå från fossila bränsleintensiva 

företag. För att dela in bolagen har vi använt Thomson Reuters business classification 

(Thomson Reuters, 2012) som delar in bolagen i tio olika sektorer som är: 

● Fossila bränsleintensiva företag 2 

● Grundmaterial3 

● Industri4 

● Cykliska konsumentvaror och tjänster 5 

● Icke cykliska konsumentvaror och tjänster 6 

● Finans 7 

● Vård och omsorg 8 

● Teknologi 9 

● Telekommunikation 10 

                                                 
2
 Fossila bränsleintensiva företag innehåller företag inom kol, olja och gas samt kemikalier. 

3
 Grundmaterial innehåller företag inom förnybar energi, mineraltillgångar och tillämpade resurser.   

4
 Industri innehåller företag inom industrivaror, industritjänster, industriella konglomerat och transport. 

5
 Cykliska konsumentvaror och tjänster innehåller företag inom bilar och bildelar, cykliska 

konsumentprodukter, cykliska konsumenttjänster samt återförsäljare.   
6
 Icke cykliska konsumentvaror och tjänster innehåller företag inom mat och dryck, personliga 

hushållsprodukter och tjänster samt mat och läkemedelshandel.   
7
 Finans innehåller företag inom försäkring, fastigheter, kollektiva investeringar, holdingbolag samt 

banker.  
8
 Vård och omsorg innehåller företag inom hälsovårdstjänster samt läkemedels och medicinsk forskning. 

9
 Teknologi innehåller företag inom teknisk utrustning samt mjukvaror och it-tjänster. 

10
 Telekommunikation innehåller företag inom trådlösa telekommunikationstjänster samt integrerade 

telekommunikationstjänster. 
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● Kraftförsörjning 11  

 

3.4 Statistik metod  
Nedan presenteras de analysmetoder som vi använt för att generera ett svar i vår 

undersökning om relationen mellan CEP och FP i fossila bränsleintensiva företag och 

dess koppling till CSR-kommitté. Vi inleder analysen med en univariat analys vilket är 

mer en beskrivande statistik om variation och andra egenskaper hos en variabel (Djurfeldt 

et al., 2018). Därefter utför vi Pearsons korrelationstest som är en metod för att studera 

relationer mellan intervall och kvotvariabler (Bryman & Bell, 2013). Detta mynnar ut i 

vår huvudanalysmetod som är multipel regressionsanalys där vi undersöker korrelationen 

mellan flera variabler samtidigt, dessutom tar vi upp och kontrollerar felkällorna 

multikollinearitet och heteroskedasticitet som är ett vanligt förekommande vid multipla 

regressionsanalyser (Djurfeldt et al., 2018).     

      

3.4.1 Univariat analys 

Studiens resultatkapitel inleds med univariat analys, vilket innebär att variabler testas var 

för sig (Bryman & Bell, 2013). Detta görs för att erhålla jämförelser av medelvärden och 

medianer av variablerna mellan fossila bränsleintensiva företag och andra företag och för 

att lyfta fram olika relationer och samband mellan dessa variabler. Bryman och Bell 

(2013) beskriver tre olika former av mått på centraltendensen som oftast används inom 

kvantitativa studier, vilka är medelvärde, medianvärde och modalvärde. I den aktuella 

studien kommer vi att använda medelvärde. Medelvärdet, även kallat det genomsnittliga 

värdet, är det måttet som vanligtvis förekommer i kvantitativa studier (Bryman & Bell, 

2013). Det beräknas genom att summera alla värden i en population och sedan dividera 

detta med antalet värden i populationen. Körner och Wahlgren (2015) förklarar att 

medelvärdet fungerar bra när populationen är större, vid mindre populationer ska istället 

medianen föredras. Vi kommer utgå från 827 företag därav passar valet av medelvärde 

bättre.  

 

�̅� =
𝑥1 + 𝑥2+. . . +𝑥𝑛

𝑛
=

∑ 𝑥

𝑛
 

 

Formel 9. Medelvärde 

                                                 
11

 Kraftförsörjning innehåller företag inom elektriska verktyg, naturgas, vattenkraft samt multilinska 

kraftförsörjning.    



 

33 

 

Formeln är hämtad från Körner och Wahlgren (2015). 
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Att kunna mäta spridningen är centralt för den statistiska analysen (Djurfeldt et al., 2018). 

Därav kommer vi använda standardavvikelse som mäter de enskilda observationens 

spridning runt medelvärdet, vi har använt oss av följande formel (Körner & Wahlgren, 

2015).  

𝑠 = √
∑(𝑥 − �̅�)2

𝑛 − 1
 

Formel 10. Standardavvikelse 

Formeln är hämtad från Körner och Wahlgren (2015) 

 

3.4.2 Pearsons korrelation 

I nästa del utförde vi en bivariat analys som innebär att vi studerar samvariationen 

(korrelationen) mellan två variabler och den orsaksrelation som den eventuellt avspeglar 

(Djurfeldt et al., 2018). Vi söker alltså efter belägg för att variation på den ena variabeln 

sammanfaller med variation med den andra variabeln (Bryman & Bell, 2013). Det finns 

olika sätt att mäta detta på och vi har valt Pearsons korrelationstest. 

  

Pearsons korrelationstest är ett vanligt mått vid korrelationstester och är en metod för 

undersökningar mellan intervall- och kvotvariabler enligt Bryman och Bell (2013). Vi vill 

undersöka sambandet mellan intervall- och kvotvariabler därav valet av metod. Djurfeldt 

et al. (2018) förklarar att pearsons r benämner i vilken grad variablerna samvarierar med 

varandra, r är därför ett sambandsmått. Pearsons korrelationskoefficient kan ha ett värde 

mellan -1 och 1. -1 innebär att det är fullständigt negativt samband, medan +1 innebär att 

det är ett fullständigt positivt samband. Desto starkare sambanden är desto mer närmar 

sig koefficienten -1 och +1. 0 innebär att det inte finns något samband alls. Vid starka 

samband centreras värdena runt en tänkt linje. Linjen talar om för oss hur mycket den ena 

variabeln förändras när den andra förändras något. Vi förklarar definitionen på de olika 

sambanden genom tabellen nedan som har konstruerats efter Djurfeldt et al. (2018) och 

Bryman och Bell (2013) diskussion angående pearsons r koefficient.  
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Tabell 3: Pearsons korrelationstest  

Tabellen är inspirerad av Djurfeldt et al. (2018) och Bryman och Bell (2013) och omgjord efter studiens 

design. 

 

3.4.3 Felkällor  

Vid regressionsanalyser kan ett antal felkällor uppstå som påverkar resultatet (Djurfeldt 

et al., 2018). Vi tar i detta delkapitel upp två felkällor som är multikollinearitet och ojämn 

spridning/heteroskedasticitet.   

 

3.4.3.1 Multikollinearitet  

Ett problem vid användning av multipel regressionsanalys är multikollinearitet 

(McKillup, 2012). Multikollinearitet är en felkälla som består i att en eller flera oberoende 

variabler är inbördes korrelerade vilket menas med att en oberoende variabel är starkt 

beroende av en eller flera andra oberoende variabler. Med tanke på att vi kommer använda 

flera variabler känns denna felkälla central. Djurfeldt et al. (2018) förklarar att detta kan 

ge missvisande resultat. McKillup (2012) anser att om en eller flera oberoende variabler 

är markant positivt eller negativt korrelerade bör dessa exkluderas innan analysen görs. 

För att undersöka detta i vår studie kommer vi använda en korrelationsmatris vilken 

presenteras i stycket 4.3. En tumregel enligt Djurfeld och Barmark (2009) är att 

korrelationen mellan variablerna inte får överstiga 0,7-0,8 för då finns det samvariation 

mellan variablerna.  

 

Men Djurfeldt et al. (2018) anser att det kan vara svårt att upptäcka multikollinearitet 

även i en korrelationsmatris på grund av att korrelation kan ligga mellan grupper av 

variabler. Djurfeldt och Barmark (2009) anser att det bästa sättet att undvika detta 

problem är att använda en kollinearitetsdiagnos där tolerans och VIF-värde (Variance 

Inflation Factors) redogörs. Kollinearitetsdiagnos är en funktion som erbjuds i SPSS 

vilket vi kommer använda i denna studie. I en studie utan multikollinearitet är VIF-värdet 

1, men när VIF-värdet kommer upp mot 2,5 är risken för multikollinearitet stor. Vad det 

gäller toleransen bör värdet vara så högt som möjligt och det kritiska värdet är 0,5.       
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3.4.3.2 Ojämn spridning/Heteroskedasticitet  

Heteroskedasticitet, eller som det enklare kan kallas “ojämn spridning”, är ytterligare en 

felkälla vid användning av regressionsanalyser (Djurfeldt et al., 2018). 

Heteroskedasticitet innebär att spridningen är ojämn längs korrelationslinjen. 

Standardavvikelsen för regressionskoefficienten ökar i dessa fall vilket gör att vi får 

sämre resultat för vår modell (Djurfeldt et al., 2018).  

 

Djurfeldt och Barmark (2009) benämner att outliers är något som påverkar 

heteroskedasticitet. En outlier är ett mätvärde som ligger tre eller fler standardavvikelser 

bort från medelvärdet. Vi har därför i vår studie med hjälp av SPSS kontrollerat om några 

värden ligger mer än tre standardavvikelser bort från medelvärdet. Gör mätvärdet det 

exkluderar vi företaget som har det mätvärdet i studien.  

 

3.4.4 Multipel linjär regressionsanalys 

Studien kommer att avslutas med en multivariat analys, där vi får möjlighet att undersöka 

om det finns ett statistiskt samband mellan vår beroende variabel och vår oberoende 

variabel eller några av våra kontrollvariabler (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). 

Genomförandet av en multivariat analys gör att vi kan avgöra om sambandet mellan CEP 

och FP är äkta och inte falskt. Bryman och Bell (2013) förklarar att ett samband mellan 

två variabler kan påverkas av en tredje variabel, vilket gör att ett samband som verkar 

äkta kan visa sig vara falskt då de kan vara relaterade till en eller flera andra variabler. I 

studien undersöker vi huruvida det finns ett samband mellan CEP och FP i fossila 

bränsleintensiva företag, där FP är den beroende variabeln och CEP är den oberoende 

variabeln. Vi undersöker även om en CSR-kommitté påverkar detta samband positivt eller 

negativt, vilket göra att vi även tar med CSR-kommitté som en oberoende 

dummyvariabel. Sambandet mellan dessa variabler påverkas av andra faktorer vilket gör 

att vi även inkluderar ett antal kontrollvariabler i denna analys (Feng et al., 2015; Gonenc 

& Scholtens, 2017; Margolis et al., 2007). Vi kommer använda den statistiska 

signifikansnivån p < 0,05 för att acceptera resultatet då detta är en acceptabel risknivå vid 

samhällsvetenskaplig forskning enligt Bryman och Bell (2013). Den multipla 

regressionsanalysen studeras genom en ekvation av följande form: 
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𝑦 = 𝑎 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2+. . . +𝑏𝑘𝑥𝑘 + 𝑒  

 

 y = den beroende variabeln 

 a = konstant 

𝑏𝑖 = 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑦 𝑛ä𝑟 𝑥 ä𝑛𝑑𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡 

𝑥𝑖 = 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑛𝑎 

 e = residualen 

Ekvation 1. Multipel regression  

Ekvation hämtad från Djurfeldt et al. (2010). 
 

