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SAMMANFATTNING 

  

Titel: Corporate governance effekt på koldioxidutsläpp och lönsamhet. - En kvantitativ studie på 

202 företag 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Julia Gajeva och Robert Larsson 

 

Handledare: Jan Svanberg 

 

Datum: 2020-jan 

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan corporate governance, 

koldioxidutsläpp och lönsamhet i koldioxidtunga industrier. 

 

Metod: Studien utgår ifrån en positivistisk forskningsfilosofi och en hypotetisk-deduktiv ansats. 

Studien har en kvantitativ strategi och genomförts med sekundärdata från Thomson Reuters 

Datastream för åren 2011 - 2018.  Urvalet består av 202 företag i energi- och transportindustri 

med huvudkontor i Europa, USA, Kanada, Sydkorea, Japan och Kina. Data har analyserats med 

multipla regressionsanalyser i statistikprogrammet SPSS. 

 

Resultat & slutsats: Studiens resultat indikerar att de flesta av de testade corporate governance- 

variablerna har visat svag eller ingen effekt på koldioxidutsläpp och lönsamhet, förutom 

variabeln storlek på företag vilken har visat ett klart samband med både koldioxidutsläpp och 

lönsamhet. Av studien framgår att sambandet mellan koldioxidutsläpp och lönsamhet är 

signifikant negativt. Slutsatsen är att det lönar sig för företag med redan god miljöprestation att 

ytterligare sänka sina koldioxidutsläpp. 

 

Examensarbetets bidrag: Ur ett teoretiskt perspektiv bidrar studien till ytterligare kunskap kring 

de varierande resultaten av relationen mellan corporate governance, koldioxidutsläpp och 

lönsamhet. Dessutom bidrar studien med att stärka bilden av problematiken kring behovet av 

effektiv bolagsstyrning. Vidare bidrar studien praktiskt till en ökad förståelse av behovet att 

utforma ett regelverk som hjälper företag att minska sin miljöpåverkan på ett lönsamt sätt.  

 

Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag till fortsatt forskning är att använda samma 

uppsättning av corporate governance variabler och sedan genomföra en studie för varje världsdel 

för att på så sätt upptäcka existerande skillnader eller likheter och sedan utforma lokala varianter 

på bolagsstyrningen. Ytterligare ett förslag är att matcha de olika delarna i legitimitetsteorin till 

koldioxidutsläpp och lönsamhet för att se om det normativa trycket från samhället kan förändra 

den interna företagskulturen. 

 

Nyckelord: CSR, Corporate governance, lönsamhet, koldioxidutsläpp. 

 

 



 

 

Abstract 

  

Title: The effect of corporate governance on carbon emissions and profitability - A quantitative 

study of 202 companies. 

 

Level: Student thesis, final assignment for bachelor’s degree in business administration 

  

Author: Julia Gajeva and Robert Larsson 

  

Supervisor: Jan Svanberg 

  

Date: 2020 - January 

  

Aim: The aim of the study is to examine the link between corporate governance, carbon 

emissions and profitability in carbon-heavy industries. 

 

Method: The study is based on a positivist research philosophy and a hypothetical-deductive 

approach. The study has a quantitative strategy and conducted with secondary data from 

Thomson Reuters Datastream for the years 2011 - 2018. The sample consists of 202 companies in 

the energy and transport industry headquartered in Europe, the United States, Canada, South 

Korea, Japan and China. The data has been analyzed with multiple regression analyses in the 

statistics program SPSS. 

 

Result & Conclusions: The study's results indicate that most of the corporate governance 

variables tested have shown weak or no effect on carbon dioxide emissions and profitability, 

except the variable size of companies that have shown a clear correlation with both carbon 

dioxide emissions and profitability. The study shows that the link between carbon emissions and 

profitability is significantly negative. The conclusion is that it pays for companies with already 

good environmental achievement to further reduce their carbon emissions. 

 

Contribution of the thesis: From a theoretical perspective, the study contributes to additional 

knowledge of the varying results of the relationship between corporate governance, carbon 

dioxide emissions and profitability. In addition, the study helps to strengthen the picture of the 

problem around the need for effective corporate governance. Furthermore, the study practically 

contributes to a greater understanding of the need to design a regulatory framework that helps 

companies reduce their environmental impact in a profitable way.  

 

Suggestions for future research: One proposal for further research is to use the same set of 

corporate governance variables and then conduct a study for each continent to detect the 

differences or similarities thereof and then design local variants on Corporate governance. 

Another proposal is to match the different elements of the legitimacy theory to carbon dioxide 

emissions and profitability to see if the normative pressures from society can change the internal 

corporate culture. 

 

Key words: CSR, Corporate governance, profitability, carbon dioxide emissions.  
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden till problematiseringen som är grunden för 

detta arbete. Problematiseringen leder till syftet. Kapitlet avslutas med en avgränsning samt 

arbetets disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Klimatet på jorden blir varmare och varmare. Klimatpanelen Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC) slår fast att merparten av ökningen beror på människans påverkan. Liknande 

mängd koldioxid i atmosfären har inte funnits under åtminstone de senaste 800 000 åren. 

Ökningen beror främst på förbränning av fossila bränslen (Naturvårdsverket, 2019). En stor 

anledning till att minskningen av koldioxidutsläpp går så långsamt är ekonomiska. Det finns helt 

enkelt inga ekonomiska incitament för företag att minska utsläppen idag. Problematiken 

illustreras tydligt med att cirka 70 % av koldioxidutsläppen vid energiproduktionen inom OECD 

inte beskattas (Sydsvenskan, 2019). 

Kyotoprotokollet1, vilket antogs 1997 och trädde i kraft 2005, ansågs vara en viktig drivkraft till 

att världens företag skulle utbyta strategier för att motverka global uppvärmning. Trots initiativet 

fortgår klimatförändringen på grund av framförallt utsläpp av koldioxid, vilket visar att 

problemen kvarstår för företagen inom framförallt den tunga industrin (Kilic & Kuzey, 2019). 

Företagen spelar en viktig roll i arbetet mot klimatförändringen vilket har lett till att intresset för 

corporate governance har utvecklats. Corporate governance ska ses som ett styrverktyg för hur ett 

företag leds och kontrolleras. Corporate governance sätter ramen för de skyldigheter och 

rättigheter ett företags intressenter har. Corporate governance strukturerar regler och bestämmer 

företagets beslutsprocesser (OECD, 2005). Hållbarhetskommitté, revisionskommitté, styrelsens 

sammansättning, styrdokument och miljöpolicy är exempel på corporate governance och dess 

mekanismer som styr hur ett företag agerar och styr beslutsprocessen. Intresset för corporate 

governance menar forskare (Elsayih, Tang & Lan, 2018) skulle kunna påverka ledningens sociala 

ansvarstagande Corporate Social Responsibility (CSR) och bidra till att öka företagens öppenhet 

vad gäller koldioxid och därefter minska utsläppen. Ett steg i det fortsatta arbetet med att få 

företag att ta ett större socialt ansvar är att introducera corporate governance-mekanismer 

 
1
 Kyotoprotokollet är en internationell överenskommelse som ska minska årliga utsläppen av koldioxid och 

presentera regelbundna rapporter. (Miljöministeriet, 2018) 

 

https://www.ipcc.ch/
https://www.ipcc.ch/
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inriktade på att säkerställa den interna kontrollen genom hållbarhetskommitteér, styrdokument 

och policys (Kolk, 2008). Den bakomliggande syftet med corporate governance är att säkerställa 

att företag drivs på ett så hållbart, ansvarsfullt och effektivt sätt som möjligt med hjälp av styrelse 

belyser Adel, Hussain, Mohamed, Basuony (2019).  I modern tid har corporate governance fokus 

legat på hållbar utveckling, etik, förtroende samt behovet av att tillhandahålla relevant 

information till investerare och andra intressenter (Kolk, 2008).  

Debatten om miljö- och hållbarhetsfrågor fortsätter att växa då det är en central fråga för dagens 

och framtidens samhälle. Investerare, aktieägare och andra intressenter har insett corporate 

governance inverkan på CSR samt dess påverkan på långsiktig hållbarhet (International Finance 

Corporation United Nations Global Compact, 2009). Detta betyder att företag behöver inkludera 

dessa dimensioner av ansvar i sina grundläggande beslutsprocesser för att företag skall vara 

framgångsrika och kunna upprätthålla tillväxt även i framtiden. 

Även forskningen inom dessa frågor har utvecklats. Tid och resurser har lagts på att undersöka 

miljömässiga och sociala problem i samhället och hur företagens corporate governance skall 

kunna motverka den drastiska utvecklingen av klimatet. Dock har forskningen som hittills 

publicerats inte kommit fram till ett definitivt svar under vilka förutsättningar det är lönsamt att 

minska sin miljöpåverkan. Ämnet är högst aktuellt och det krävs mer studier för att kunna se hur 

viktiga och betydelsefulla corporate governance-mekanismerna är i relation till miljö och 

finansiell effektivitet. Lönsamhetsfrågan är central för att lyckas få med företagen och i snabbare 

takt minska sin miljöpåverkan. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Medvetenheten om företagens viktiga roll i arbetet mot klimatförändringarna har ökat intresset 

för corporate governance och dess betydelse för att minska företagens miljöpåverkan (Elsayih et 

al. 2017; Kolk, 2008). Att corporate governance påverkar och binder samman alla delar av ett 

företag (Kolk, 2008) gör det till ett viktigt verktyg i företagens strävan efter uthållig och hållbar 

lönsamhet. Just lönsamhet är enligt Lewandowski (2017) helt avgörande för att företagen ska 

accelerera sitt miljöarbete och minska sin påverkan. Problem dyker dock upp i det korta 

perspektivet då en satsning på reducerad miljöpåverkan oftast innebär ökade kostnader under en 

tid (Ganda, 2018). Suttipun (2017) menar dock att företag med enbart vinstmaximering i fokus 

kommer i det långa loppet att försvinna då de inte tar hänsyn till samhället i stort. För att 

påskynda omställningen och minimera de initiala kostnaderna behövs interna styrmedel och där 

har corporate governance en viktig funktion (Elsayih et al. 2017; Kolk, 2008). 
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Corporate governance ska ses som ett styrsystem som bygger på separationen av ägande och 

kontroll, där ägandet är hos aktieägarna och kontrollen upprätthålls av styrelsen (Malik & 

Makhdoom, 2016). Corporate governance är den interna organisationen och fyller viktiga 

kontrollfunktioner gentemot företagsledningen och tillgodose alla parters intressen menar 

Aggarwal (2013). Detta behövs i och med att publika företag oftast ägs och styrs av två olika 

intressentgrupper: aktieägare och företagsledning, och då krävs det corporate governance som tar 

tillvara de olika parternas intressen och skapar en struktur och arbetsordning som ska verka för 

företagets bästa (Jensen & Meckling, 1976). Eftersom corporate governance bygger på 

separationen av ägande och kontroll har detta enligt Adel et al. (2019) lett till att en del forskare 

delat upp begreppet i ägarstruktur och styrelsestruktur i de gjorda studierna. Vi har valt att 

fokusera på styrelsestruktur i den här studien då företagsledning och interna kommittéer har en 

avgörande betydelse för effektiviteten av corporate governance (Adel et al. 2019; Malik & 

Makhdoom, 2016; Aggarwal, 2013). I styrelsestrukturen ingår bland annat variabler såsom 

styrelsestorlek, styrelsens oberoende, styrelsens mångfald, CSR-kommitté och VD-dualitet. 

En av de viktigaste funktionerna för en väl fungerande corporate governance är som vi tidigare 

nämnt styrelsen. Den är utsedd av årsstämman och fyller två funktioner: kontroll av och 

rådgivning till företagsledningen (Adel et al. 2019). Mycket forskning inom corporate 

governance har av naturliga skäl skett på just styrelsen då den tillsätter företagsledningen och har 

stor inverkan på ett företags styrning och i slutändan på lönsamhet. Utöver de finansiella fördelar 

corporate governance kan leda till, finns även sambandet mellan corporate governance och CSR. 

Resultat har visat att företag med stark corporate governance tar mer socialt ansvar och presterar 

väl när det kommer till företagens samhällsansvar ur både det ekonomiska, sociala och 

miljömässiga perspektivet (Stuebs & Sun, 2015) 

Likväl som Rahman et al. (2014) fann att finansiell prestation främjas av god corporate 

governance fann de att kvalitén på ett företags corporate governance spelade in på relationen 

mellan rapportering av koldioxid och lönsamhet. Det stöds också av Howard- Grenville, Nash 

och Coglianese (2008) studie vilken menar att externa faktorer inte kan förklara ett företags 

agerande fullt ut. Istället menar Howard-Grenville et al. (2008) att det finns interna 

nyckelfaktorer vilka influerar miljöarbetet såsom chefsinitiativ, företagskultur och internkontroll. 

Rankin, Windsor och Wahyuni (2011) menar att legitimiteten av de rapporterade 

koldioxidutsläppen2 beror på den interna organisationen och dess internkontroll. 

2
 Koldioxid (CO2) inkluderar CO2, CH4, N2O, HFCS, PFCS, SF6 och NF3. 

 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Christine%20Adel
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Forskningen kring området koldioxidutsläpp och dess inverkan på företags finansiella prestation 

har varit relativt omfångsrik. Dock är resultaten inte entydiga och ibland rent motsägelsefulla. 

Lewandowski (2017) fann att företag kunde få se sin aktiekurs sjunka om de minskade sina 

utsläpp av koldioxid mer än vad som precis krävdes. Matsumura, Prakash och Vera-Munoz 

(2014) fann ett negativt samband mellan koldioxidutsläpp och värdet på företaget något som 

direkt motsäger Lewandowskis (2017) resultat. Rohani (2016) fann i sin studie inget positivt 

samband mellan koldioxidutsläpp och finansiell prestation men ej heller något negativt samband. 

Rohani (2016) menar att frånvaron av ett negativt samband kan tolkas på ett positivt sätt i och 

med att det inte kostar något att satsa på att minska koldioxidutsläppen. 

En av anledningarna till problemet med de motsägelsefulla resultaten är komplexiteten i 

relationen mellan CSR och lönsamhet, vilket gör det svårt att generalisera och de empiriska 

resultaten blir ofta kontextuella (Karyawati et al. 2018). Det problematiska och komplexa är 

kopplat till att variabler såsom region, kultur, juridik påverkar CSR och förbises eller inte beaktas 

nog i undersökningarna. Något som även missats i tidigare forskning är corporate governance och 

dess inverkan på sambandet mellan CSR och lönsamhet (Sun, Salama, Hussainey & Habbash, 

2010). Genom att inkludera dimensionen corporate governance i sambandet avser vi fylla det 

forskningsgap Sun et al. (2010) anser existerar och uppnå den komplexitet Karyawati et al. 

(2018) saknar i tidigare forskning.   

Komplexiteten rör inte bara sambandet utan även själva begreppet CSR. Rapporteringsförfarande 

och innehåll i detta begrepp är svårt att få klarhet i då regelverk och efterlevnad sker på relativt 

frivillig basis (Utz, 2019). Tidigare forskning har ofta använt ett aggregerat betyg på CSR. Detta 

ger svårigheter då begreppet är brett och inkluderar en mängd olika variabler och områden vilka 

fogas samman till ett betyg på företagets CSR. Exempelvis använder Refinitiv (2019) 178 

mätpunkter för att skapa ett betyg. Detta ger sken av objektivitet och användbarhet men skapar 

egentligen förvirring då användaren ej vet vad som ger det största utslaget bland mätpunkterna. 

Betygsbaserad CSR-forskning utelämnar även att storheter såsom lönsamhet sannolikt varierar 

mellan branscher, länder och företag. Utz (2019) menar att mer forskning borde rikta in sig på 

specifika delar av CSR för att öka användbarheten och för att se starkare och mer specifika 

samband mellan CSR och lönsamhet. I vår studie har vi därför riktat in oss på miljöaspekten i 

CSR och specifikt på koldioxidutsläpp för att på så sätt se tydliga samband till corporate 

governance och lönsamhet.   
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För att undvika de problem Wang och Sarkis (2017) påpekar finns med aggregerade betyg och 

eventuell ”greenwashing” i de hållbarhetsrapporter företagen tillhandahåller använder vi oss av 

kvantitativa rådata vilken är insamlad i Thomson Reuters Datastream (2019). Att undvika 

subjektiva hållbarhetsrapporter eller betyg och istället använda rådata kopplat till 

koldioxidutsläpp ger en större möjlighet att finna samband mellan corporate governance, 

koldioxid och lönsamhet eftersom snedvridna och subjektiva faktorer undviks. Detta kan kopplas 

samman med resultatet från Utz (2019) studie, nämligen att forskning med ackumulerade betyg 

är bristfällig för att visa på specifika effekter. Vi undviker även att falla i fällan Rohani (2016) 

fann, nämligen att själva kvalitén på koldioxidrapporteringen påverkar uppfattningen om det 

verkliga miljöarbetet. 

Studien förväntas bidra praktiskt och teoretiskt till redovisningslitteraturen enligt följande: 

- Genom att inrikta oss på den enskilda komponenten koldioxidutsläpp ämnar vi bidra med ett 

starkare och mer specifikt samband mellan CSR och lönsamhet. 

- Studien undersöker sambandet corporate governance, koldioxid och lönsamhet. Genom att 

inkludera alla tre i samma studie ämnar vi bidra till ett mer fylligt empiriskt underlag inom 

forskningen som tidigare förbisetts och öka förståelsen för hur relationen mellan dem ser ut. 

- Tidigare studier har fokuserat på företag från enskilda regioner när det kommer till corporate 

governance, CSR och lönsamhet. Genom att inkludera företag från Asien, Europa och 

Nordamerika skiljer sig denna studie åt från annan forskning och visar på mer universella 

samband. 

Genom dessa bidrag ämnar vi öka möjligheten till att besvara Lewandowskis (2017) fråga: under 

vilka förutsättningar är det lönsamt att minska sin miljöpåverkan? Detta är viktigt eftersom 

Lewandowski (2017) menar att en väsentlig anledning till det långsamma omställningsarbetet 

beror på bristande finansiella incitament. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan corporate governance, koldioxidutsläpp 

och lönsamhet i koldioxidtunga industrier. 
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1.4 Avgränsning 

I den här studien undersöks företag med redovisat resultat i amerikanska dollar från Europa, 

USA, Kanada, Sydkorea, Japan och Kina. Det empiriska materialet för beroende, oberoende och 

kontrollvariabler är inhämtat från Thomson Reuters Datastream för åren 2011 - 2018. Urvalet 

består av 202 bolag från energi- och transportindustrin. I urvalet ingår de företag med data för 

variabler: styrelsens storlek, corporate governance-kommitté, CSR-hållbarhetskommitté, antal 

insiderägare som ett mått på corporate governance, Return on Asset (ROA) och Return on Equity 

(ROE) för att mäta lönsamhet samt företagens totala koldioxidutsläpp mäts i ton och inkluderar 

direkta och indirekta utsläpp. Inkluderade kontrollvariabler i studien är företagsstorlek, risk och 

tillväxt, styrelsens sammansättning, oberoende styrelsemedlemmar, styrelseuppdrag, 

styrdokument för styrelsens oberoende, revisionskommitté, oberoende revisionskommitté vilka 

presenteras mer detaljerat i metoddelen. 

1.5 Disposition 

Studiens inledande kapitel har beskrivit bakgrund, problemdiskussion, syfte och avgränsning. 

Studiens övriga kapitel disponeras enligt följande: 

Teoretisk referensram 

Kapitlet belyser det teoretiska ramverk studien bygger på. Kapitlet inleds med introduktion av 

koldioxidutsläpp, corporate governance och lönsamhet vilket följs av diskussion kring relevanta 

teorier. Vidare diskuteras tidigare forskning kring sambandet mellan corporate governance och 

koldioxidutsläpp, CSR, lönsamhet samt sambandet mellan lönsamhet och koldioxidutsläpp som 

efterföljs sedan av hypoteser och resonemang om de olika faktorerna som kan ha inverkan på 

studiens resultat. Därefter presenteras sammanfattning.  

Metod 

I metodkapitlet redogörs studiens metod. Inledningsvis presenteras studiens forskningsfilosofi 

med fokus på forskningstradition och bakgrund samt den empiriska strategi som studien antar. 

Detta följs upp med empirisk metod med beskrivning av population, urval och bortfall. Vidare 

beskrivs datainsamling, operationaliseringen av de begrepp, mått och analysmodeller vilka 

kommer tillämpas i studien. Avslutningsvis diskuteras de kvalitetskriterier studien ska uppfylla 

samt metodkritik mot valda metoder. 
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Resultat 

Resultatkapitlet inleds med deskriptiv statistik och därefter beskrivs de korrelations- och 

regressionsanalyser vilka har bidragit till studiens resultat. 

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen förs en diskussion om resultatet i förhållande till studiens uppställda 

hypoteser. Resultatet vi funnit kopplas till relaterad tidigare forskning och teorier vilka vi därefter 

analyserat. 

Slutsats 

I studiens avslutade kapitel presenteras slutsatsen vi kommit fram till, begränsningar och studiens 

bidrag till forskningen. Vidare diskuteras studiens trovärdighet och förslag till fortsatt forskning.  
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2 Teoretisk referensram 

I det andra kapitlet behandlas de för studien relevanta teorier. De tre huvudbegreppen: 

corporate governance, koldioxidutsläpp och lönsamhet reds ut. Vidare diskuteras relationen 

mellan corporate governance och CSR med fokus på miljö och koldioxidutsläpp samt lönsamhet. 