När multipel regression och ekvation 1 appliceras på vår studie har fyra ekvationer 

formats för att besvara våra två hypoteser. För att besvara H1 tar vi hjälp av följande två 

ekvationer: 

 

𝐹𝑃𝑅𝑂𝐸 = 𝑏1 𝐸 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 + 𝑏2𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 + 𝑏3𝑅ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 

𝑏4𝐹𝑜𝑈 + 𝑏5𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 + 𝑏6𝐹ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑠𝑟𝑖𝑠𝑘 + 𝑏7𝐵𝑒𝑡𝑎 + 𝑒 

Ekvation 2. CEPs verkan på FP mätt med ROE 

 

𝐹𝑃𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛´𝑠 𝑄 = 𝑏1 𝐸 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 + 𝑏2𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 + 𝑏3𝑅ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 

𝑏4𝐹𝑜𝑈 + 𝑏5𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 + 𝑏6𝐹ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑠𝑟𝑖𝑠𝑘 + 𝑏7𝐵𝑒𝑡𝑎 + 𝑒 

Ekvation 3. CEPs verkan på FP mätt med Tobins Q 

 

För att besvara H2 har vi även adderat vår dummyvariabel CSR-kommitté och detta har 

gett oss följande två ekvationer: 

 

𝐹𝑃𝑅𝑂𝐸 = 𝑏1 𝐸 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 + 𝑏2𝐶𝑆𝑅𝑘𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑡é + 𝑏3𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 + 𝑏4𝑅ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 

𝑏5𝐹𝑜𝑈 + 𝑏6𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 + 𝑏7𝐹ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑠𝑟𝑖𝑠𝑘 + 𝑏8𝐵𝑒𝑡𝑎 + 𝑒 

Ekvation 4. CSR-kommitténs påverkan på relationen mellan CEP och FP mätt med ROE 

 

𝐹𝑃𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛´𝑠 𝑄 = 𝑏1 𝐸 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 + 𝑏2𝐶𝑆𝑅𝑘𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑡é + 𝑏3𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 + 𝑏4𝑅ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 

𝑏5𝐹𝑜𝑈 + 𝑏6𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 + 𝑏7𝐹ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑠𝑟𝑖𝑠𝑘 + 𝑏8𝐵𝑒𝑡𝑎 + 𝑒 

Ekvation 5. CSR-kommitténs påverkan på relationen mellan CEP och FP mätt med Tobins Q 

 

3.5 Kvalitetskriterier  
Eliasson (2013) och Bryman och Bell (2013) förklarar att reliabilitet, validitet och 

replikerbarhet är tre viktiga begrepp för att skapa trovärdighet i den företagsekonomiska 

forskningen. Dessa begrepp är centrala för att diskutera kvalitén i undersökningen. För 
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att diskutera vår kvalité på studien har vi därför valt att utgå från dessa tre 

kvalitetskriterier. 

 

3.5.1 Reliabilitet 

Eliasson (2013) anser att reliabilitetsbegreppet bottnar i hur pålitlig undersökningen är. 

Reliabiliteten svarar på om undersökningen skulle ge samma svar om vi upprepade 

undersökningen i likartade förhållanden. Två centrala delar inom reliabiliteten anser 

Bryman och Bell (2013) är stabilitet och intern reliabilitet vilket även är centralt i vår 

studie. Stabilitet innebär att resultatet är stabilt över en längre tid, att det inte påverkas av 

slumpen. Vi använder data från Thomson Reuters datastream som är baserad på företags 

egna rapporter (Thomson Reuters, u.å.2), rapporter är data som inte ändras över tiden 

vilket inte påverkas av slumpmässighet. Intern reliabilitet är enligt Bryman och Bell 

(2013) ett flerindikatorsmått som bedömer hur de olika indikatorerna är relaterade till 

varandra. Vi använder beprövade mått som flera tidigare forskare (Gonenc & Scholtens, 

2017; Limkriangkrai, Koh & Durand, 2017; Trumpp & Guenther, 2017) har använt vilket 

vi förtydligar i avsnittet 3.4 operationalisering vilket ger grund för god intern reliabilitet. 

En god reliabilitet skapar förutsättningar för en bra validitet vilket vi förklarar i nästa 

avsnitt (Eliasson, 2013).             

 

3.5.2 Validitet 

Validitet handlar enligt Eliasson (2013) om undersökningen verkligen mäter det som ska 

undersökas, att mätningen är giltig. Bryman och Bell (2013) menar att validitet är det 

viktigaste forskningskriteriet när det mer specifikt handlar om mätningsvaliditet, vilket 

bedömer hur slutsatserna hänger ihop. Två indelningar inom validitetsbegreppet är intern 

validitet samt begreppsvaliditet. Intern validitet handlar om med vilken säkerhet studiens 

slutsatser kan dras. I vårt fall handlar det om hur pass övertygade vi kan vara angående 

hur vår oberoende variabel (CEP) kan förklara variationen i den beroende variabeln (FP). 

För att kontrollera det har vi använt kontrollvariabler som FoU, nettorörelsekapital, 

företagsstorlek, beta, företagsrisk och skuldsättningsgrad för att försäkra oss om att det 

inte finns några andra faktorer som påverkar sambandet mellan CEP och FP. 

Begreppsvaliditet innebär att de mått som används verkligen mäter det som är avsett att 

mätas (Bryman & Bell, 2013) vilket ökar trovärdigheten i våra slutsatser. Vi har granskat 

tidigare studier (Gonenc & Scholtens, 2017; Limkriangkrai, Koh & Durand, 2017; 
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Trumpp & Guenther, 2017) som har undersökt liknande samband och valt ut begrepp som 

vi anser passar bäst för just vår undersökning och därigenom uppnå god begreppsvaliditet.       

 

3.5.3 Replikerbarhet  

Begreppet replikerbarhet innebär att det ska gå att replikera studien, studien ska vara 

utformad så att det går att göra om studien av en annan forskare (Bryman & Bell, 2013). 

Vi har använt data från Thomson Reuters datastream vilket gör det möjligt att hämta 

identiskt dataunderlag. Dessutom har vi utförligt beskrivit vårt tillvägagångssätt genom 

alla processer varav det går att replikera studien.  
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4. Resultat 

 

I det fjärde kapitlet kommer studiens resultat att presenteras. Inledningsvis kommer en 

redogörelse av den beskrivande statistiken, följt av ett varianstest. Därefter kommer vi 

att kontrollera felkällorna multikollinearitet samt heteroskedasticitet och avsluta med 

multipla regressioner. 

 

 

4.1 Beskrivande statistik  
I detta avsnitt presenteras en överblick av studiens empiriska material i form av en 

beskrivande statistik av variablerna. I tabell 4 presenteras samtliga kvantitativa variabler 

som är tillämpade i studien. Variabeln CSR-kommitté kommer att tydliggöras separat i 

en frekvenstabell (tabell 5) då den räknas som en dikotom variabel i och med att den bara 

antar två kategorier, d.v.s. antingen har bolaget en CSR-kommitté eller har de inte det. 

Där kan vi se att i majoriteten av observationerna har företagen CSR-kommitté, 69 

procent har och 31 procent har inte CSR-kommitté.   

 

Tabell 4 redovisar variablernas medelvärde, standardavvikelse, minimumvärde och 

maximumvärde och inkluderar 827 stycken bolag, under en fyraårsperiod (2014-2017), 

vilket har gett oss 3308 observationer. Det genomsnittliga värdet för environmental score 

hos bolagen är 74,92 poäng och standardavvikelsen 26,33 poäng. Minimivärdet ligger på 

8,68 medan maximivärdet är 95,46, vilket ger en stor varians mellan bolagen. Detta 

indikerar att vissa bolag engagerar sig mer i miljöaktiviteter jämfört med andra bolag. 

Vidare utgår studien från de två olika finansiella prestationsmåtten Tobins Q samt ROE 

som båda antar ett positivt medelvärde enligt tabellen. Tobins Q visar ett medelvärde på 

1,83 med en standardavvikelse på 1,17, vilket indikerar att bolagen har möjlighet att öka 

sina investeringar. Ett värde över 1,0 för variabeln Tobins Q tyder på att marknadsvärdet 

för bolaget är större än värdet av bolagets bokförda tillgångar, vilket innebär att 

investerarna anser att företagen kan skapa mer värde genom använda tillgängliga resurser 

effektivt. Det genomsnittliga värdet för lönsamhet mätt som ROE visar 12,51 procent 

med en standardavvikelse på 39,71 procent, där det bör uppmärksammas att det är 

extrema skillnader i lönsamhet mellan de olika observationerna. Det lägsta värdet är -

568,31 procent och det högsta registrerade värdet uppgår till 1 397,78 procent. Företagens 

storlek har beräknats utifrån den naturliga logaritmen för de totala tillgångarna där 

medelvärdet visar 15,70 med en standardavvikelse på 1,42. Nettorörelsekapitalet som 
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också beräknas med logaritm har ett medelvärde om 10,40 och standardavvikelse 8,91. 

FoU förklaras, som vi tidigare beskrivit, genom totala utgifter för forskning och 

utveckling dividerat med totala intäkter. Detta har genererat ett medelvärde på 5,04 

procent och standardavvikelse på 12,52 procent. Skuldsättningsgraden är totala skulder 

genom totalt eget kapital gånger 100 för att få det i procent, medelvärdet på 

skuldsättningsgraden var 73,68 och standardavvikelsen på 528,59. Betavärdet ligger på 

medelvärdet 1,03 och en standardavvikelse på 0,57 och företagsrisken har ett medelvärde 

på 0,19 med standardavvikelsen 0,14. 

 

 

Tabell 4: Beskrivande statistik  

N avser antalet observationer i studien. Medelvärde har beräknats som det genomsnittliga värdet på 

vardera variabel och standardavvikelsen står för variablernas genomsnittliga spridning. Minimum och 

maximum visar det lägsta och högsta värdet som är noterat för varje variabel. Environmental score anger 

miljödimensionens genomsnittliga ESG-poäng. Tobins Q är beräknat som marknadsvärdet av tillgångar 

dividerat med återanskaffningsvärdet av tillgångar och ROE genom resultatet dividerat med eget kapital 

multiplicerat med 100. Företagsstorlek beräknas som logaritmen av totala tillgångar, nettorörelsekapital 

som logaritmen av omsättningstillgångar minskat med kortfristiga skulder och FoU genom utgifter för FoU 

dividerat med totala intäkter multiplicerat med 100. Skuldsättningsgraden beräknas som total skuld 

dividerat med totalt eget kapital multiplicerat med 100, företagsrisk genom långfristiga skulder dividerat 

med totala tillgångar och beta beräknas genom kovariansen av skillnaden i avkastning mellan aktien i 

fråga och marknadens, det sätts sedan i relation till marknadens varians. 