I anslutning till dessa avsnitt presenteras studiens hypoteser löpande i texten. Kapitlet 

presenterar även teorier vilka förklarar olika samband mellan corporate governance-variabler, 

koldioxidutsläpp och lönsamhet samt eventuella påverkande faktorer.  

 

2.1 Corporate Governance 

Corporate governance är idag ett väl använt begrepp i affärsvärlden och behandlar förhållandet 

mellan ägarna och ledningen i ett företag. Corporate governance primära funktion är att skydda 

intressenternas rättigheter men även behov i företagsvärlden. För att uppfylla detta används den 

interna organisationen likt ett kontrollinstrument menar Wajeeh och Muneeza (2012). En intern 

organisation fastställer regler och förfaranden för att fatta beslut i olika företagsfrågor samt 

tillhandahåller en ram för att etablera företagsmål och uppnå dem.  

 

Dock kan definitionen av begreppet corporate governance variera mellan olika länder, regioner, 

branscher och även företag på grund av människors kulturella, sociala, ekonomiska, juridiska 

miljöer och bakgrund belyser Wajeeh och Muneeza (2012). Oavsett land, region, bransch eller 

företag finns det flera principer för god och effektiv corporate governance vilken hjälper styrelsen 

att bland annat främja etiskt och ansvarsfullt beslutsfattande, säkerställa integritet i finansiella 

rapporter, belysa aktuell information, hantera risker samt skapa mervärde (Wajeeh & Muneeza, 

2012). Exempel på viktiga egenskaper för att utveckla en lämplig moralisk och etisk ställning är 

rättigheter, ansvar, rättvisa, jämlikhet, öppenhet, oberoende, noggrannhet, integritet och 

ansvarsskyldighet. Wajeeh och Muneeza (2012) betonar att dessa principer för corporate 

governance varierar beroende på företagens behov och det samhälle företaget verkar i. Det vill 

säga att corporate governance är en flexibel mekanism som förändras med tiden.   

  

Corporate governance blev efterfrågat i diskussioner om företagsledning efter 1970-talet då de 

globala kapitalmarknaderna blev integrerade (Malik & Makhdoom, 2016). Malik och Makhdoom 

(2016) belyser att forskare har blivit ännu mer intresserade av ämnet efter finansiella kriser bland 

annat i Asien samt de stora ekonomiska skandalerna i företag såsom Enron, WorldCom och 

Parmalat i början av det tjugoförsta århundradet. De finansiella skandalerna i dessa företag har 
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lett till en uppmaning att lägga mer vikt på corporate governance- mekanismer för att skydda 

företag mot ekonomiska kriser. Därefter har övriga länder antagit principerna för corporate 

governance för att kunna njuta av finansiella fördelar i ekonomiska upp- och nedgångar utan att 

befintliga bolag behöver avvecklas, redovisar Wajeeh och Muneeza (2012). 

 

Corporate governance är ett viktigt styrverktyg för ett företags resultat och framgång enligt 

Stuebs och Sun (2015). Tidigare forskning inom området har dokumenterat hur corporate 

governance-mekanismer påverkar dimensionerna av finansiell rapportering och resultat. Det vill 

säga att det finns fördelar med finansiell rapportering vilket corporate governance bidragit till 

menar Stuebs och Sun (2015). Exempelvis minskar informationsasymmetrin kring 

kvartalsresultat och kvalitén på den tillgängliga informationen för finansiella analytiker ökar på 

grund av corporate governance insatser. En annan studie gjord av Nwonyuku (2016) har visat att 

corporate governance har en positiv påverkan på bolagens lönsamhet. Det vill säga att det finns 

ett samband mellan en god corporate governance och en ökning av investerarnas förtroende vilket 

leder till investeringar samt kapital och därmed lönsamhet, redovisar Nwonyuku (2016). 

  

Utöver de finansiella fördelar corporate governance kan leda till, finns även sambandet mellan 

corporate governance och CSR, vilket har undersökts i tidigare studier, belyser Stuebs och Sun 

(2015). Resultaten har visat att företag med stark corporate governance tar mer ansvar för hur 

samhället påverkas och presterar väl när det kommer till CSR. Dock visar en annan studie av 

Adel et al. (2019) att rapportering och redovisning av CSR kan variera mellan olika länder. Adel 

et al. (2019) menar att företag kan ha olika uppfattningar när det gäller redovisning av icke-

finansiella prestationer och det kan påverka kvalitén på hållbarhetsrapporteringen negativt och 

därmed påverka företagens intressenter exempelvis investerare. Det positiva är att trenden för 

redovisning av icke-finansiella prestationer har ökat markant de senaste decennierna. Exempelvis 

har rapporteringen av CSR ökat från 35% år 1999 till 95% år 2011 för de 250 största globala 

företagen noterar Adel et al. (2019). 

 

Malik och Makhdoom (2016) belyser att forskare använder corporate governance-variabler för att 

kunna mäta hur corporate governance påverkar företags prestanda allmänt samt ur ett finansiellt 

och hållbart perspektiv. Tidigare forskning har främst fokuserat på att bevisa en relation mellan 

corporate governance-variabler och CSR samt corporate governance-variabler och lönsamhet, 

med inkonsekvent resultat. De motsägelsefulla resultaten visar att företag i olika delar av världen 
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ser på corporate governance ur skilda perspektiv (Adel et al. 2019) samt att sambanden behöver 

utredas närmare och djupare.  

 

Styrsystem för corporate governance bygger på separation av ägande och kontroll, där ägandet är 

hos aktieägarna och kontrollen upprätthålls av företagsledningen det vill säga företagsstyrelsen 

(Malik & Makhdoom, 2016). Detta har lett till att vissa forskare har delat upp corporate 

governance i ägarstruktur och styrelsestruktur i sina undersökningar skriver Adel et al. (2019). I 

styrelsestrukturen ingår variabler såsom styrelsestorlek, styrelsens oberoende, styrelsens 

mångfald, CSR-kommitté, VD-dualitet medan det i ägarstruktur ingår institutionellt ägande, 

utländskt ägande, ledarskap och ägarkoncentration.  

 

2.2 Koldioxidutsläpp  

Under de senaste decennierna har efterfrågan på relevant information om koldioxidutsläpp ökat 

på grund av klimatförändringar och dess effekt på den globala uppvärmningen (Borghei, Leung 

& Guthrie, 2016). Vissa organisationer har valt att ge ytterligare information till sina intressenter 

via frivillig redovisning av koldioxidutsläpp innan regelverk och miljöregler började introduceras 

på bred basis, redovisar Borghei et al. (2016). Anledningen till frivillig redovisning kan vara flera 

betonar Borghei et al. (2016), exempelvis minska eventuella hot mot företagens legitimitet eller 

skapa ett ”miljömässigt rykte”. Kilic och Kuzey (2019) hävdar att legitimitet kan betraktas som 

ett incitament för frivillig koldioxidredovisning eftersom företag oftast agerar i enlighet med 

samhällets förväntningar och även intressenternas behov. Även studien av Haigh och Shapiro 

(2012) har visat att företagens intressenter och utomstående aktörer har ett informationsbehov av 

icke-finansiella prestationer för att kunna bedöma miljöpåverkan, bedöma risker för ökade 

kostnader samt framtida avkastning för att eventuellt kunna ta investeringsbeslut. Haigh och 

Shapiro (2012) menar att det är betydelsefullt att redovisa information om koldioxidutsläpp av 

hög kvalité för att investerare och övriga intressenter ska kunna bedöma hur miljön påverkas men 

även kunna tolka rapporterna som till exempel kan innehålla olika metoder av 

koldioxidberäkningar. 

  

Offentlig rapportering om koldioxidutsläpp kan ses som en viktig mekanism för att utöva 

påtryckningar på företag för att reducera sina koldioxidutsläpp och bidra till en bättre miljö 

redovisar Rahman et al. (2014) och påpekar att corporate governance roll är mycket viktig för att 

utröna i vilken utsträckning företag aktivt hanterar klimatförändringar. Rahman et al. (2014) 
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menar att styrelsen spelar en betydelsefull roll för att sprida relevant information om koldioxid 

till intressenter. 

Trots den ökade pressen på företagen att minska sina koldioxidutsläpp går det långsamt att få ner 

dem till en hållbar nivå, konstaterar Lewandowski (2017). Tidigare forskning om corporate 

governance-påverkan på antingen miljöaspekter eller den finansiella aspekten har dock inte visat 

hur dessa tre faktorer är relaterade till varandra.  

2.3 Lönsamhet 

Historiskt sett är de flesta klassiska ekonomer ense om att företagens huvuduppgift är att sträva 

efter vinstmaximering (Jensen, 2001). Ur ett neoklassiskt perspektiv tar företag socialt ansvar 

genom att öka företagens värde och generera avkastning till sin viktigaste intressentgrupp, 

aktieägare redovisar Porter och Kramer (2011) och förklarar vidare att genom att skapa 

sysselsättning, löner, skatt och investeringar tar lönsamma företag det sociala ansvaret. I enlighet 

med denna synvinkel är huvudmålet för de flesta företag i privata sektorn att öka vinsten. Dock 

menar Galant och Cadez (2017) att strävan att uppnå detta mål inte bör orsaka negativa 

biverkningar för andra intressenter och samhället i helhet eftersom företag är en del av samhället 

och är beroende av det för att kunna uppnå sina ekonomiska mål. Dessutom tar aktieägare och 

investerare hänsyn till CSR aspekter lika mycket som till ekonomiska de senaste åren konstaterar 

Purbawangsa, Solimun, Fernandes och  Magnesti Rahayu (2019) och redovisar vidare att 

investerare och aktieägare värderar företag ur en finansiella, sociala och miljömässiga perspektiv, 

d.v.s. att dessa faktorer spelar lika viktig roll när det gäller bedömning av företag.  

 

Galant och Cadez (2017) anser vidare att i enlighet med intressentteorin bör företag ta hänsyn 

även för de andra intressenter vilka potentiellt kan påverka företagets ekonomi och resultat, 

eftersom ju bättre företag hanterar sina relationer med intressenter, desto mer framgångsrikt kan 

företaget bli. Detta är även något Suttipun (2017) diskuterat och menar då att företag med det 

yttersta målet vinstmaximering och som inte tar hänsyn till samhället, miljön och etiska koder 

kommer sannolikt leda till företagets avveckling eftersom dessa faktorer bidrar till 

vinstmaximering. Dessutom placerar traditionella vinstmaximerande företag vanligtvis 

aktieägarna framför andra intressenter till exempel kunder, anställda och leverantörer vilket kan 

påverka företaget negativt fortsätter Suttipun (2017).  
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Som en naturlig följd av det ökade fokuset på CSR har finansiella prestation med fokus på 

lönsamhet blivit ett verktyg att kunna ta detta ansvar gentemot omgivningen (Purbawangsa et al. 

2019). Flera forskare (Purbawangsa et al. 2019; Wang & Sarkis, 2017; Suttipun, 2017) kom fram 

till att lönsamma företag lägger mer fokus på CSR och deltar oftare i aktiviteter med fokus på 

samhälle och miljö. Dessutom har implementering av corporate governance kontroll och 

övervakningsmekanismer hjälpt företag att skapa ett gynnsamt och ansvarsfullt förhållande 

mellan företags intressenter och aktieägare betonar Purbawangsa et al. (2019). 

 

2.4 Förklarande teorier 

För att förstå och förklara sambanden och de bakomliggande faktorerna mellan variablerna 

används tre vedertagna teorier vilka utgör tre olika perspektiv för att se på företagets corporate 

governance förhållande till lönsamhet, CSR med fokus på miljö och koldioxidutsläpp. De tre 

perspektiven är agent-, legitimitet- och intressentteorin, vilka alla förklarar företagens agerande 

gentemot omgivningen men utifrån tre skilda bevekelsegrunder.  

2.4.1 Agentteorin 

Agentteorin är den allmänt mest spridda teorin inom corporate governance och  

behandlar förhållandet mellan principalen (aktieägare och uppdragsgivare) och agenten 

(företagsledning och uppdragstagare) skriver Jensen och Meckling (1976). Utifrån agentteorins 

perspektiv finns det en risk att intressekonflikter uppstår mellan principalen och agenten då de 

inte alltid sammanfaller eller är av samma art (Barnea & Rubin, 2010). Anledningen till dessa 

konflikter kan vara informationsasymmetri mellan parterna, ledningens egenintresse, olika 

riskattityder samt begränsad rationalitet och kan påverka beslutsfattande och därefter företagets 

finansiella prestation, förklarar Jensen och Meckling (1976). Informationsasymmetri är ett av de 

vanligaste problemen i de stora publika bolagen eftersom de ägs och styrs av två olika 

intressentgrupper: aktieägare och företagsledning, betonar Jensen och Meckling (1976) vidare. 

 

Jensen och Meckling (1976) visar i sin studie på den konflikt som kan uppstå inom ett företag 

mellan dess intressenter. Agenten eller ledande befattningshavare i ett företag använder sin 

position för maximera egennyttan medan ägaren vill maximera avkastningen. Detta leder till att 

höga befattningshavare spenderar mycket pengar på exempelvis CSR-åtgärder för att på så sätt 

kunna dra nytta av det på ett personligt plan genom att bli associerad med ett högt miljötänk. 

Agentens benägenhet att spendera resurser minskar dock i takt med ett ökat ägande i bolaget de 

styr eftersom deras självintresse blir mer likt ägarens, vilket leder till ett minskat miljöfokus om 
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ett högt sådant inte är finansiellt motiverat (Barnea & Rubin, 2010). Gemensamt för alla 

kontexter är dock att för CSR-strategier verkligen ska ge resultat krävs det tydliga 

strukturförändringar och rimlig resurstilldelning inom företaget. Lyckad implementering av CSR-

strategier ger social legitimitet vilket i sin tur leder till bättre affärsmöjligheter och finansiell 

prestation. En svag implementering eller att det görs symboliskt kan leda till legitimitetsproblem, 

detta skadar direkt den finansiella prestationen. Ett företag bör således endast implementera dessa 

om de menar allvar (Wang & Sarkis, 2017). 

Allam (2018) menar att corporate governance-mekanismer används för att bland annat lindra de 

negativa konsekvenserna som uppstår på grund av intressekonflikter mellan aktieägarna och 

ledningen vilka leder till agentkostnader. Malik och Makhdoom (2016) betonar att det finns 

interna och externa corporate governance-mekanismer som riktar in sig på olika aspekter för att 

anpassa ledning och aktieägarnas intressen. Författarna menar att ju fler intressekonflikter det 

finns i företaget desto högre är agentkostnader och till följd av detta ställs det större krav på 

corporate governance-struktur och corporate governance mekanismer. Anledningen till detta är 

att corporate governance i form av styrelse fungerar likt en bro mellan ledningens prestation och 

resultat samt intressenternas behov menar Malik och Makhdoom (2016). 

Agentkostnader till trots har detta system inte kommit att ersättas av något nytt då den historiska 

värdeutvecklingen skapat tillräckligt högt värde för alla intressenter (Jensen & Meckling, 1976). 

Att använda agenter ger även andra intressenter än aktieägare möjligheten att i större utsträckning 

påverka hur ett bolag styrs eftersom agenten och ägarna inte alltid har samma mål. Rapportering 

och arbete med företagens sociala, ekonomiska och miljömässiga påverkan på samhället i stort 

ökar från utomstående intressenter (Kolk, 2008). I energibranschen, vilken har stor 

miljöpåverkan, ansåg 95 % av befattningshavarna i en undersökning att fokus på de miljömässiga 

aspekterna hade ökat från föregående år (Platts Market Intelligence, 2011). 

2.4.2 Legitimitetsteorin  

Legitimitetsteorin används i stor utsträckning för att förstå bestämmelserna för miljömässiga och 

sociala upplysningar (Kilic & Kuzey, 2019). Det finns så kallade “social contracts” mellan 

organisationer och samhället byggt på att företag agerar inom gränser, normer och värderingar 

utifrån samhällets förväntningar, förklarar Kilic och Kuzey (2019). Rashid (2018) upplyser vidare 

att företag bör agera utifrån legitimitetsprincipen, det vill säga utifrån vad samhället anser vara 

socialt accepterat eftersom legitimitet är en resurs vilket ett företag är beroende av för 

överlevnad.  
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Rashid (2018) påpekar att i enlighet med legitimitetsteorin agerar företag utifrån vad de anser 

nödvändigt för att bevara sin bild av ett legitimt företag med legitima mål och metoder.  

I enlighet med detta ändrar organisationerna sina interna strukturer för att överensstämma med 

externa förväntningar om legitima former eller strukturer. Exempelvis kommer företag behöva 

ändra sin styrelsestruktur om en majoritet av de andra organisationerna i samma bransch har en 

viss typ av styrelsestruktur på grund av externt institutionellt tryck. Det vill säga att företag 

förväntas anpassa sig om det finns en interaktion mellan organisationen och dess interna samt 

externa socio-politiska miljö.  

 

Kilic och Kuzey (2019) argumenterar vidare att till en följd av ökad uppmärksamhet i miljöfrågor 

utvecklades en tendens bland företagen att delta i miljöpraxis. I detta avseende övertygar 

företagens intressenter att deras aktiviteter är i linje med intressenternas förväntningar när det 

gäller koldioxidutsläpp. Genom att upplysa om koldioxidutsläpp via flera kanaler såsom årliga 

rapporter, hållbarhetsrapporter och även webbplatser kan företag legitimera sig och behålla sitt 

“social contract”.  

2.4.3 Intressentteorin 

Sedan publicering av Strategic Management: A Stakeholder Approach (1984) av Freeman R. E. 

har "intressentteorin" varit en viktig del av litteraturen om affärsetik och strategisk ledning (Stieb, 

2009). Begreppet intressent definierades av Freeman (2005) utifrån ett relativt brett perspektiv: 

“any group or individual that can affect or is affected by the achievement of a corporation’s 

purpose” (Freeman, 2005). Freemans (2005) utgångspunkt är att företagsledningen bör utforma 

en strategi för varje grupp eller individ som har möjligheten att påverka eller kan påverkas av 

verksamheten. Det vill säga att företagen bör agera utifrån intressenternas behov och vårda 

relationerna mellan dem eftersom de har inverkan på företaget (Galant & Cadez, 2017). 

 

Intressentteorin är en teori vilken kan ge viss förklaring till varför corporate governance har 

påverkan både på hållbarhet och lönsamhet skriver Stuebs och Sun (2015) och redovisar vidare 

att effektiv corporate governance spelar en viktig roll för att upprätthålla intressenternas 

förtroende genom att säkerställa att företagens ansvar uppfylls och överskrids.  

 

Galant och Cadez (2017) hävdar att desto bättre företag hanterar förhållandet mellan sina 

intressenter, desto mer framgångsrikt blir företaget över tid. Författarna menar att de flesta 
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intressenter direkt eller indirekt kan påverka företagets finansiella resultat, men däremot skiljer 

sig tillvägagångssätt. Exempelvis kan anställda, kunder och leverantörer direkt påverka företagets 

ekonomi genom att göra ogynnsamma ekonomiska val, redovisar Galant och Cadez (2017) 

vidare. Allmänheten eller media utövar sin påverkan indirekt genom exempelvis förmedling av 

information om företaget i sociala medier och tv.  

 

Adel et al. (2019) argumenterar att det är avgörande för företag att stödja intressenternas 

engagemangsprocesser för att upprätthålla företagets legitimitet. Detta är möjligt att uppnå 

genom CSR-upplysningar, belyser Adel et al. (2019) vidare. Denna ståndpunkt stöds av 

Giannarakis (2014) och skriver att publicering av information om hållbarhet ger en högre nivå av 

förtroende hos externa aktörer såsom investerare och potentiella kunder. Dessutom påverkar 

information om hållbarhet företagens rykteshantering och varumärkesskydd positivt.  

 

Kilic och Kuzey (2019) menar att det är i företagens intresse att koordinera sin verksamhet med 

intressenternas förväntningar eftersom det kan förekomma extern press från flera 

intressentgrupper att öka upplysningar om miljö- och sociala frågor. För att svara på pressen från 

intressenter kan företag engagera sig i miljöaktiviteter och upplysa om dem via sina 

kommunikationskanaler.  

 

Även Lewandowski (2017) tar hänsyn till intressentteorin för stöd att kunna förstå varför företag 

upplyser om hållbarhet och miljöpåverkan. Skälen bakom sådana utredningar, skriver han, är 

antagandet att företag som engagerar sig i miljöfrågor kan dra finansiell fördel av 

effektivitetsförbättringar, förbättrade samhällsrelationer och förbättrat varumärke och rykte.  

 

2.5 Corporate governance och CSR 

CSR handlar om företagets åtagande att bidra till en hållbar utveckling, intressenternas behov och 

förbättrade samhälleliga förhållanden (Tuan, 2012). Tuan (2012) menar att företag bör ta 

ekonomiskt och miljömässigt ansvar och agera utifrån externa och interna intressenters intressen. 

Enligt tidigare undersökningar har corporate governance-variablerna olika påverkan på CSR, det 

vill säga CSR-aktiviteter samt hållbarhetsredovisning, belyser Adel et al. (2019). Adel et al. 

(2019) har studerat i vilken utsträckning corporate governance påverkar kvalitén på 

hållbarhetsredovisningen. Vidare har författarna studerat huruvida variabler såsom 

företagsstorlek, hållbarhetskommitté, styrelsens oberoende, styrelsens mångfald, directors 

ownership, foreign ownership och ägarkoncentration kan förklara om dessa har påverkan på 
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hållbarhet. Studien tyder på att störst påverkan på hållbarhetsredovisningskvalité har en 

hållbarhetskommitté vilket har visat den högsta signifikansnivån och påverkar positivt på alla 

aspekter av CSR såsom sociala, ekonomiska och miljömässiga. De andra variablerna vilka har 

visat positiva effekter på hållbarhetsredovisning är företagsstorlek och insiderägande.  