 

Den oberoende variabeln CSR-kommitté var inte möjlig för oss att ta med i ovanstående 

tabell 4 eftersom den hör till dikotom variabel och bara kan anta två värden, i detta fall ja 

eller nej. För att få beskrivande statistik av denna variabel har vi istället valt att tillämpa 

en frekvenstabell. I tabell 5 kan vi utläsa att det totalt ingår 827 företag i studien och av 

dessa har majoriteten, d.v.s. 573 stycken (69 procent) en tillsatt CSR-kommitté. 

Återstående del som inte har någon CSR-kommitté uppgår till 31 procent, vilket utgörs 

av 254 stycken av studiens företag. En mer ingående uppdelning av CSR-kommitté 

mellan sektorerna ges nedan (4.1.1). 
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Tabell 5: CSR-kommitté 

Frekvens står för antalet observationer och N avser antalet företag i studien som inkluderar fyra år (2014-

2017). 

 

4.1.1 Beskrivande statistik utifrån sektor  

Tabell 6 och 7 visar beskrivande statistik utifrån de tio olika ekonomiska sektorerna. 

Tabellerna visar antalet observationer i varje sektor och den beskrivande statistiken som 

visas är medelvärde och standardavvikelse. Vi utgår från samma variabler som i tabell 4.    

 

 
Tabell 6: beskrivande statistik utifrån sektor (1) 

Sektor beskriver vilken övergripande bransch företagen innehåller och N avser antalet observationer. 

Environmental score är framtaget med miljödimensionens genomsnittliga ESG-poäng. Tobins Q är 

beräknat som marknadsvärdet av tillgångar dividerat med återanskaffningsvärdet av tillgångar och ROE 

genom resultatet dividerat med eget kapital multiplicerat med 100. Företagsstorlek beräknas som 

logaritmen av totala tillgångar, nettorörelsekapital som logaritmen av omsättningstillgångar minskat med 

kortfristiga skulder och FoU genom utgifter för FoU dividerat med totala intäkter multiplicerat med 100. 

Skuldsättningsgraden beräknas som total skuld dividerat med totalt eget kapital multiplicerat med 100, 

företagsrisk genom långfristiga skulder dividerat med totala tillgångar och beta beräknas genom 

kovariansen av skillnaden i avkastning mellan aktien i fråga och marknadens, det sätts sedan i relation till 

marknadens varians. 
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Tabell 7: Beskrivande statistik utifrån sektorer (2) 

Sektor beskriver vilken övergripande bransch företagen innehåller och N avser antalet observationer.  

Environmental score är framtaget med miljödimensionens genomsnittliga ESG-poäng. Tobins Q är 

beräknat som marknadsvärdet av tillgångar dividerat med återanskaffningsvärdet av tillgångar och ROE 

genom resultatet dividerat med eget kapital multiplicerat med 100. Företagsstorlek beräknas som 

logaritmen av totala tillgångar, nettorörelsekapital som logaritmen av omsättningstillgångar minskat med 

kortfristiga skulder och FoU genom utgifter för FoU dividerat med totala intäkter multiplicerat med 100. 

Skuldsättningsgraden beräknas som total skuld dividerat med totalt eget kapital multiplicerat med 100, 

företagsrisk genom långfristiga skulder dividerat med totala tillgångar och beta beräknas genom 

kovariansen av skillnaden i avkastning mellan aktien i fråga och marknadens, det sätts sedan i relation till 

marknadens varians. 

 

Det högsta värdet på environmental score hade sektor telekommunikation med ett värde 

på 87,26, värt att notera är dock att sektorn med fossila bränsleintensiva företag hade näst 

högst värde med ett environmental score på 82,76 där även sektorn hade en låg 

standardavvikelse jämfört med övriga sektorer. Det högsta finansiella måttet när det gäller 

redovisningsmåttet ROE hade sektorn ej cykliska konsumentvaror och tjänster med ett 

värde på 21,24 och lägst hade kraftförsörjning med ett värde på 1,19. Fossila 

bränsleintensiva företag hade det näst sämsta värdet angående ROE med ett värde på 7,10. 

Angående marknadsmåttet Tobins Q hade sektorn vård och omsorg högst värde med 2,79, 

vilket innebär att företagets marknadsvärde är högre än företagets tillgångar. Fossila 

bränsleintensiva företag hade här ett Tobins Q-värde på 1,53. De sektorer som hade störst 

storlek på företagen var telekommunikation (16,99) och kraftförsörjning (16,82).  
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I tabell 8 kan vi se frekvensen samt procentandelen av antalet företag inom sektorn som 

använder en CSR-kommitté. Högst procentandel som hade CSR-kommitté inom sektorn 

var kraftförsörjning med 86 procent och lägst i sektorn finans där det var 44 procent. Värt 

att notera är att fossila bränsleintensiva företag hade näst högst procentandel tillsammans 

med telekommunikation med 83 procent.             

 

 

Tabell 8: CSR-kommitté efter sektor 

Frekvens står för antalet observationer och procent avser andelen av total frekvens. Sektor beskriver vilken 

övergripande bransch företagen innehåller. 

  

4.2 Pearsons korrelation 
Korrelationsmatrisen i tabell 9 visar om det finns någon korrelation mellan de olika 

variablerna i vår undersökning, exklusive vår dummyvariabel CSR-kommitté. Vi kan 

utläsa av tabellen att ROE har en positiv korrelation på signifikansnivån 0,01 med 

variablerna environmental score (0,72), storlek (0,066) och beta (0,062) vilket innebär att 

när dessa variabler ökar, ökar även ROE. Däremot fanns det en negativ korrelation mellan 

ROE och FoU som uppgick till -0,076 och som innebär att FoU påverkar ROE negativt. 

Undersöker vi istället utifrån Tobins Q utläser vi att FoU (0,348) och företagsrisk (0,055) 

påverkar Tobins Q i positiv bemärkelse medan företagsstorlek (-0,221) och 

environmental score (-0,17) i negativ bemärkelse, alla dessa på signifikansnivån 0,01.  

 

Korrelationen mellan våra oberoende variabler är starka, speciellt mellan storlek och 

nettorörelsekapital som uppgår till 0,449 på signifikansnivån 0,01. Detta är långt ifrån 

tumregeln för att det ska uppstå multikollinearitet enligt Djurfeldt och Barmark (2009). I 

övrigt existerar det ingen hög korrelation mellan några av de oberoende variablerna vilket 

gör att det inte uppstår någon multikollinearitet. Men multikollinearitet kan uppstå genom 
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korrelation mellan de oberoende variablerna gruppvis, vi kommer undersöka VIF-värdet 

vilket förklaras mer under nästa rubrik.  

          

 

Tabell 9: Korrelationsmatris  

* Korrelationen är signifikant vid 0,05 nivån (2-tailed) ** Korrelationen är signifikant vid 0,01 nivån (2-

tailed). Tabellen visar korrelationen mellan variablerna på signifikansnivån 0,05 och 0,01 nivån. 

Environmental score är framtaget med miljödimensionens ESG-poäng. Tobins Q är beräknat som 

marknadsvärdet av tillgångar dividerat med återanskaffningsvärdet av tillgångar och ROE genom 

resultatet dividerat med eget kapital multiplicerat med 100. Företagsstorlek beräknas som logaritmen av 

totala tillgångar, nettorörelsekapital som logaritmen av omsättningstillgångar minskat med kortfristiga 

skulder och FoU genom utgifter för FoU dividerat med totala intäkter multiplicerat med 100. 

Skuldsättningsgraden beräknas som total skuld dividerat med totalt eget kapital multiplicerat med 100, 

företagsrisk genom långfristiga skulder dividerat med totala tillgångar och beta beräknas genom 

kovariansen av skillnaden i avkastning mellan aktien i fråga och marknadens, det sätts sedan i relation till 

marknadens varians. 

 

 

4.3 Felkällor 
I studiens metodkapitel (3.4.3.1 & 3.4.3.2) benämnde vi två felkällor som var 

multikollinearitet och ojämn spridning/heteroskedasticitet vilket vi nu kontrollerar med 

olika metoder för att generera ett mer tillförlitligt resultat. 

4.3.1 Multikollinearitet  

Vi fann ingen korrelation mellan våra oberoende variabler i korrelationsmatrisen under 

stycket 4.2. Men de kan vara gruppvis korrelerade enligt Djurfeldt och Barmark (2009) 

och vi använde oss därför av SPSS funktion VIF och Tolerance för att undersöka detta. I 

en studie utan Multikollinearitet är VIF-värdet 1, men när VIF-värdet kommer upp mot 

2,5 är risken för multikollinearitet stor. Vad det gäller toleransen bör värdet vara så högt 

som möjligt och det kritiska värdet är 0,5 (Djurfeldt & Barmark, 2009). I tabell 10 kan vi 

se att inga värden, varken Tolerance eller VIF-värden har några kritiska värden. Därmed 

existerar det ingen multikollinearitet bland våra oberoende variabler.   
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Tabell 10: Multikollinearitet - Tolerance och VIF värden  

Företagsstorlek beräknas som logaritmen av totala tillgångar, nettorörelsekapital som logaritmen av 

omsättningstillgångar minskat med kortfristiga skulder och FoU genom utgifter för FoU dividerat med 

totala intäkter multiplicerat med 100. Skuldsättningsgraden beräknas som total skuld dividerat med totalt 

eget kapital multiplicerat med 100, företagsrisk genom långfristiga skulder dividerat med totala tillgångar 

och beta beräknas genom kovariansen av skillnaden i avkastning mellan aktien i fråga och marknadens, 

det sätts sedan i relation till marknadens varians. 

 

4.3.2 Ojämn spridning/Heteroskedasticitet  

Heteroskedasticitet kontrolleras genom att undersöka fördelningen på residualerna enligt 

Djurfeldt och Barmark (2009). Vi har definierat en outlier som en residual som ligger mer 

än tre standardavvikelser bort från medelvärdet, detta gjorde vi i programmet SPSS. Om 

ett företag hade en outlier bland sina variabler under något av de fyra åren exkluderade vi 

hela företaget. I tabell 11 kan vi se att det var totalt 59 företag som hade en outlier, vilket 

innebär att hela 236 observationer togs bort från vår studie. Bortfallet var ungefär jämlikt 

mellan sektorerna vilket indikerar på att bortfallet är slumpmässigt vilket gör att studien 

inte blir snedvriden (Djurfeldt & Barmark, 2009).   

 
Tabell 11: Bortfall på grund av outliers  
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4.4 Multipel Regressionsanalys 
Nedan redogörs våra regressionsanalyser som är vår huvudmetod för att besvara våra 

hypoteser samt syftet, dessa presenteras i tabell 11, 12, 13 och 14. Syftet är som tidigare 

beskrivits att förklara om det finns ett samband mellan CEP och FP i fossila 

bränsleintensiva företag och se om sambandet är starkare eller svagare om företaget 

använder en CSR-kommitté. Tabell 11 och 12 presenterar relationen mellan CEP och FP 

med två olika mått på FP som är ROE och Tobins Q. I tabell 13 och 14 presenterar vi 

relationen mellan CEP och FP och ser om den är starkare om företaget använder en CSR-

kommitté, även här använder vi två olika mått på FP som är ROE och Tobins Q.  