 

Styrelsestorlekens påverkan kan bero på att större företag är mer synliga och politiskt känsliga 

och utsätts för ett högre offentligt tryck för att ta socialt ansvar och skapa CSR-rapporter. 

Dessutom inspekteras och analyseras större företag mer frekvent av myndigheter eftersom de har 

mer resurser och kapital för att bedriva sociala aktiviteter. Hållbarhetsrapportering påverkar även 

företagets varumärkesimage och hur socialt tilltalande det är belyser Adel et al. (2019). Men 

däremot har styrelsens mångfald och styrelsens oberoende visat inkonsekvent resultat i Adel et 

als. (2019) undersökning. Det vill säga att vissa aspekter av CSR har påverkats positivt och vissa 

negativt av corporate governance-mekanismer.  

 

Tidigare forskning som stödjer ett positivt samband mellan corporate governance och CSR är 

studien av Giannarakis (2014) vars slutsats indikerar att lönsamma företag i USA publicerar mer 

information om CSR i sina rapporter för att legitimera sin existens. Resultatet överensstämmer 

med studier av Haniffa och Cooke (2005), Khan (2010), Gamerschlag, Möller, och Verbeeten 

(2010) samt Tagesson, Blank, Broberg och Collin (2009) vilka har fått samma resultat tidigare. 

Giannarakis (2014) har tagit hänsyn till corporate governance och finansiella variabler i 

förhållande till CSR. Resultatet har visat att lönsamhet, företagets storlek och styrelsens 

engagemang i CSR är betydelsefulla faktorer och påverkar omfattningen av CSR-redovisning 

noterar Giannarakis (2014).  

 

Lönsamma företag använder CSR-upplysningar likt ett verktyg för att stärka sin 

varumärkesimage och legitimera styrelsens insats. Företagsstorlek, i enlighet med studien av 

Adel et al. (2019) som vi har nämnt ovan, har positiv påverkan på CSR- upplysningar och det 

finns flera anledningar till detta förhållande. Giannarakis (2014) påpekar att stora företag är mer 

synliga för investerare och därför behöver offentliggöra extra kostnader för CSR-aktiviteter. 

Dessutom är det nödvändigt att deras företagsimage upprätthålls för att behålla kundernas 

lojalitet. Giannarakis (2014) konstaterar vidare att styrelsens åtagande till CSR är en viktig och 

betydande variabel för omfattningen av CSR men även att genomförande av CSR-aktiviteter 

driver företag att tillhandahålla information om hur företaget skulle kunna uppfylla 

intressenternas förväntningar. Resultatet har dock visat att andra corporate governance-variabler 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Blank%2C+Veronica
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Broberg%2C+Pernilla
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Collin%2C+Sven-Olof
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såsom styrelsens mångfald, styrelsens storlek, antal styrelsemöten, styrelsens medelålder, VD-

dualitet och styrelsens sammansättning inte spelar någon väsentlig roll i omfattningen av CSR-

upplysningar och därför har oviktig betydelse för CSR i de stora amerikanska bolagen. Detta står 

i strid med andra forskares (Wang & Coffey, 1992; Esa & Mohd Ghanzali, 2012) resultat vilka 

fann ett positivt samband mellan variablerna styrelsens mångfald och styrelsens storlek med 

CSR-upplysningar i tidigare studier. 

 

Said et al. (2009) har undersökt sambandet mellan corporate governance-mekanismer och CSR-

upplysningar i Malaysia, de kom fram till att statligt ägande, revisionskommitté och 

ägarkoncentration har positiv påverkan på upplysningar om företagens sociala ansvar. Författarna 

konstaterar att ju högre andel icke-verkställande direktörer som sitter i revisionskommitténs 

styrelse, desto högre blir omfattningen av CSR-upplysningar. Det vill säga att effektiviteten av 

revisionskommittén bestäms av antalet externa medlemmar som sitter i revisionskommittén. Det 

rekommenderas att bolag har minst tre oberoende ledamöter eller fler i revisionskommittén för att 

kunna sänka agentkostnader och förbättra den interna kontrollen, vilket kommer att leda till högre 

kvalité på CSR-upplysningar, rapporterar Said et al. (2009). Resultatet av undersökningen har 

även visat att sammansättningen av revisionskommittén är starkt relaterad till kvalitén på den 

finansiella rapporteringen.  

Glass, Cook och Ingersoll (2015) fann i sin studie att kvinnliga styrelsemedlemmar med uppdrag 

i många bolag uppvisar en signifikant positiv association med miljöarbete, oavsett om det är en 

manlig eller kvinnlig VD, något de menar beror på en yttre press och att de kopierar den gängse 

uppfattningen bland sina likar. Glass et al. (2015) fann även att bolag med en kvinnlig VD och 

kvinnliga styrelsemedlemmar med många styrelseuppdrag är mer miljömedvetna och uppvisar ett 

större verkligt arbete inom området än andra bolag. Resultaten i studien visar således att 

kvinnliga styrelseledamöter har större påverkan på hur stora koldioxidutsläpp ett företag 

medverkar till än ett företags VD. 

Baserad på dessa fakta och tidigare forskning antar vi att corporate governance roll har blivit allt 

viktigare när det gäller CSR, trots att resultatet kan skilja sig på grund av komplexiteten i 

relationen mellan corporate governance och CSR. 

2.6 Corporate governance och lönsamhet 

Suhadak, Kurniaty, Handayani och Rahayu (2018) skriver att god corporate governance är en av 

nycklarna till framgång för företag med flera fördelar såsom tillväxt, långsiktiga vinster och 
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konkurrenskraft i globala affärsvärlden. De finansiella fördelarna av god corporate governance 

har lett till att populariteten har vuxit och tagit en respekterad position inom organisationen 

belyser Suhadak et al. (2018) och påpekar att de flesta företag vill maximera företagets värde och 

höja lönsamheten.  

 

Sambandet mellan corporate governance och företagens lönsamhet har varit ett efterfrågat ämne i 

flera årtionden men resultaten har varit otydliga och oeniga (Malik & Makhdoom, 2016). 

Forskare har använt flera olika corporate governance-variabler i sina studier för att kunna se hur 

dessa påverkar företagets finansiella prestation och lönsamhet. Dock finns det inget samförstånd i 

den befintliga litteraturen om hur corporate governance och lönsamhet kan mätas (Lopez-

Quesada, Camacho-Miñano och Idowu, 2017). Därför visar tidigare studier som vi har nämnt 

ovan på en positiv, negativ samt neutral relation mellan olika corporate governance-variabler och 

lönsamhet som förklaras med olika relevanta teorier och perspektiv.  

Malik och Makhdoom (2016) undersökte i sin studie sambandet mellan olika variabler av 

corporate governance och finansiell prestation i företag på Fortune Globals 500-lista. Resultatet 

visar att styrelsens storlek, frekvens av styrelsemöten och VD- kompensation är negativt 

relaterade till företagens resultat medan styrelsens oberoende är positivt relaterat. Det positiva 

sambandet stöds av tidigare forskning av Bhagat och Bolton (2009) samt Shleifer och Vishny 

(1997) vilka menar att företag som ställer krav på val av styrelsens ledamöter, det vill säga att 

externa styrelseledamöter väljs efter rimlig meritokrati med tonvikt på styrelseledamöternas 

kapacitet, relevanta erfarenhet och expertis, förbättrar företagens prestanda. Malik och 

Makhdoom (2016) redovisar vidare att det negativa sambandet mellan frekvens av styrelsemöten 

och företagens prestanda inte beror på att en större frekvens av styrelsemöten orsakar försämring 

av ett företags prestanda, snarare tvärtom att en försvagning av företags resultaten orsakar större 

antal styrelsemöten. Anledningen till att styrelsens storlek är negativt relaterad till finansiell 

prestation är brist på överenskommelse och sammanhållning mellan ett stort antal 

styrelseledamöter jämfört med färre styrelseledamöter, menar Malik och Makhdoom (2016). 

Saidat, Silva och Seaman (2019) har påpekat i sin undersökning vikten av styrelsens storlek 

eftersom antalet styrelseledamöter anger effektiviteten i att kontrollera och styra företaget. Dock 

skiljer sig resultat i de tidigare undersökningar där exempelvis forskare (Maztoul, 2014; 

Florackis, 2008) fann att små styrelser är bättre för samordning och kommunikation däremot 

undersökningen av Goshi (2002) fann motsatt resultat, att ett optimalt antal styrelseledamöter är 
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sexton medlemmar i stora bolag. Förklaringen till detta är att större styrelser är mer fördelaktiga 

eftersom de kan ge bredare perspektiv. 

Undersökningen av Stuebs och Sun (2015) har dokumenterat att corporate governance positivt 

påverkar dimensionerna av finansiell rapportering och resultat. Stuebs och Sun (2015) belyser 

vidare att god corporate governance skapar ett system med större kontroll över ledningens 

åtgärder och kan leda till förbättrat förtroende mellan ledningen och aktieägarna eftersom 

corporate governance skyddar aktieägarnas rättigheter samt intressen. Detta leder till ökning av 

investeringar och kapital och därmed lönsamhet.  

Lopez-Quesada et al. (2017) diskuterar i sin studie effekten av corporate governance på 

företagens ekonomiska resultat med hänsyn på totalresultat för att mäta lönsamhet. Resultatet har 

visat att ett positivt samband mellan andelen externa styrelseledamöter i styrelsen och finansiella 

resultat samt ett negativt samband mellan antalet styrelsemöten och finansiella resultat. Inga 

väsentliga samband hittades mellan styrelsestorlek, dualitet, VD- kompensation och finansiella 

resultat. Lopez-Quesada et al. (2017) är dock tvivelaktiga och kritiska till resultatet på grund av 

vissa begränsningar i studien såsom antal företag i undersökningen och begränsad tidsperiod.  

Trots att de empiriska resultaten i tidigare undersökningar har varit motsägelsefulla angående 

relationen mellan corporate governance och finansiell prestation har de flesta studierna funnit ett 

samband mellan vissa corporate-variabler och finansiell prestation (Lopez-Quesada et al. 2017). 

De blandade resultaten kan bero på att tidigare studier inte har tagit hänsyn till faktorer såsom 

politik, region, kultur och juridik som bör identifieras och användas i studierna menar Karyawati 

et al. (2018). Utifrån tidigare forskning och ovanstående argumentation formulerar vi studiens 

första huvudhypotes med tillhörande sub-hypoteser.  

H1: Corporate governance inverkan på företagens lönsamhet, mätt i ROA och ROE. 

H1.1: Litet antal styrelsemedlemmar har ett positivt samband med lönsamhet. 