 

4.4.1 Regressionsanalys CEP och FP, med FP mätt i ROE 

I tabell 11 presenterar vi resultatet angående relationen mellan CEP och FP utifrån de tio 

olika sektorerna när FP mäts med redovisningsmåttet ROE. När vi utgår från vår specifika 

bransch, fossila bränsleintensiva företag, ser vi att regressionen har en signifikansnivå på 

p < 0,01 och att determinationskoefficienten R2 uppgår till 0,095 vilket innebär att 

variationen i FP kan förklaras med 9,5 procent av den oberoende variabeln och 

kontrollvariablerna. Vår oberoende variabel environmental score har en koefficient på 

0,135 och den är signifikant på p < 0,05 nivån. Detta innebär att om environmental score 

skulle öka med en enhet och övriga variabler hålls konstanta skulle ROE öka med 0,135 

procent. Företaget får då 0,135 procent mer i avkastning på sitt eget kapital. Detta ger 

stöd för vår första hypotes, att det finns ett positivt samband mellan CEP och FP i fossila 

bränsleintensiva företag när FP mäts i ROE. En av kontrollvariablerna som är beta har en 

signifikansnivå på p < 0,01 vilket innebär att variabeln också påverkar FP där 

koefficienten på beta uppgick till -6,765. 

 

Undersöker vi de andra branscherna ser vi att det är flera som också har signifikanta 

resultat på p < 0,01 nivån angående den oberoende variabeln environmental score. 

Koefficienten förklaras inom parentesen, inom sektorerna grundmaterial (0,195), finans 

(0,091) och kraftförsörjning (0,791) är alla koefficienter positiva. Regressionen på dessa 

tre branscher har även en mycket högre förklaringsgrad jämfört med fossila 

bränsleintensiva företag. Inom sektorerna uppgår determinationskoefficienten till 

grundmaterial (0,152), finans (0,873) och kraftförsörjning (0,654). Dessa tre branscher 

har dessutom flera olika kontrollvariabler som är signifikanta på minst p < 0,05 nivån. 

Inom grundmaterial var det företagsstorlek (-2,333), FoU (-3,717) och beta (-4,247). 
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Inom finans var det nettorörelsekapital (0,506), skuldsättningsgrad (0,038) och beta (-

19,477). Inom kraftförsörjning var det enbart skuldsättningsgraden (0,068).         
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Tabell 12: Hypotes 1 FP mätt i ROE 

Koefficient (Standardfel) 

*p<0,1, **p<0,05 & ***p<0,01 

Environmental score är framtaget med miljödimensionens ESG-poäng. Tobins Q är beräknat som 

marknadsvärdet av tillgångar dividerat med återanskaffningsvärdet av tillgångar och ROE genom 

resultatet dividerat med eget kapital multiplicerat med 100. Företagsstorlek beräknas som logaritmen av 

totala tillgångar, nettorörelsekapital som logaritmen av omsättningstillgångar minskat med kortfristiga 

skulder och FoU genom utgifter för FoU dividerat med totala intäkter multiplicerat med 100. 

Skuldsättningsgraden beräknas som total skuld dividerat med totalt eget kapital multiplicerat med 100, 

företagsrisk genom långfristiga skulder dividerat med totala tillgångar och beta beräknas genom 

kovariansen av skillnaden i avkastning mellan aktien i fråga och marknadens, det sätts sedan i relation till 

marknadens varians. 
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4.4.2 Regressionsanalys CEP och FP, med FP mätt i Tobins Q 

I tabell 12 presenterar vi resultatet angående relationen mellan CEP och FP utifrån de tio 

olika sektorerna när FP mäts med marknadsmåttet Tobins Q. Undersöker vi vår specifika 

sektor fossila bränsleintensiva företag ser vi att regressionen var signifikant på p < 0,01 

nivån och determinationskoefficienten R2 uppgick till 0,143 och säger att 14,3 procent 

av variationen i FP kan förklaras av den oberoende variabeln och kontrollvariablerna. 

Den oberoende variabeln environmental score hade en signifikant koefficient på p < 0,05 

nivån och den uppgick till 0,005. Detta innebär att när environmental score ökar med ett 

steg och alla andra kontrollvariabler hålls konstanta ökar företagets Tobins Q värde med 

0,005. Företagets marknadsvärde ökar då i jämförelse med företagets bokförda tillgångar. 

Även detta ger stöd för vår första hypotes, att det finns ett positivt samband mellan CEP 

och FP i fossila bränsleintensiva företag när FP mäts i Tobins Q. Det finns två signifikanta 

kontrollvariabler på p < 0,01 nivån, dessa är företagsstorlek med en koefficient på -0,123 

och beta med en koefficient på -0,477. Det innebär att större företag med mer tillgångar 

har ett mindre Tobins Q värde.  

 

Alla regressioner angående de övriga branscherna är signifikanta men det är enbart tre av 

branscherna som inte har signifikanta resultat när det handlar om den oberoende variabeln 

environmental score, dessa tre är cykliska konsumentvaror och tjänster, vård och omsorg 

och telekommunikation. Undersöker vi sektorerna teknologi (-0,004) och industrier (-

0,004) har dessa två en negativ koefficient på signifikansnivån p < 0,05. När 

environmental score ökar minskar Tobins Q med 0,004, marknadsvärdet minskar i 

jämförelse med företagets tillgångar, övriga sektorer har positiva koefficienter. 

Determinationskoefficienterna R2 var mycket högre än för sektorn fossila 

bränsleintensiva företag, spannen låg mellan 0,274 - 0,719. Det fanns även många 

signifikanta kontrollvariabler bland de övriga sektorerna. Genomgående var att fem av 

sektorerna hade signifikanta resultat angående kontrollvariabeln FoU. Koefficienten var 

negativ i sektorerna grundmaterial (-0,073) och kraftförsörjning (-0,477) och positiv i 

sektorerna industrier (0,199), icke cykliska konsumentvaror och tjänster (0,199) och 

teknologi (0,059).                
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Tabell 13: Hypotes 1 FP mätt i Tobins Q 

Koefficient (Standardfel) 

*p<0,1, **p<0,05 & ***p<0,01 

Environmental score är framtaget med miljödimensionens ESG-poäng. Tobins Q är beräknat som 

marknadsvärdet av tillgångar dividerat med återanskaffningsvärdet av tillgångar och ROE genom 

resultatet dividerat med eget kapital multiplicerat med 100. Företagsstorlek beräknas som logaritmen av 

totala tillgångar, nettorörelsekapital som logaritmen av omsättningstillgångar minskat med kortfristiga 

skulder och FoU genom utgifter för FoU dividerat med totala intäkter multiplicerat med 100. 

Skuldsättningsgraden beräknas som total skuld dividerat med totalt eget kapital multiplicerat med 100, 

företagsrisk genom långfristiga skulder dividerat med totala tillgångar och beta beräknas genom 

kovariansen av skillnaden i avkastning mellan aktien i fråga och marknadens, det sätts sedan i relation till 

marknadens varians. 
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4.4.3 Regressionsanalys CSR-kommitté påverkan på CEP -FP, med FP mätt i ROE 

I tabell 13 presenterar vi resultatet angående CSR-kommitténs påverkan på relationen 

mellan CEP och FP utifrån de tio olika sektorerna när FP mäts med redovisningsmåttet 

ROE. När vi utgår ifrån vår specifika bransch fossila bränsleintensiva företag ser vi att 

regressionen har en signifikansnivå på p < 0,01 och att determinationskoefficienten R2 

uppgår till 0,141 vilket innebär att variationen i FP kan förklaras med 14,1 procent av den 

oberoende variabeln och kontrollvariablerna. Vår oberoende variabel environmental 

score har en koefficient på 0,258 och den är signifikant på p < 0,01 nivån. Detta innebär 

att om environmental score skulle öka med en enhet och övriga variabler hålls konstanta 

skulle ROE öka med 0,258 procent. Företaget får då 0,258 procent mer i avkastning på 

sitt eget kapital. Jämför vi environmental scores koefficientens storlek när inte CSR-

kommitté låg med som kontrollvariabel (0,135) med när CSR-kommitté ligger med som 

kontrollvariabel (0,258) har den nästintill fördubblats, vilket innebär att ungefär hälften 

av storleken på environmental koefficienten kan förklaras genom CSR-kommitté vilket 

stödjer vår andra hypotes. 

 

CSR-kommitté är en dummyvariabel, den är konstruerad att den kan inta en 1:a (om 

företaget har en CSR-kommitté) och en 0:a (företaget inte har en CSR-kommitté). Detta 

innebär att dummyvariabeln enbart påverkar interceptet på regressionslinjen, men de 

tolkas även på ett speciellt sätt enligt Djurfeldt och Barmark (2009). Dummyvariabeln 

anger hur mycket höger/lägre det förväntade värdet på y är för de som är kodade 1 jämfört 

med de som är kodade 0. För sektorn fossila bränsleintensiva företag uppgår koefficienten 

till -11,506 på den signifikanta nivån p < 0,01. Detta innebär att företag som har en CSR-

kommitté har 11,506 procent lägre avkastning på det egna kapitalet. Övriga 

kontrollvariabler som var signifikanta är skuldsättningsgrad (-0,037) och beta (-4,975).  

 

Som vi kan se i tabell 13 är även här alla regressioner för samtliga sektorer statistiskt 

signifikanta. Vad det gäller den oberoende variabeln environmental score är det fyra 

sektorer som ligger på signifikant nivån p< 0,01. Dessa är grundmaterial (0,231), finans 

(0,111), teknologi (-0,121) och kraftförsörjning (0,791). Vi kan se att tre av dessa är 

positiva vilket visar att de har en positiv inverkan på den beroende variabeln FP mätt i 

ROE och en sektor har en negativ inverkan. Vi har även en sektor på signifikansnivån p< 

0,05 och detta är cykliska konsumentvaror och tjänster (0,07). De sektorer som vi kan se 

att koefficienten för environmental score ökade i efter inkluderingen av en CSR-
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kommittévariabel är för grundmaterial, finans samt cykliska konsumentvaror och tjänster. 

För sektorn kraftförsörjning var koefficienten oförändrad och för teknologi där vi redan 

hade ett negativt värde gick den från -0,049 till -0,121.  

 

Förklaringsgraden varierar stort mellan de olika sektorerna, där 

determinationskoefficienten R2 sträcker sig från 9,2 procent för cykliska konsumentvaror 

och tjänster för att uppgå till 89,2 procent för finans. För fossila bränslen är den relativt 

låg, där har vi en förklaringsgrad på 14,1 procent. Men vi kan även se att R2 har ökat för 

samtliga sektorer när variabeln CSR-kommitté tillkom i regressionen. Vi upptäckte att 

det inte finns någon signifikans för dummyvariabeln CSR-kommitté för fem sektorer 

(grundmaterial, industrier, cykliska konsumentvaror och tjänster, icke cykliska 

konsumentvaror och tjänster samt kraftförsörjning). Däremot var den signifikant på p< 

0,01 nivån inom sektorerna vård och omsorg (9,215), teknologi (7,098) och 

telekommunikation (-17,076), inom finans (-4,208) är den signifikant på p< 0,05 nivån. 

Det innebär att för de företag som har CSR-kommitté och som har ett negativt värde på 

koefficienten får i procent en lägre avkastning på det egna kapitalet och för de som har 

ett positivt värde får i procent en högre avkastning på det egna kapitalet.  

 

För de övriga sektorerna fann vi även ett flertalet signifikanta kontrollvariabler. Där 

skuldsättningsgrad och företagsrisk var de variabler där flest sektorer hade en 

signifikansnivå över p< 0,05 varav de flesta hade på p< 0,01 nivån, vilket innebär att de 

har en effekt på FP mätt i ROE. Däremot kunde vi se att kontrollvariabeln företagsstorlek 

inte hade lika stor effekt på den beroende variabeln FP, då endast två av sektorerna 

(grundmaterial och telekommunikation) var signifikanta på p< 0,05 nivån. 
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Tabell 14: Hypotes 2 FP mätt i ROE  

Koefficient (Standardfel) 

*p<0,1, **p<0,05 & ***p<0,01 

Environmental score är framtaget med miljödimensionens ESG-poäng. Tobins Q är beräknat som 

marknadsvärdet av tillgångar dividerat med återanskaffningsvärdet av tillgångar och ROE genom 

resultatet dividerat med eget kapital multiplicerat med 100. Företagsstorlek beräknas som logaritmen av 

totala tillgångar, nettorörelsekapital som logaritmen av omsättningstillgångar minskat med kortfristiga 

skulder och FoU genom utgifter för FoU dividerat med totala intäkter multiplicerat med 100. 

Skuldsättningsgraden beräknas som total skuld dividerat med totalt eget kapital multiplicerat med 100, 

företagsrisk genom långfristiga skulder dividerat med totala tillgångar och beta beräknas genom 

kovariansen av skillnaden i avkastning mellan aktien i fråga och marknadens, det sätts sedan i relation till 

marknadens varians. 
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4.4.4 Regressionsanalys CSR-kommitté påverkan på CEP-FP, med FP mätt i 

Tobins Q 

I tabell 14 presenterar vi resultatet angående CSR-kommitténs påverkan på relationen 

mellan CEP och FP utifrån de tio olika sektorerna när FP mäts med marknadsmåttet 

Tobin`s Q. Utgår vi ifrån vår specifika bransch fossila bränsleintensiva företag ser vi att 

regressionen har en signifikansnivå på p < 0,01 och att determinationskoefficienten R2 

uppgår till 0,220 vilket innebär att variationen i FP kan förklaras med 22,0 procent av den 

oberoende variabeln och kontrollvariablerna. Vår oberoende variabel environmental 

score har en koefficient på 0,013 och den är signifikant på p < 0,01 nivån. Detta innebär 

att om environmental score skulle öka med en enhet och övriga variabler hålls konstanta 

skulle Tobins Q öka med 0,013. Företagets marknadsvärde ökar då i jämförelse med 

företagets bokförda tillgångar. Det finns ytterligare tre signifikanta kontrollvariabler på p 

< 0,01 nivån samt en på p< 0,005 nivån. På p< 0,01 nivån är det CSR-kommitté, 

företagsstorlek och beta som samtliga har en negativ koefficient (-0,729, -0,118, -0,364). 

FoU var signifikant på p< 0,005 nivån med ett koefficientvärde på 0,051.  

 

Vid jämförelse av värdet på koefficienten för environmental score före och efter att 

dummyvariabeln CSR-kommitté inkluderades kan vi se att koefficienten har förändrats 

från 0,005 till 0,013. Detta gör att vi även för det finansiella måttet Tobins Q kan se en 

positiv förändring där CSR-kommitté stärker relationen mellan CEP och FP, vilket stödjer 

vår andra hypotes. Vidare har sektorn fossila bränsleintensiva företag ett värde på 

koefficienten för CSR-kommitté som uppgår till -0,729 på signifikansnivån p < 0,01. 

Detta innebär att företag som har en CSR-kommitté har ett lägre Tobins Q värde. 

 

För de övriga sektorerna kan vi konstatera att alla regressioner är statistiskt signifikanta 

även för tabell 14. De som har en betydande signifikansnivå (vilket är under 0,05) på den 

oberoende variabeln environmental score är grundmaterial (0,009), finans (0,008), 

teknologi (-0,007) och kraftförsörjning (0,007) på signifikansnivån p< 0,01 och icke 

cykliska konsumentvaror och tjänster (0,006) på signifikansnivån p< 0,05. Där 

majoriteten visar ett positivt värde, vilket innebär att CEP har en positiv relation till FP 

mätt i Tobins Q. Vi kan även se att koefficienten påverkas olika för de olika sektorerna 

när vi jämför regressionen med och utan CSR-kommitté som variabel. För grundmaterial 

och finans förbättras värdet av CSR-kommitté, för kraftförsörjning är den oförändrad och 

för icke cykliska konsumentvaror och tjänster samt teknologi försämras koefficientvärdet 

för environmental score.   
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Förklaringsgraden varierar stort mellan de olika sektorerna även när vi tittar på Tobins Q 

som mått på FP, men här kan vi se ett något kortare spann. Determinationskoefficienten 

R2 sträcker sig från 14,2 procent för cykliska konsumentvaror och tjänster för att uppgå 

till 78,8 procent för finans. För fossila bränslen är den relativt god och uppgår för denna 

regression till 22 procent. Vi kan även för tabell 14 se att det finns en tendens till att R2 

ökar när variabeln CSR-kommitté tillkommer i regressionen. Dummyvariabeln CSR-

kommitté är signifikant på nivå p< 0,01 för industrier (-0,204), cykliska konsumentvaror 

och tjänster (-0,500) samt telekommunikation (-0,872) och på signifikansnivå p< 0,05 har 

vi icke cykliska konsumentvaror och tjänster (0,357) samt teknologi (0,268). Detta 

innebär att de företag som har en CSR-kommitté producerar ett sämre resultat för Tobins 

Q om koefficienten är negativ och ett bättre resultat för Tobins Q om koefficienten är 

positiv. Detta leder till sämre respektive bättre investeringsmöjligheter då företagets 

marknadsvärde ökar/minskar i jämförelse med företagets bokförda tillgångar. 

 

För de övriga sektorerna fann vi även här att det var flertalet signifikanta 

kontrollvariabler. Istället för skuldsättningsgrad och företagsrisk (som vi fann med ROE), 

var det FoU som var den variabeln där flest sektorer hade en signifikansnivå över p< 0,05 

varav de flesta hade på p< 0,01 nivån, vilket innebär att FoU har en effekt på FP mätt i 

Tobins Q.  
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Tabell 15: Hypotes 2 FP mätt i Tobins Q  

Koefficient (Standardfel) 

*p<0,1, **p<0,05 & ***p<0,01 

Environmental score är framtaget med miljödimensionens ESG-poäng. Tobins Q är beräknat som 

marknadsvärdet av tillgångar dividerat med återanskaffningsvärdet av tillgångar och ROE genom 

resultatet dividerat med eget kapital multiplicerat med 100. Företagsstorlek beräknas som logaritmen av 

totala tillgångar, nettorörelsekapital som logaritmen av omsättningstillgångar minskat med kortfristiga 

skulder och FoU genom utgifter för FoU dividerat med totala intäkter multiplicerat med 100. 

Skuldsättningsgraden beräknas som total skuld dividerat med totalt eget kapital multiplicerat med 100, 

företagsrisk genom långfristiga skulder dividerat med totala tillgångar och beta beräknas genom 

kovariansen av skillnaden i avkastning mellan aktien i fråga och marknadens, det sätts sedan i relation till 

marknadens varians.  
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5. Diskussion  

 

I det femte kapitlet förs en diskussion om resultatet i relation med studiens två hypoteser, 

tidigare forskning samt teori. Detta för att besvara studiens syfte.  

 
 

5.1 Hypotes 1: CEP koppling till FP 
Här diskuterar vi resultatet och teorin med koppling till vår första hypotes: Det existerar 

en positiv relation mellan CEP och FP i fossila bränsleintensiva företag.   

5.1.1 Fossila bränsleintensiva företag 

Frågan som har varit drivande i denna studie är om CEP påverkar FP positivt och där 

fokus har legat på den specifika branschen fossila bränsleintensiva företag. I vår 

regressionsanalys fann vi ett positivt resultat mellan CEP och FP i sektorn fossila 

bränsleintensiva företag både när FP mättes med redovisningsmåttet ROE och 

marknadsmåttet Tobins Q. När FP mättes med marknadsmåttet Tobins Q uppgick 

koefficienten på environmental score till 0,005 och den var statistisk signifikant på p < 

0,05 nivån. Detta innebär att företagets marknadsvärde ökar i jämförelse med företagets 

bokförda tillgångar om alla andra variabler hålls konstanta. Varför det finns ett positivt 

samband på marknadsmåttet i sektorn fossila bränsleintensiva företag kan förklaras av 

det publika intresset som Ritchie och Dowlatabadi (2014) benämner är en stor 

påverkansfaktor på företag som har en stor miljöpåverkan. De menar att investerares 

villighet att investera i företag influeras av företagets miljöpåverkan. Detta orosmoment 

gör att aktieägare och intressenter pressar företaget att minska sin miljöpåverkan och att 

företaget har en inriktning mot en mer hållbar energi. Den högre allmänna 

uppmärksamheten kring företag inom miljöintensiva sektorer gör att observationerna för 

både socialt ansvarsfullt beteende och socialt oansvarigt beteende förstärks (Banerjee et 

al., 2003). Detta leder till att prestationer inom aktiviteter som förbättrar företagets 

miljöprestation får en förstärkande effekt vilket innebär att små investeringar får stor 

inverkan på grund av det högre publika intresset. Företag som producerar en stor mängd 

växthusgaser och som har stor miljöpåverkan kan på ett enklare sätt ta sig an miljöfrågor 

vilket kan det leda till en god realisering av finansiell avkastning på CEP-aktiviteterna 

(Feng et al., 2017) jämfört med andra sektorer där fokus på miljö inte är lika stort. Fossila 

bränsleintensiva företag belönas i större utsträckning av marknaden vilket vårt resultat 

stärker genom det positiva sambandet mellan CEP och FP (Tobins Q).   
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Det positiva sambandet mellan CEP och marknadsmåttet Tobins Q kan ses i likhet med 

stakeholder theory. Grunden i stakeholder theory innefattar att företaget ska fatta beslut 

som tar hänsyn till intressenternas intressen (Jensen, 2002). Allouche och Laroche (2014) 

menar att inom stakeholder theory finns det en positiv relation mellan företagets sociala-

/miljöprestationer och den finansiella prestationen. Detta på grund av att miljöprestationer 

ökar intressenters tillfredsställelse och även företagens externa rykte vilket i sin tur leder 

till bättre ekonomiskt resultat. Företag belönas då för sitt agerande som uppfattas av 

investerarna som positivt där företag som redan har en stor påverkan har stora möjligheter 

att kunna dra nytta av detta samband. Sektorn fossila bränsleintensiva företag har en stor 

påverkan på miljön (International Energy Agency, 2015) och enligt resultatet i vår studie 

belönas företaget marknadsmässigt av miljöinvesteringar, därav ligger resultatet i linje 

med stakeholder theory och även med tidigare forskning (Clarkson et al., 2011). Preston 

och O’Bannon (1997) benämner dock att det kan finnas en fördröjningseffekt oavsett om 

det är gynnsamt eller ogynnsamt, där ryktet utvecklas först och sedan följs det av de 

ekonomiska resultaten. Med tanke på att vi i vår studie har utgått från en fyraårsperiod 

bör detta problem minimeras. 