H1.2: En Corporate governance-kommitté har ett positivt samband med lönsamhet. 

H1.3: En CSR-hållbarhetskommitté har ett positivt samband med lönsamhet. 

H1.4: Hög andel insiderägande har ett positivt samband med lönsamhet. 
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2.7 Corporate governance och koldioxidutsläpp 

 Tidigare undersökningar visar att corporate governance påverkar CSR i olika grad, det vill säga 

att corporate governance-variabler har både positivt samt negativt samband med CSR (Adel et al. 

2019). Dock har undersökningar tagit hänsyn till miljöredovisning i allmänhet utan fokus på 

koldioxidutsläpp rapporterar Elsayih et al. (2017) samt påpekar att det finns begränsade data om 

corporate governance och dess effekter på koldioxidutsläpp. I arbetet med studien kan även vi 

konfirmera detta, det finns betydlig färre studier som undersökt just förhållandet mellan corporate 

governance och koldioxidutsläpp. Befintliga studier representerar specifika länder och resultaten 

är troligtvis ej applicerbar på övriga länder. 

 

Chithambo och Tauringana (2017) har studerat hur corporate governance-variabler såsom 

styrelsestorlek, ägarkoncentration, styrelsens aktieägande och VD-dualitet påverkar frivillig 

informationsredovisning om koldioxidutsläpp i företag i Storbritannien. Undersökningen gjordes 

med både kvantitativ och kvalitativ metod, där kvalitativa delen jämfördes med kvantitativa. 

Resultaten tyder på både likheter och skillnader, redovisar Chithambo och Tauringana (2017) och 

antyder att styrelsens storlek och andel icke-VD inte har någon betydande inverkan på 

omfattningen av rapporteringen av koldioxidutsläpp, enligt bägge metoderna. Dock visar 

resultatet av den kvantitativa metoden att ägarkoncentration och styrelsens aktieägande har ett 

betydande inflytande på rapporteringen av koldioxidutsläpp medan resultatet från den kvalitativa 

metoden inte uppvisade någon påverkan alls (Chithambo & Tauringana, 2017).  

 

Elsayih et al. (2017) utforskade sambandet mellan corporate governance och omfattningen av 

koldioxidutsläpp i stora australiensiska företag. Resultatet indikerar att styrelsens oberoende, 

styrelsens mångfald och förvaltningsägande (managerial ownership2) har en betydande positiv 

inverkan på omfattningen av koldioxidutsläpp. Elsayih et al. (2017) betonar att styrelseledamöter 

med en högre andel aktieinnehav är mer benägna att påverka strategiska beslut inklusive miljö- 

och klimatfrågor och påverkar positivt omfattningen av koldioxidupplysningar. Däremot visade 

studien att miljökommittén inte alls påverkar omfattningen av koldioxidutsläpp i enlighet med 

denna studie. Elsayih et al. (2017) belyser dock att resultaten från tidigare forskning är 

inkonsekventa när det gäller miljökommittén eftersom institutionella faktorer kan modifiera 

effekterna. Exempelvis har förekomsten av miljökommittéer i Australien använts för att stärka 

upp ett företags image snarare än att stimulera faktiska åtgärder för att minska koldioxidutsläpp.  

 
2
 Styrelseledamöter med en högre andel aktieinnehav 
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Rohani (2016) bekräftar i sin undersökning att företagens ledning kan använda olika mekanismer 

för att visa att deras koldioxidrelaterade aktiviteter är legitima utan att förbättra deras verkliga 

koldioxidprestanda, det vill säga minska koldioxidutsläpp. Anledningen till detta är att enligt 

legitimitetsteorin kan företag använda frivillig upplysning om koldioxidutsläpp för att visa att 

deras normer och värderingar överensstämmer med normerna och värderingarna i respektive 

samhälle för att bibehålla sin legitimitet och rykte, belyser Rohani (2016). Trots dessa 

motsägelsefulla resultat från tidigare forskning menar Elsayih et al. (2017) att corporate 

governance är en viktig faktor och påverkar samt driver företagen att agera för 

koldioxidreduktion. Studiens andra huvudhypotes med tillhörande sub-hypoteser formuleras för 

att testa Rohanis (2016) och Elsayihs et al. (2017) resultat. 

H2: Corporate governance inverkan på företagens koldioxidutsläpp. 

H2.1: Litet antal styrelsemedlemmar har ett positivt samband med koldioxidutsläpp. 

H2.2: En Corporate governance-kommitté har ett positivt samband med koldioxidutsläpp. 

H2.3: En CSR-hållbarhetskommitté har ett positivt samband med koldioxidutsläpp. 

H2.4: Hög andel insiderägande har ett positivt samband med koldioxidutsläpp. 

 

2.8 Koldioxidutsläpp och lönsamhet 

En av de dominerade forskningsfrågorna om organisationer och miljö är: “när och hur är det 

lönsamt att minska sin miljöpåverkan?” (Lewandowski, 2017). Sambandet mellan 

koldioxidutsläpp och finansiell prestation har utforskats under de senaste 40 åren och resultaten 

visar varierande relation mellan dessa, det vill säga positiva, negativa och neutrala förhållanden. 

Dock riktade sig tidigare studier mot frågan: är det lönsamt att minska koldioxidutsläpp för 

företag? påpekar Lewandowski (2017) 

 

Lewandowski (2017) har tagit hänsyn till företagens årliga rapporteringar av koldioxidutsläpp 

och finansiell prestation i sin undersökning för att se hur koldioxidutsläpp påverkar lönsamhet 

över tid. Även denna studie visar varierande resultat beroende på företagens nivå av 

koldioxidutsläpp. Resultaten tenderar att vara positiva för företag med bra koldioxidprestation 

och negativa för företag med sämre koldioxidprestation. Lewandowski (2017) förklarar att enligt 

undersökningen drar företag mest nytta av att engagera sig i koldioxidreduktion om deras 



 

22 

 

 

koldioxidprestation är antingen relativt låg eller hög. Resultaten stöds av tidigare studier av 

Guenther, Hoppe och Endrikat (2012) men motsäger Delmas, Jinghui och Nairn-Birch (2015) 

undersökning vars resultat tyder på linjärt samband mellan företagens koldioxidutsläpp och 

finansiella resultat. Lewandowski (2017) fann även att sambandet mellan förbättrad 

koldioxidprestation och börsutveckling är linjär och negativ. Det vill säga att företagens aktiekurs 

hade försämrats om de hade minskat koldioxidutsläppen mer än vad som krävts. Detta resultat 

kan hjälpa till att förstå varför företagen förblir ineffektiva när det kommer till att hantera nivån 

koldioxidutsläpp, trots ökad lagstiftning och miljöregler.  

Orsakerna till de motsägelsefulla resultaten av tidigare forskning är många och vissa forskare 

menar att det kan bero på de olika faktorer som motiverar eller hindrar företagens 

koldioxidprestation (Ganda, 2017). Koldioxidprestation är en viktig nyckel till långsiktig 

överlevnad för de flesta företag, dock kan det innebära ökade kostnader under en tid, redovisar 

Ganda (2017). Ganda (2017) har gjort en undersökning av hur företagets finansiella prestation 

och resultat påverkas av nivån av koldioxidutsläpp i sydafrikanska företag. Sydafrikas 

koldioxidutsläpp har ökat från 380 till 547 miljoner ton mellan 1994 och 2010 (Department of 

National Treasury, 2013). Energi- och transportsektorn bidrog med mer än 80 % av totala 

utsläppen. Resultaten av denna undersökning visar att avkastning på eget kapital och avkastning 

på försäljning har positivt samband med koldioxidprestation, men ger inte avkastning på 

investeringar. Dessutom har företagens marknadsvärde visat en negativ koppling till ekonomiskt 

resultat. Ganda (2017) noterar även att de olika ekonomiska variablerna påverkas varierande i 

olika företag och detta kan bero på externa intressen, interna mål och miljöpolicy. 

Chen, Ngniatedema och Li (2017) belyser i sin studie att tidigare undersökningar av förhållandet 

mellan företagens miljöinitiativ och finansiella prestation är begränsade till sammanhanget för ett 

visst land och majoriteten av studierna är baserade på amerikanska företag. Dessutom 

undersöktes miljöinitiativ inom ramen för CSR. Det finns ett fåtal studier vilka har jämfört 

effekterna av dessa variabler i flera länder, dock är slutsatserna inte övertygande påpekar Chen et 

al. (2017).  

Chen et al. (2017) egen undersökning berör sambandet mellan miljövänliga aktiviteter, miljö- och 

finansiell prestation och omfattar data om världens topp-500 börsnoterade företag. Resultaten 

visar att effekterna av miljöinitiativ på finansiell prestation varierar beroende på land. I de flesta 

länderna som ingick i undersökningen var sambandet svagt och negativt, i vissa länder fann de 

inget samband alls, konstaterar Chen et al. (2017). Detta tyder på att effekterna på finansiell 
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prestation är icke-direkta och kan bero på andra aspekter än miljöinitiativ såsom miljöpolicy eller 

hållbarhetskommitté. Dock visar resultaten att förhållandet mellan miljöinitiativ och 

miljöprestation är signifikant, det vill säga att företag som tar initiativ i miljöfrågor oftast har 

bättre miljöprestation, dock i olika grad beroende på land redovisar Chen et al. (2017). Trots att 

studien inte bara fokuserar på koldioxidutsläpp utan även tar upp avfall, vatten, energi och green 

revenue känns den relevant och bidrar med viktig information i förhållande till vår egen 

undersökning, eftersom studierna omfattar olika länder och företag som har betydande påverkan 

på miljön. Med denna bakgrund samt tidigare resultat från Lewandowski (2017) utformar vi 

studiens tredje hypotes: 

H3: Koldioxidutsläppens inverkan på lönsamhet, mätt i ROA och ROE. 

H3.1: En minskning i koldioxidutsläpp har ett positivt samband med lönsamhet. 

 

2.9 Sammanfattning 

Efter en noggrann undersökning av litteraturen inom valt område kan det konstateras att tidigare 

forskning inte visat entydiga resultat gällande effekten av corporate governance på 

koldioxidutsläpp och lönsamhet. Trots att en del studier har visat positiv relation mellan 

corporate governance-variabler och CSR (Adel et al. 2019) samt corporate governance och 

lönsamhet (Bhagat & Bolton, 2009; Daily, Dalton och Connella (2003); Shleifer & Vishny, 1997) 

fann en del forskare att det finns corporate governance-variabler som har ingen effekt eller 

negativ effekt på CSR och lönsamhet (Giannarakis, 2014). Dessutom har många forskare 

(Elsayih et al. 2017) fokuserat på allmänt socialt ansvar och ej specificerat studier på rådata 

såsom koldioxidutsläpp. Även sambandet mellan koldioxidutsläpp och lönsamhet är inte helt 

uppenbart (Rahman et al. 2014). Många undersökningar som har nämnts ovan har kommit fram 

till att frivillig rapportering av koldioxidutsläpp i årsredovisnings rapporterna eller 

hållbarhetsrapporterna kan förbättra ett företags rykte när det kommer till miljöansvar och leda 

till ekonomiska fördelar. Dock fann andra forskare inget samband mellan koldioxidutsläpp och 

finansiell prestanda, konstaterar Rahman et al. (2014), vilket antyder att koldioxidutsläpp inte 

driver ett företags resultat och lönsamhet utan att det finns andra faktorer som spelar väsentlig 

roll i detta samband. 
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Litteraturen bidrar med att ange de fördelar i sambandet mellan corporate governance och CSR 

(Adel et al. 2019) samt corporate governance och lönsamhet (Malik & Makhdoom, 2016). 