  

Även när vi använde redovisningsmåttet ROE som är ett nulägesmått fann vi ett positivt 

samband mellan CEP och FP. En ökning i miljöprestationen ökade avkastningen på det 

egna kapitalet med 0,135 procent om alla andra variabler hålls konstanta, vilket betyder 

att investeringar och prestationer som inte direkt är kopplad till företagets kärnverksamhet 

ökar företagets finansiella status. Detta stärker resonemanget av att fler företag arbetar 

för en verksamhet som påverkar miljön i mindre bemärkelse och där förklaringen kan 

ligga i Shin et al. (2018) resonemang om att det finns ett potentiellt värde mellan att 

investera i etiska affärsmetoder i form av utveckling av mer förnybar energi och 

ekonomisk prestanda. Redovisningsmåttet ROE ger ett resultat om företagets nuläge och 

flera forskare har, när de använt redovisningsmåttet, kommit fram till att det tar tid för 

investeringar innan de ger effekt på det finansiella planet (Horváthova, 2012; Jo et al., 

2015). I vår studie har vi utgått från ett kort tidsspann (fyra år) vilket gör att vårt resultat 

är uppseendeväckande jämfört med tidigare studier. Vår studie indikerar på att 

avkastningen på det egna kapitalet ökar i en ganska stor omfattning på enbart en 

fyraårsperiod. Det indikerar att energieffektiviseringar som genererar lägre utsläpp och 

som minskar företagets energiberoende har en påverkan på det finansiella resultatet i en 

miljötung sektor. Detta kan bero på att företag som använder mycket fossila bränslen i 
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produktionsprocessen har möjlighet att maximera energiproduktiviteten och minska 

energiinsatsen vilket kan resultera i att den finansiella prestationen ökar snabbt (Geller et 

al., 2004; Marques & Fuinhas, 2011). Möjligheten till att maximera energiproduktiviteten 

har även en stor påverkan på företagets risk (El Ghoul et al., 2016). Investeringar inom 

CEP minskar företagets risk genom att minska företagets inverkan på negativt associerade 

evenemang, vilket kan ses som en säkerhetsenhet genom att minska sannolikheten och 

kostnaden för biverkningar. Detta ger som tidigare nämnt incitament till företag att 

investera mer i CEP för att gynna högre finansiella resultat även på kort sikt samt att 

minska företagsrisken.  

  

Värt att notera är att förklaringsgraden enbart uppgick till 9,5 procent när FP mättes 

utifrån ROE och till 14,3 procent när FP mättes utifrån Tobins Q. Det innebär att det finns 

andra faktorer som påverkar sambandet. Hypotes 1 kan anses bekräftad på grund av det 

positiva sambandet vi fann mellan CEP och FP, både när FP mättes med ROE och Tobins 

Q. 

  

5.1.2 Jämförelse 

Skillnaderna mellan sektorerna när FP mättes utifrån marknadsmåttet Tobins Q kan bero 

på olika förutsättningar vilket kan ha en avgörande roll angående kopplingen mellan CEP 

och FP. I vår studie fann vi att kopplingen mellan CEP och FP varierade mellan sektorerna 

vilket innebär att intressenternas inställning till miljö skiljer sig åt vilket påverkar 

företagets marknadsvärde. Inom teknologi och industri, där det är ett negativt samband, 

ser investerarna satsningar inom miljön som att företaget utnyttjar sina tillgängliga 

resurser dåligt (Campbell & Mínguez-Vera, 2008) medan det inom majoriteten av 

sektorerna belönas företagen av investeringar inom miljön. Investerarna ser investeringen 

som en värdehöjare och att företaget använder tillgängliga resurser mer effektivt. 

Anledningen till att intressenternas inställning skiljer sig åt kan bero på verksamhetens 

omfattning samt dess påverkan på miljön. Sektorer där miljöfrågan inte har lika stort 

fokus (som inom teknologin) ses investeringen som en potentiell kostnad eller påföljd på 

grund av att dessa investeringar är svåra att skapa mervärde i vilket bekräftas i tidigare 

studier (Lioui & Sharma, 2012; Yadav et al., 2017). Skapandet av mervärde i 

investeringen kan vara svårt att åstadkomma när möjligheten till att energieffektivisera är 

liten. Därmed ses satsningen på CSR-aktiviteter som en onödig åtgärd där pengarna 

istället hade kunnat läggas på det primära syftet vilket är att generera vinst. Den 
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marknadsmässiga negativa kopplingen går i linje med trade-off theory som belyser att 

deltagande i sociala frågor kan ha en negativ inverkan på företagets aktiepris (Hillman & 

Keim, 2001). Medan i en miljöpåverkande sektor ses investeringen som något som höjer 

företagets värde, genom små investeringar går det att skapa konkurrensfördelar vilket 

höjer den finansiella prestationen (Miles & Covin, 2000; Hart, 1995). Intressenter ser 

investeringen som något legitimt och som ökar konkurrensfördelarna hos företaget vilket 

gynnar dem finansiellt. Detta är något vi specifikt fann i vår studie genom det positiva 

sambandet mellan CEP och FP i sektorn fossila bränsleintensiva företag. 

  

Utifrån redovisningsmåttet ROE fann vi i vår studie att det var ett genomgående positivt 

samband mellan CEP och FP oberoende av sektor där resultaten var signifikanta. Detta 

antyder att företag under en fyraårsperiod inte påverkas negativt finansiellt angående 

avkastningen på det egna kapitalet vid investeringar inom miljön. Detta går emot tidigare 

forskning som visat att investeringar inom miljön tar oftast tid innan det ger finansiellt 

resultat vilket bekräftas av Iwata och Okada (2011), Horváthová (2012) och Chang 

(2015). Enligt vår studie ger investeringar inom miljö en positiv effekt oberoende av 

sektor inom en fyraårsperiod, vilket indikerar att inte enbart företag med en stor 

miljöpåverkan som fossila bränsleintensiva företag kan maximera energiproduktiviteten 

och minska energiinsatsen. Detta resulterar i att kostnaden minskar och påverkar 

resultatet positivt (Geller, Schaeffer, Szklo & Tolmasquim, 2004; Marques & Fuinhas, 

2011). Även i sektorer där miljökostnaden inte är den dominerande kostnaden finns det 

en positiv association mellan etiska affärsmetoder i form av förnybar energi och 

utveckling av ekonomisk prestanda. I dessa sektorer kan osäkerhetsfaktorn angående den 

tunga investeringen och osäkerheten i den direkta finansiella framgången vara betydande 

(Martí Ballester, 2017). Men av vårt resultat att döma bör företag se möjligheterna till 

finansiell framgång mer än de osäkerhetsfaktorer som existerar.  

  

En intressant aspekt i vårt resultat är att när FP mäts med marknadsmåttet Tobins Q är 

företagsstorlekens koefficient negativ i de fall den är statistisk signifikant (p < 0,05). 

Detta kan tolkas som att större företag har ett lägre marknadsvärde jämfört med redovisat 

värde medan mindre företag har högre marknadsvärde jämfört med det redovisade värdet. 

Det förhållandet kan tyda på att mindre företag använder sina tillgångar mer effektivt 

(Campbell & Mínguez-Vera, 2008). Effektiviteten av företagets resurser hos mindre 

företag kan ses i likhet med en annan aspekt som Dixon-Fowler et al. (2013) fann i sin 
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studie. De menar på att kopplingen mellan CEP och FP var större om företaget var mindre 

på grund av att mindre företag är mer flexibla med användandet av resurserna. Vårt 

resultat om storlekseffekten på tobins Q tyder på att mindre företag är mer effektiva 

resursanvändare än större företag. Detta går dock emot tanken om storleksfördel, där 

tidigare studier visar att större företag har mer resurser för att engagera sig i CSR och 

därmed har större motivation att investera i CEP-relaterade frågor och större möjlighet 

att effektivisera sin resursanvändning (Margolis et al., 2007; Feng et al., 2015).  

 

 

Figur 4: Förslag till de olika resultaten (Hypotes 1)  

 

5.2 Hypotes 2: CSR-kommitténs påverkan på CEP och FP 
Här diskuterar vi resultat och teorin med koppling till vår andra hypotes: CSR-kommitté 

har en positiv inverkan på relationen mellan CEP och FP i fossila bränsleintensiva företag. 

5.2.1 Fossila bränsleintensiva företag 

Den andra delen i studiens syfte är att se om sambandet mellan CEP och FP för fossila 

bränsleintensiva företag blir starkare eller svagare för de företag som använder en CSR-

kommitté. Tidigare forskning (Dixon-Fowler et al., 2017) förklarar att CSR-kommittén 

har en betydande roll när det kommer till att öka företagens engagemang och 

handlingskraft i CSR-aktiviteter och därmed företagens utveckling av CEP-relaterade 

initiativ. Vi erhåller bevis för detta både när FP mätts med redovisningsmåttet ROE och 

marknadsmåttet Tobins Q. När vi inkluderade CSR-kommittén som en oberoende 

dummyvariabel fann vi ett starkare värde för relationen mellan CEP och FP. Resultatet 

går i linje med vad tidigare forskning (Dixon-Fowler et al., 2017; Walls et al., 2012; 

Shaukat et al., 2016) har kommit fram till. Dixon-Fowler et al. (2017) framhåller att det 

existerar en betydande koppling mellan CEP och CSR-kommitté, där deras studie visar 

att företag med en CSR-kommitté har högre CEP än företag utan CSR-kommitté. Detta 

kan bero på att aktieägare och intressenter uppfattar företag som implementerar en CSR-

kommitté som mer ansvarstagande vad gäller det sociala- och miljömässiga ansvaret. 

Detta stärker företagets externa rykte vilket belönas av marknaden positivt. Liknande 
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resonemang förde Clarkson et al. (2008) som menar att CSR-kommittén betraktas av 

intressenter som något legitimt och att intressenter uppfattar implementeringen av CSR-

kommittén som att företaget visar att de arbetar aktivt med att reducera företagets 

påverkan på miljön. 

  

CSR-kommitténs positiva påverkan på kopplingen mellan CEP och FP kan ses i likhet 

med stakeholder theory. Allouche och Laroche (2014) beskriver stakeholder theory där 

det föreligger en positiv relation mellan företags sociala-/miljöprestationer och finansiella 

prestationer eftersom dessa insatser ökar tillfredsställelsen hos olika intressenter, och 

således även företagens externa rykte vilket leder till ett bättre ekonomiskt resultat. Detta 

går i linje med tidigare studier (Dowell, Hart & Yeung, 2000; Russo & Fouts, 1997) som 

visar att bättre miljöstandarder är förknippade med högre marknadsvärderingar. Vårt 

resultat stärks av stakeholder theory genom att kopplingen mellan CEP och FP (mätt i 

Tobins Q) mer än fördubblas när vi lägger till CSR-kommitténs som en dummyvariabel. 

Vilket innebär att investerarna betraktar implementeringen av en CSR-kommitté som 

något positivt och belönar således företaget genom bättre prestation på marknaden genom 

ett högre Tobins Q värde.     

  

När FP mättes med redovisningsmåttet ROE påverkar CSR-kommittén kopplingen 

mellan CEP och FP positivt vilket kan ses som något kontroversiellt. Flera studier visar 

på att implementering av miljöstrategier tar tid innan det genererar finansiellt resultat 

(Chang, 2015; Horváthová, 2012; Iwata & Okada, 2011). Vårt resultat visar däremot att 

införandet av en CSR-kommitté ökar miljöaktiviteters koppling till det finansiella 

resultatet på enbart en fyraårsperiod. Detta kan bero på och liknas vid Spira och Bender 

(2004) resonemang som menar på att CSR-kommittén är ett effektivt sätt för att ta itu 

med specifika frågor som rör miljöstrategier och miljöpolicy. Kommittén skapar en 

effektivare beslutsprocess genom att delegera ett antal uppgifter till färre men mer 

specialiserade beslutsfattare. Företaget ger sig då själv grunden till att göra rätt beslut 

angående företagets miljöstrategier vilket enligt Shaukat et al. (2016) i sin tur resulterar i 

att företaget uppnår bättre resultat i utvecklingen av CEP. I bästa fall gynnar det både 

miljön och företaget själva vilket vårt resultat stödjer genom det positiva sambandet. 

  



 

64 

 

5.2.2 Jämförelse 

Resultatet i de övriga sektorerna är varierande när FP mättes med ROE. För vissa sektorer 

påverkas koefficienten positivt medan den i andra fall påverkas negativt eller är 

oförändrad. Sektorn teknologi påverkade negativt både när FP mättes med ROE och 

Tobins Q vilket är i linje med trade-off theory. Trade-off theory anser att en satsning på 

CSR-aktiviteter enbart leder till ökade kostnader för företaget vilket påverkar 

lönsamheten i negativ bemärkelse. Konkurrenter som inte är lika ansvarstagande hamnar 

i en bättre position i jämförelse med de som väljer att satsa på sociala frågor (Preston och 

O’Bannon, 1997; Allouche och Laroche, 2014). Varför just sektorn teknologi påverkas 

negativt kan bero på att det är en sektor som inte påverkar miljön i stor utsträckning. Här 

ses implementeringen av en CSR-kommitté som en onödig kostnad för företaget och 

CSR-kommitténs värdeskapande som låg. Företaget och dess intressenter anser istället att 

pengarna och resurserna skulle kunna läggas på företagets kärnverksamhet vilket skulle 

resultera i mer värde för företaget.  

 

I tabell 8 visar vi antalet företag som har CSR-kommitté inom varje sektor och där kan vi 

se att en stor andel av de fossila bränsleintensiva företagen har en CSR-kommitté, d.v.s. 

83 procent. Jämför vi med de övriga sektorerna är det två till som har ett utstickande högt 

antal företag med CSR-kommitté och dessa är kraftförsörjning (86 procent) och 

telekommunikation (83 procent) och det lägsta värdet hade finans (44 procent). Att 

framförallt fossila bränsleintensiva företag, men även andra sektorer använder en CSR-

kommitté i stor utsträckning menar Walls et al. (2012) beror på att de är företag med hög 

miljöpåverkan eller ligger i framkant vad det gäller utveckling av CEP. I dessa företag 

kan CSR-kommittén ha en större effekt på kopplingen mellan CEP och FP jämfört med 

andra sektorer på grund av att företagens nuvarande förutsättningar kan ha en speciell 

inverkan på kopplingen mellan CEP och FP enligt Trumpp och Guenther (2017). De 

menar att relationen mellan CEP och FP är U-formad. Där företag som arbetat med 

miljöaktiviteter under en längre tid och som är i framkant, där påverkas deras 

miljöaktiviteter det finansiella resultat i större utsträckning. Liknande resonemang går att 

föra angående CSR-kommitté. Det tar tid för en CSR-kommitté att ta form och generera 

ett effektivt arbete vilket bekräftas av Dierickx och Cool (1989). De menar att kommittéer 

som uppstår snabbt är oftast ineffektiva i början medan de som har fått tid att utvecklas 

genererar bättre resultat för företaget. I sektorer där det finns fler CSR-kommittéer har de 

sannolikt funnits under en längre tid, vilket har gjort att de har utvecklats och blivit mer 



 

65 

 

effektiva än de som nyligen bildats. Detta gör att CSR-kommitténs påverkan på 

kopplingen mellan CEP och FP kan liknas vid Trumpp och Guenther (2017) u-formade 

modell. 

 

 

Figur 5: Den U-formade relationen mellan CEP och FP 

Hämtad från Trumpp och Guenther (2017). 

 

CSR-kommittéers rutin och effektivitet blir därför av betydande vikt för det ekonomiska 

resultatet. Vårt resultat styrker detta genom att inom sektorn fossila bränsleintensiva 

företag har CSR-kommittén störst påverkan på kopplingen mellan CEP och FP. Sektorn 

är en miljöpåverkande bransch (International Energy Agency, 2015) och är i toppen av 

de sektorer som har flest CSR-kommittéer procentuellt.     

  

En intressant aspekt är att CSR-kommitté koefficienten varierar kraftigt mellan de olika 

sektorerna när FP mäts med ROE. Där uppgår koefficienten för sektorn fossila 

bränsleintensiva företag till -11,506 vilket innebär att företag som har en CSR-kommitté 

har 11,5 procent lägre avkastning på det egna kapitalet. Inom teknologi uppgår den till 

7,098 som innebär att företag som har en CSR-kommitté har 7 procent högre avkastning 

på det egna kapitalet. Detta kan tolkas som att CSR-kommitténs direkta kostnad varierar 

mellan sektorerna vilket gör att diskussionen kan föras angående företags förmåga att 

kunna ekonomiskt implementera en CSR-kommitté. Clarkson et al. (2011) menar att 

investeringar i en proaktiv miljöstrategi, vilket CSR-kommitté är, inte fungerar för alla 

företag. Enbart företag med finansiella resurser och förvaltningskapacitet kan 

implementera dessa proaktiva aktiviteter. Företagens resursers påverkansfaktor kan ses i 

likhet med resource-based view som betonar relationen mellan företagets förmåga att 

uppnå mervärde och företagets resurser (Hart, 1995). Konkurrensfördelar som skapar 
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mervärde kan endast uppnås om de stöds av företagets resurser. Vårt resultat visar att i 

tre av fyra sektorer påverkar CSR-kommittén FP negativt vilket stödjer resource-based 

view samt Clarkson et al. (2011) resonemang om att företags finansiella resurser är 

avgörande för att kunna implementera en CSR-kommitté. Beroende på hur stark CSR-

kommitténs påverkan är på kopplingen mellan CEP och FP blir detta avgörande för 

företagets intresse att implementera en CSR-kommitté. Som vi visat på tidigare 

påverkar CSR-kommittén kopplingen mellan CEP och FP i positiv bemärkelse vilket 

gör att företaget får avväga de ekonomiska fördelarna samt nackdelarna med införandet 

av en CSR-kommitté. Företag med tajta resurser kan därför avstå från att satsa på en 

CSR-kommitté och istället satsa på mer direkta investeringar i företagets 

kärnverksamhet. 

 

 

Figur 6: Förslag till de olika resultaten (Hypotes 2)  
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6. Slutsats, bidrag och begränsningar 

 

I det sjätte och avslutande kapitlet presenteras studiens slutsats samt det bidrag som 

studien genererar. En diskussion förs även över studiens begränsningar samt förslag till 

vidare forskning.   

  

 

6.1 Slutsats 
Syftet med studien var att förklara om det fanns ett samband mellan CEP och FP i fossila 

bränsleintensiva företag, vilket vi baserade vår första hypotes på. Vi fann både när vi 

mätte FP med redovisningsmåttet ROE och marknadsmåttet Tobins Q att en ökning i CEP 

påverkar den finansiella prestationen positivt. Resultatet ger bevis på att det existerar ett 

positivt samband mellan CEP och FP i fossila bränsleintensiva företag. Resultatet utifrån 

marknadsmåttet Tobins Q indikerar på att investerares villighet att investera influeras av 

företagets miljöpåverkan. Där de belönar företag som arbetar aktivt med miljön jämfört 

med de som inte gör det. Detta är i linje med stakeholder theory som säger att företaget 

ska fatta beslut som tar hänsyn till intressenternas intressen. Flera sektorer visade på ett 

positivt samband utifrån marknadsmåttet vilket pekar på att sambandet inte bara behöver 

ses till företag som har en stor miljöpåverkan. Resultatet utifrån redovisningsmåttet ROE 

ger bevis för att det finns ett potentiellt värde mellan etiska affärsmetoder och utveckling 

mot mer förnybar energi. Energieffektiviseringar som genererar lägre utsläpp har en 

positiv association med det finansiella resultatet.     

  

Syftet med studien var också att förklara om sambandet mellan CEP och FP var starkare 

eller svagare om företaget använder en CSR-kommitté, vilket vi baserar vår andra hypotes 

på. Vi fann att sambandet mellan CEP och FP ökade både när FP mättes med 

redovisningsmåttet ROE och marknadsmåttet Tobins Q när företaget använder en CSR-

kommitté. Resultatet ger bevis på att CSR-kommittén påverkar sambandet mellan CEP 

och FP positivt. CSR-kommitténs positiva samband med marknadsmåttet Tobins Q pekar 

på att intressenter uppfattar företag som implementerar en CSR-kommitté som mer 

miljöinriktade vilket stärker företagets rykte vilket belönas av marknaden positivt. Utifrån 

redovisningsmåttet ROE ger det bevis för att företag som implementerar en CSR-

kommitté får en mer effektiv beslutsprocess genom att delegera ett antal arbetsuppgifter 

till färre men mer specialiserade beslutsfattare. Detta ökar företags initiativ inom miljö 

vilket i sin tur påverkar den finansiella prestationen i positiv bemärkelse.   
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6.2 Studiens bidrag 
I följande delkapitel kommer vi att presentera studiens teoretiska och praktiska bidrag. 

Det teoretiska bidraget har för avsikt att generera ytterligare kunskap till tidigare 

forskning och fylla de forskningsgap som vi uppfattar finns och som vi presenterade i det 

inledande kapitlet. Det praktiska bidraget riktar sig mot företagen och varför studiens 

resultat kan vara av intresse för dem. 

 

6.2.1 Teoretiskt bidrag  

Vår studie bidrar till den företagsekonomiska forskningen genom att dels tillföra 

ytterligare empiriskt material till den redan existerande forskningen rörande relationen 

mellan CEP och FP, där vi har valt att fokusera på fossila bränsleintensiva företag. 

Tidigare forskning kring ämnet har inte lagt fokus på denna enskilda sektor och det råder 

därmed ett forskningsgap. Detta är även något Li, Cao et al. (2017) belyser i sin studie 

och menar att forskning avseende företag som verkar i en ur miljösynpunkt tung bransch 

behöver utvecklas för att få en tydligare bild över relationen mellan ett företags 

engagemang i CEP-aktiviteter och kopplingen till den finansiella prestationen. 