Sambandet stöds av flera olika teorier vilka vi nämnt ovan och på ett konstruktivt sätt förklarar 

varför corporate governance-mekanismer har inverkan på koldioxidutsläpp och lönsamhet. Med 

utgång från ovanstående resonemang kommer denna studie inrikta sig relationen mellan 

corporate governance, koldioxidutsläpp samt lönsamhet.  
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3 Metod 

I det tredje kapitlet förklaras studiens metod. Metodkapitlets inledning är inriktad på 

forskningstradition och bakgrund. Därefter följer en redogörelse för operationalisering med 

redovisning av population, urval, bortfall samt datainsamlingsmetod. Kapitlet inkluderar även en 

redogörelse av kvantitativa kvalitetskriterier vilka analyserar studiens valda metod. 

 
3.1 Forskningstradition 

Den moderna vetenskapen grundar sig i huvudsak på två filosofiska traditioner: ontologi och 

epistemologi (Sohlberg & Sohlberg, 2009). Ontologi behandlar uppfattningen om verkligheten 

och epistemologi behandlar uppfattningen om kunskap och vad som kan uppfattas acceptabel och 

legitim (Saunders et al. 2016). I samband med ontologi och epistemologi talas det om två 

inriktningar av hur dessa ska tolkas: positivistisk och hermeneutisk inriktning. Inom den 

positivistiska traditionen letar forskarna efter generella mönster, strukturer och orsakssamband 

för hur verkligheten ska förstås (Bryman & Bell, 2017), medan den hermeneutiska traditionen är 

helt inriktad på individens tolkning och världsbild (Saunders et al. 2016). Positivismen är 

objektiv och generaliserbar i frågan om vad som är verklighet i kontrast till hermeneutiken vilken 

menar att den är subjektiv och icke generaliserbar (Eriksson, 2018). 

  

I den här studien har vi valt att arbeta i den positivistiska traditionen då den studerar det mätbara 

och objektiva data utan mänsklig tolkning eller partiskhet (Saunders et al. 2016). Positivismen 

bygger även på verifierbarhetsprincipen som kräver empiriska bevis utifrån hypotestest och ger 

därigenom en objektiv kunskap (Eriksson, 2018). Den objektiva kunskapen uppnås eftersom det 

är den kvantifierbara och mätbara data som samlas in inom positivismen. Detta passar väl in på 

vår ambition då vi använder oss av rådata vilken hämtas från databaser och testa empirin utifrån 

uppsatta hypoteser.  

  

3.2 Teoribyggande 

Bryman och Bell (2017) samt Sohlberg och Sohlberg (2009) menar att deduktiv teoribyggnad är 

den vanligaste inom bland annat företagsekonomi och nationalekonomisk forskning. Deduktion 

har sitt ursprung i det antika Grekland där Platon såg deduktionen som det vetenskapliga idealet. 

Logiska härledningar utifrån vissa givna startpunkter har större tyngd än observationer (Sohlberg 

& Sohlberg, 2009). Inom deduktionen utgår således forskningen från teorin och vissa givna 

förutsättningar eller modeller (Eriksson, 2018). 
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Deduktionens motsats är induktion. Induktion bygger på observationer och här är teorin snarare 

en slutprodukt än en startpunkt (Sohlberg & Sohlberg, 2009). Eriksson (2018) menar att den 

induktiva forskningen är mer öppen av naturen än den deduktiva. Sohlberg och Sohlberg (2009) 

påpekar att slutsatserna inom induktiv forskning kommer genom en generalisering av gjorda 

observationer medan deduktiva slutsatser kommer genom att om förutsättningarna är sanna så 

måste detta hända. En strikt logisk härledning gentemot en praktisk erfarenhet. 

  

Vi kommer i arbetet använda den deduktiva metoden då arbetsgången i mångt och mycket följer 

det som listas i Saunders et al. (2016) och Bryman och Bell (2017). Genom att använda 

deduktion kan vi utarbeta logiskt starka hypoteser vilka enligt existerande litteratur håller för att 

testas empiriskt. Utgångspunkten är den existerande litteraturen eller teorin och skapandet av 

testbara hypoteser där sambandet mellan två och flera variabler undersöks. Förutsättningarna för 

varje hypotes specificeras och en deduktion kommer ange det logiska i att den håller för ett 

empiriskt test genom att först hänvisa till litteraturen och sedermera samla in relevant data. Om 

den insamlade datan inte stödjer den logiskt uppbyggda hypotesen faller den och förkastas 

alternativt omformuleras och processen startar om (Bryman & Bell, 2017). Det omvända gäller 

om materialet överensstämmer med förutsättningarna och den logiska uppbyggnaden, då håller 

hypotesen. 

 

3.3 Empirisk strategi 

I arbetet med att besvara syftet ämnar vi samla in rådata från Thomson Reuters Datastream och 

sedan använda oss av statistikprogrammet SPSS för att bearbeta det insamlade materialet. För att 

samla in empiriskt material finns det två metoder: kvantitativ metod eller kvalitativ metod. En 

kvantitativ forskningsstrategi fokuserar på det mätbara, objektiva och hypotesprövning (Bryman 

& Bell, 2017). Den kvantitativa metoden har starka band till positivismen med 

verifierbarhetsprincipen (Eriksson, 2018) och att kunskapen är objektiv (Saunders et al. 2016). 

Motsatsen till det kvantitativa är den kvalitativa där fokus istället ligger på subjektiv tolkning och 

individens uppfattning av verkligheten (Bryman & Bell, 2017). Yin (2007) utvecklar 

resonemanget med att det inom kvalitativ forskning används detaljerade och ingående 

observationer av verkligheten samt undvikande av tidigare teoretiska modeller. Utifrån 

beskrivningarna i metodlitteraturen är det naturligt för oss att använda en kvantitativ metod då vi 

ämnar använda mätbara data och testa hypoteser konstruerade efter tidigare forskning och teori. 
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3.4 Mätning  

För att kunna bedriva kvantitativ forskning, menar Edling och Hedström (2003) att forskaren 

måste vara villig att sätta värden på olika fenomen i verkligheten. Enligt Sohlberg och Sohlberg 

(2009) görs detta genom att använda variabler eller enheter vars värde kan variera längs en skala. 

Inom kvantitativ forskning används numeriska variabler och är indelad i två grenar och kan 

antingen vara diskret eller kontinuerlig. En diskret variabel är något som kan bestämmas exakt så 

som antal kvinnor i en bolagsstyrelse medan en kontinuerlig teoretiskt kan anta vilket som helst 

(Körner & Wahlgren, 2015). Variabler kan även delas upp i beroende och oberoende där den 

oberoende påverkar den beroende variabeln i en eller annan riktning, något som heter kausalitet 

(Bryman & Bell, 2017). I den kvantitativa forskningen beskrivs den förväntade kausaliteten 

genom en hypotes där forskaren beskriver den oberoende variabelns förmodade påverkan på den 

beroende variabeln (Sohlberg & Sohlberg, 2009). 

  

Vår kvantitativa studie kommer innehålla mätbara data från räkenskapsåren 2011–2018.  

Anledningen till att data inhämtas under en längre tidsperiod är att undvika risken att 

tillfälligheter påverkar resultatet i någon större utsträckning och på så sätt få ett mer tillförlitligt 

resultat (Bryman & Bell, 2017).  

 

3.5 Empirisk metod 

I denna del kommer vi fördjupa förklaringen av de använda empiriska metoder och praktiskt 

beskriva hur data samlades in samt förklara vilka analysmetoder valts för att testa empiriska data. 

I efterkommande underkapitel förklarar vi datainsamlingsmetod och dess urval, population och 

operationalisering av studiens viktiga begrepp. 

3.5.1 Population 

En population är enligt Bryman och Bell (2017) det samlade antal enheter forskaren gör sitt urval 

ifrån. Anledningen till att hela populationen inte studeras är oftast att det är för dyrt och 

tidskrävande att samla in informationen som behövs utan istället används ett representativt urval 

för hela populationen och där resultatet ska kunna generaliseras (Edling & Hedström, 2003). 

Inom kvantitativ forskning är generalisering centralt då forskare vill kunna applicera sitt resultat 

på andra grupper och situationer än just det undersökta urvalet (Bryman & Bell, 2017). Bryman 

och Bell (2017) menar att det är ett försök att bygga naturvetenskapliga principer vilka ska kunna 

förutsäga vad som kommer hända givet förutsättningarna. För att kunna generalisera på ett 
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tillfredsställande sätt menar Saunders et al. (2016) att från populationen måste det valda urvalet 

vara tillräckligt stort och utvalt med omsorg. 

  

Populationen som är av intresse för denna studie är företag verksamma i de olika grenarna av 

energi- och transportindustrin med huvudkontor i Europa, USA, Kanada, Sydkorea, Japan och 

Kina. Anledningen till valet är att förändringar i koldioxidutsläpp torde få störst genomslag i 

dessa koldioxidtunga industrier. Populationen ska även producera finansiell information i 

amerikanska dollar för att undvika felaktigheter vid valutaomräkning. 

 

Tabell 1. Population. 

Industri Antal Företag 

Energi 2032 

Transport 830 

Totalt 2862 

  

Anledningen till att populationens huvudkontor ska vara placerat i något av dessa länder är att 

rapporteringskraven av icke finansiell information är högre och dels för att frivilligt tillhandahålla 

sådan information också är vanligare (Aldy, Pizer & Akimoto, 2016). 

  

3.5.2 Urval och bortfall 

Studiens urval är hämtat från databasen Thomson Reuters Datastream. Studiens population var 

från början 2862 företag fördelat på energi- och transportindustrin. För att kunna få ett relevant 

material att arbeta med applicerades filter i databasen vilka baserades på studiens variabler. Vi 

använde oss både av finansiella och icke finansiella filter under de eftersökta räkenskapsåren 

mellan 2011–2018. Bortfallet var stort trots att vi endast sökte bland företag i mer utvecklade och 

reglerade länder då de tillhandahåller mer icke finansiell information (Aldy et al. 2016).  
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Tabell 2. Bortfallsanalys. 