 

Det andra teoretiska bidraget till den företagsekonomiska forskningen är att vår studie 

utökar litteraturen gällande CSR-kommittéers påverkan på relationen mellan CEP och 

FP. Eftersom vårt fokus har varit inriktat på fossila bränsleintensiva företag genererar 

resultatet i vår studie främst ett bidrag till de miljömässigt tyngre branscherna. Men 

eftersom vi även har inkluderat övriga sektorer genom hela vårt arbete kan även vissa 

slutsatser visa på hur relationen mellan CEP och FP påverkas i andra branscher.  I vår 

litteraturgenomgång fann vi endast en tidigare vetenskaplig artikel som liknar vår studie 

(Gonenc & Scholtens, 2017) och som också fokuserar på fossila bränsleintensiva företag. 

De har däremot inte inkluderat CSR-kommitté som en kontrollvariabel, vilket vi i vår 

studie har valt att ta med eftersom CSR-kommittéer kan ha ett stort inflytande över 

företagens miljöengagemang (Dixon et al., 2017; Shaukat et al., 2016) och därmed CEPs 

inverkan på FP (Skilton & Purdy, 2017; Tang et al., 2012; Vermeulen & Barkema, 2002). 

 

6.2.2 Praktiskt bidrag  

Studiens resultat visar att det är lönsamt för fossila bränsleintensiva företag att satsa på 

CEP-aktiviteter. Detta leder till ett praktiskt bidrag, där företag som framförallt är aktiva 

i de miljömässigt tunga branscherna motiveras att investera i CEP-aktiviteter och 
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engagera sig mer för miljön. Företagen har då själva möjligheten att fördela sina 

kostnader som uppstår i samband med miljöinvesteringar över en längre tidsperiod. 

Risken för företag som inte (på egna initiativ) tar tag i frågor som berör deras påverkan 

på miljön, kan istället få påföljder såsom tvingande miljöregleringar. Detta kan i sin tur 

leda till att de under en kortare tid belastas med stora kostnader, istället för att de själva 

lägger upp en framtida plan/strategi, som gör att de har möjligheten att fördela 

investeringar och andra kostnader över flera år. 

 

Resultatet som framkom i studien visar även att fossila bränsleintensiva företag som har 

en CSR-kommitté, även har en starkare positiv koppling mellan CEP och FP. Studien 

stärker därmed tron om att ett kontinuerligt arbete med fokus på CEP-aktiviteter är 

lönsamt. Detta genererar ett praktiskt bidrag då det kan utgöra ett gott skäl till att 

företagen tillsätter en CSR-kommitté. Då de har en aktiv roll i att jobba med olika CSR-

frågor och därmed frågor som berör främjandet av miljön. Att vår studie visar att en CSR-

kommitté kan bidra till bättre lönsamhet kan i det långa loppet förhoppningsvis leda till 

att fler företag tillsätter en CSR-kommitté och jobbar aktivt via dem och därmed 

tillsammans strävar efter en bättre miljö.  

 

6.3 Studiens trovärdighet 
Determinationskoefficienten R2 förklarar hur mycket av variationen i FP som kan 

förklaras av de variabler vi har inkluderat i vår regression. I tabell 12-13 som förklarar 

hypotes ett kan vi se att variationen som förklaras av våra variabler uppgår till 9,5 procent 

(FP mätt i ROE) och till 14,3 procent (FP mätt i Tobins Q). Det indikerar på att en relativt 

stor del av variationen kan förklaras av våra variabler men att det finns andra variabler 

som påverkar variationen. I hypotes två när vi inkluderar CSR-kommitté som en 

dummyvariabel ökar variationen som kan förklaras av våra variabler till 14,1 procent (FP 

mätt i ROE) och till 22 procent (FP mätt i Tobins Q). Det bevisar att CSR-kommittén har 

betydande påverkan på variationen i FP. Variablerna i studien har valts ut utifrån vad 

majoriteten av tidigare forskning (Allouche & Laroche, 2014; Blasi et al., 2018; Feng et 

al., 2015; Gonenc & Scholtens, 2017; Margolis et al., 2007; Scholtens, 2008) har använt 

sig av. Vi anser att detta är en bidragande orsak till att variablerna kan förklara en stor del 

av variationen i FP vilket ökar studiens trovärdighet. 

  

Data i studien har hämtats från Thomson Reuters datastream som är baserad på företags 

egna finansiella och icke finansiella rapporter (Thomson Reuters, u.å.2). Detta bidrar till 
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att data som inte innehåller subjektiva bedömningar erhållits, det i kombination med att 

flera tidigare studier använt datakällan (Gonenc & Scholtens, 2017; Limkriangkrai et al., 

2017; Trumpp & Guenther, 2017) bidrar till en ökad trovärdighet för resultatet. 

  

Ett av målen med vår studie är att generalisera resultatet från urvalet till en större 

population. Vid kvantitativa studier är generalisering ett av de vanligaste målen (Bryman 

& Bell, 2013) som innebär i vilken utsträckning resultatet kan förklaras till andra grupper. 

Vår studie är av kvantitativt slag och därför känns målet av att kunna generalisera relevant 

för att resultat ska upplevas tillförlitligt. Det är specifikt två aspekter som påverkar 

generaliseringsaspekten mellan vårt urval och populationen, den första är urvalets storlek. 

Djurfeldt et al. (2018) benämner att storleken på urvalet är av betydande vikt för att 

urvalet ska vara representativt för populationen. I vår studie använder vi 827 bolag, där 

vi från början utgick ifrån 6281 bolag men där 5454 exkluderades på grund av att de inte 

tillhandahöll information om de variabler vi utgick från i studien. Att utgå från ett brett 

urval är en viktig beståndsdel för att resultatet ska kunna generaliseras. Det andra är att 

vi mäter kvaliteten i undersökningen genom en bortfallsanalys. Djurfeldt och Barmark 

(2009) förklarar att det är viktigt att analysera bortfallet för att se att de fall som saknar 

värde är slumpmässigt fördelade i förhållande till de som har värde. Är de inte det blir 

stickprovet snedvridet, är stickprovet snedvridet blir det svårt att generalisera till hela 

populationen. Resultatet i bortfallsanalysen visar på att urvalets fördelning stämmer 

överens med populationen vilket möjliggör generalisering. Det var enbart i sektorn finans 

som fördelningen i urvalet skiljer sig markant åt.     

 

6.4 Begränsningar och förslag till vidare forskning  
I vår studie har vi utgått från Thomson Reuters datastream som tillhandahåller 

information om börsnoterade bolag världen över. Detta skapar problem till att göra 

generaliseringar till mindre icke börsnoterade bolag, generalisering går enbart att göra till 

den population som är som grund för urvalet (Bryman & Bell, 2013), i vårt fall till 

börsnoterade bolag. Enligt Europeiska Kommissionen (2003) är omfattningen på mindre 

icke börsnoterade bolag stor och uppgår i Europa till 99,8 procent av alla bolag. Av denna 

aspekt skulle det vara intressant att se hur majoriteten av världens bolag reagerar på 

initiativ inom miljö. Föreligger det även där ett positivt samband mellan CEP och FP eller 

påverkar miljöinitiativen i mindre bemärkelse eller till och med negativt på grund av att 

de uppvaktas av färre intressenter? 
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Förslag till vidare forskning är att utgå från fler kontrollvariabler. Med tanke på att 

variationen av våra variabler uppgick till mellan 9,5 – 22 procent finns det fler variabler 

som kan förklara variationen i FP. Införandet av fler kontrollvariabler skulle därför öka 

generaliserbarheten samt förtydliga sambandet. 

  

Tidigare forskning (Feng et al., 2015) har betonat att större företag har fler incitament att 

investera i CEP än mindre företag. Genom att större företag har mer resurser kan de 

enklare investera i CSR relaterade aktiviteter, de uppvaktas även av fler medier, sociala 

organisationer och analytiker vilket gör att en investering i CSR-relaterade aktiviteter får 

mer uppmärksamhet vilket påverkar deras uppfattning hos intressenterna i större 

bemärkelse. En intressant aspekt skulle därför vara att studera det omvända sambandet, 

påverkar FP- CEP positivt. Detta för att se om finansiellt starka företag är mer eller 

mindre benägna att satsa på CEP.  

  

I vår studie fann vi ett genomgående positivt samband mellan CEP och FP för fossila 

bränsleintensiva företag vilket indikerar på att företag ska satsa mer på initiativ inom 

miljön. Men miljö är ett brett begrepp vilket gör det svårt att veta för olika företag vilken 

specifik aspekt som de skulle gynnas bäst av. Environmental score som vi utgått ifrån 

baseras på tre pelare som är Resurse use, Innovation och Emission, dessa tre är sedan 

uppdelade i 61 olika underkategorier (Thomson Reuters, u.å.1). Ett förslag till fortsatt 

forskning skulle därför vara att gå ner djupare inom miljöaspekten för att se vilken 

underkategori eller enbart pelare som påverkar den finansiella prestationen i störst positiv 

bemärkelse.    

  

En begränsning med vår studie är att vi enbart har utgått från Thomson Reuters 

datastream som tillhandahåller information från företagens finansiella och icke 

finansiella rapporter. Studien förhåller sig enbart till de företag som tillhandahåller 

information som databasen Thomson Reuters datastream kan tillgodose. Vilket gör att 

företag som inte offentligt redovisar sin miljörapport eller CSR-rapport inte finns 

representerade. För att få mer kunskap om hur mindre företag arbetar med initiativ inom 

miljön och hur dessa påverkar det finansiella resultatet är därför ett förslag till vidare 

forskning att göra en liknande studie men med en annan metod. Förslagsvis genom en 

kvalitativ forskningsstrategi med fallstudier. 
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I vår studie fann vi att miljöinitiativ påverkade marknadsvärdet olika beroende på sektor 

vilket tyder på att intressenternas uppfattning angående miljöinitiativ skiljer sig åt 

beroende på i vilken sektor företaget verkar. Men det kan finnas fler faktorer som 

påverkar intressenternas uppfattning. Länders utsläppsmängd skiljer sig åt 

(Ekonomifakta, u.å) vilket gör att uppfattningen kring miljöinitiativ kan ses ur olika 

aspekter. Förslag till vidare forskning är därför att se om kopplingen mellan CEP och FP 

skiljer sig åt beroende på vart företaget har sin verksamhet. Uppfattar intressenter initiativ 

i CEP som något negativt om företaget har sin verksamhet i länder med höga 

utsläppsmängder?       
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Bilagor  
Bilaga 1 Beskrivning av miljödimensionens tre pelare 
Definitionen av de tre pelarna är hämtad från Thomson Reuters (u.å.3). 

 

Resource Use Score 

“The Resource Use Score reflects a company’s performance and capacity to reduce the 

use of materials, energy or water, and to find more eco-efficient solutions by improving 

supply chain management.” 

 

Emissions Score 

“The Emission Reduction Score measures a company’s commitment and effectiveness 

towards reducing environmental emission in the production and operational 

processes.” 

 

Innovation Score 

“The Innovation Score reflects a company’s capacity to reduce the environmental costs 

and burdens for its customers, and thereby creating new market opportunities through 

new environmental technologies and processes or eco-designed products.” 

  

 