Filter Bortfall Antal kvar 

Finansiella nyckeltal 2168 694 

Corporate governance-

variabler 

203 491 

Redovisning 

Koldioxid 

289 202 

  

Använda corporate governance-variabler i sökandet efter urvalet har tidigare presenterats i 

arbetet. Filtret i Thomson Reuters Eikon för utsläpp av koldioxid är “Total carbon dioxide and 

CO2 equivalents emission in tonnes” för den valda tidsperioden 2011–2018. Detta filter 

innehåller direkta utsläpp (scope1) från företagen själva och indirekta utsläpp (scope2) från inköp 

av leverantörer. 

  

Insamlandet av material menar Körner och Wahlgren (2015) ska begränsas till det som är 

relevant för arbetets syfte. Körner och Wahlgren (2015) menar vidare att för många variabler 

eller frågor kan göra att inte alla besvaras och det uppstår ett bortfall vilket i värsta fall kan leda 

till att studien blir mindre tillförlitlig. Djurfeldt och Barmark (2009) menar att risken för detta 

ökar i en undersökning med lång tidsaspekt eftersom detta medför en osäkerhet kring leveransen 

av information vid de olika mätpunkterna. Enligt Bryman och Bell (2017) ska urvalet återspegla 

den ursprungliga populationen vilket minimerar risken för en minskad tillförlitlighet och 

generaliserbarhet. 
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Tabell 3. Populationsstorlek samt urvalsstorlek. Förtydligat med procenttal.  

Industri Antal Populationsandel Antal i 

urvalet 

Urvalsandel 

Energi 2032 71% 146 72% 

Transport 830 29% 56 28% 

Totalt 2862 100% 202 100% 

  

I tabellen kan vi se att urvalets andel och populationens andel mellan industrierna är relativt 

samstämmiga och vi kan undvika det urvalsfel som Bryman och Bell (2017) menar skulle skada 

möjligheten till att generalisera. 

3.5.3 Datainsamling 

Datan inom företagsekonomisk forskning består i stort sett av sekundär sådan (Bryman & Bell, 

2017; Edling & Hedström, 2003). Utvecklingen av databaser har gjort stora mängder information 

av hög kvalité tillgänglig på ett snabbt och resurseffektivt sätt, vilket har främjat den kvantitativa 

forskningen (Bryman & Bell, 2017). 

  

Litteratur och tidigare forskning som ligger till grund för hypoteser och teoretiskt ramverk har 

främst sökts genom databaserna Google scholar, Emerald, Scopus och Wiley online laboratory. 

Genom att kontrollera de journals där vi hittat artiklar mot Academic Journal Guide (ABS, 2015) 

har vi kunnat tillgodose kravet på kvalité i litteraturen. Sökord vi har använt för att finna 

relevanta artiklar är corporate financial performance, carbon emissions, corporate governance, 

corporate social responsibility och stakeholder. 

  

All sekundärdata för corporate governance, finansiell information och koldioxidutsläpp har 

hämtats från Thomson Reuters Datastream. Corporate governance och koldioxidutsläpp finns 

tillgänglig på Datastream genom databasen Asset4 som bland annat samlar in information om 

koldioxidutsläpp och corporate governance. All information är publik och kommer från 

hållbarhetsrapporter, företagens hemsidor och the Carbon disclosure project (Thomson Reuters, 
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2019). I arbetet med koldioxidutsläpp har vi fokuserat på scope 1 och 2 då dessa är direkt 

relaterade och påverkbara för företagen (Lewandowski, 2017). 

  

Genom att kontrollera de journals vi använt och göra stickprovskontroll på informationen i 

Thomson Reuters Datastream mot företagens egna årsredovisningar är vi nöjda med kvalitén på 

materialet vi använder. Genom att själva göra vissa kontroller av det insamlade materialet kan vi 

eliminera de farhågor Bryman och Bell (2017) tar upp såsom främmandeskap inför sitt material 

och kvalitetskontrollen av densamma. 

  

3.6 Operationalisering 

Körner och Wahlgren (2015) förklarar operationalisering med att göra det abstrakta och omätbara 

till något konkret och mätbart. Detta är enligt Saunders et al. (2016) viktigt inom den kvantitativa 

forskning vars grund vilar på möjligheten att mäta begrepp för att få fram resultat. Det är således 

viktigt att förklara hur själva processen är tänkt att fortlöpa och vilka värden de olika variablerna 

har. Nedan presenteras de begrepp vi ämnar använda i vårt praktiska arbete för att besvara 

studiens syfte.  

3.6.1 Oberoende variabler 

Som vi har diskuterat i vårt teorikapitel har tidigare forskning visat på vikten av god corporate 

governance för lönsamheten i företag (Nwonykuku, 2016; Stuebs & Sun, 2015). Dock har 

corporate governance förbisetts i relationen mellan CSR och lönsamhet (Sun et al. 2010). För att 

operationalisera corporate governance har vi valt följande variabler med tillhörande förklaring 

hämtat från Thomson Reuters Datastream (2019): 

  

- Styrelsens storlek - antal styrelsemedlemmar vid utgången av räkenskapsåret. 

- Corporate governance kommitté - har företaget en corporate governance-kommitté? 

 

- CSR-hållbarhetskommitté - har företaget en CSR-kommitté eller avdelning? 

 

-    Antal insiderägare - antal insiders som anmält aktieinnehav under de 5 senaste åren. 
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3.6.2 Beroende variabler 

Likt tidigare forskning (Lewandowski, 2017; Iwata & Okada, 2011; Elsayed & Paton, 2005) har 

vi valt att använda oss av nyckeltalen ROA och ROE för att mäta företagens lönsamhet. Både 

ROA och ROE är räntabilitetsmått, det vill säga förräntning av kapital och är två viktiga 

lönsamhetsmått för de flesta företag (Andersson & Funk, 2017). Ett företag binder i sin 

verksamhet kapital. Kapitalet är ett medel för att nå ett rörelseresultat (Andersson & Funk, 2017). 

Andersson och Funk (2017) menar vidare att företag utöver försäljning kan anskaffa kapital 

genom lån men även räntefria leverantörskrediter räknas till kapitalanskaffning och aktieägarnas 

satsade aktiekapital. 

  

Vi har gjort följande definition på de två nyckeltalen: 

 

Formel 1. Return on assets 

 

Formel 2. Return on equity 

3.6.3 Oberoende och beroende variabel 

Vi har tidigare refererat till bristen på studier där corporate governance, koldioxidutsläpp och 

lönsamhet utgör det samlade intresset. Istället är det endast två av dessa som studeras i taget. I vår 

studie är vi intresserade av att se sambandet mellan dessa. Koldioxidutsläppen är de totala vilket 

innebär att det är företagens direkta (scope 1) och indirekta (scope 2) utsläpp som räknas. Scope 1 

innebär direkta utsläpp i företagens produktion medan scope 2 uppkommer genom exempelvis 

företagens inköp. Lewandowski (2017) menar att genom att använda scope 1 & 2 inkluderas de 

utsläpp vilka är direkt påverkbara från företagets sida. 

- Totala koldioxidutsläpp = Utsläpp i ton av gaserna CO2, CH4, N2O, HFCS, PFCS, SF6 

och NF3.  
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3.6.4 Kontrollvariabler 

Vi har likt tidigare forskning (Lewandowski, 2017; Jung, Herbohn & Clarkson, 2014) inkluderat 

några kontrollvariabler i studien såsom storlek, risk och tillväxt. För att göra dessa begrepp 

mätbara har vi operationaliserat dem på följande sätt: 

  

- Storlek = Totala tillgångar = Ägda tillgångar och kan omvandlas till kontanta medel. 

  

 

 Formel 3. Risk 

 

Formel 4. Market to Book 

3.6.5 Kontrollvariabler – corporate governance 

 

- Revisionskommitté - har företaget en revisionskommitté? 

 

- Oberoende revisionskommitté - andel oberoende medlemmar i revisionskommittén. 

 

- Dualitet - är VD även styrelseordförande eller styrelsemedlem? 

 

- Oberoende styrelsemedlemmar - andel utomstående medlemmar av styrelsen. 

 

- Styrelseuppdrag - medelantal styrelseuppdrag för styrelsemedlemmarna. 

 

- Styrdokument för styrelsens oberoende - har företaget en policy för att säkerställa 

integriteten hos styrelsen? 

 

- Styrelsens sammansättning - andel kvinnliga styrelsemedlemmar. 
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3.7 Statistisk metod 

För att ett resultat av regressionsanalys ska vara tillförlitligt behövs ett antal tester genomföras för 

att testa variablerna och se så de går att använda i regressionen. Dels bör ett 

multikollinearitetstest genomföras för att testa variablernas oberoende men även söka efter 

heteroskedasticitet (Edling & Hedström, 2003). Dessutom bör en variansanalys göras för att se så 

regressionen fångar upp något annat än slumpmässiga variationer (Djurfeldt & Barmark, 2009).  

3.7.1 Multikollinearitet 

Vid regressionsanalyser är det av stor vikt att de oberoende variablerna verkligen är oberoende av 

varandra. Detta är dock inte alltid fallet utan två eller fler variabler kan vara korrelerade med 

varandra. När detta inträffar leder det till multikollinearitet (Edling & Hedström, 2003). 

Problemet multikollinearitet medför är att den påverkar regressionens förklaringsförmåga (R2) 

och gör det svårt att visa de oberoende variablernas påverkan av variansen i den beroende 

variabeln (Djurfeldt & Barmark, 2009). 

  

För att testa om multikollinearitet föreligger föreslår Edling och Hedström (2003) att regressera 

var och en av de oberoende variablerna som används med övriga. Edling och Hedström (2003) 

menar att determinationskoefficienten R2K vilken vid ingen föreliggande multikollinearitet är 0 ej 

bör överstiga 0,75 och värden över 0,9 bör alltid noggrant redovisas i rapporten. För att 

förebygga multikollinearitet menar Andersson, Jorner och Ågren (1994) att endast de väsentliga 

förklarande variablerna ska tas med och inte öka på antalet bara för att R2 ökar. Huvudregeln är 

således så få variabler som möjligt med så högt R2 som möjligt. 

  

3.7.2 Heteroskedasticitet 

Problem med heteroskedasticitet uppstår när variationen i Y ökar med ökande värden i X trots att 

variablernas samband verkar vara linjärt (Edling & Hedström, 2003). Förekomsten av 

heteroskedasticitet leder till två problem enligt Edling och Hedström (2003), dels att storleken på 

standardfelet underskattas och att större fokus ligger på observationer med stor felvarians än på 

de mindre när regressionskoefficienten ska skattas. Djurfeldt och Barmark (2009) menar att 

problemet leder till svårigheter att finna de samband som är av intresse. Lättast att finna tecken på 

heteroskedasticitet är att göra en residualplott. Om problemet föreligger kommer datapunkternas 

spridning vara minst när värdet på X och Y är som minst för att sedan öka när värdet ökar (Edling 

& Hedström, 2003). 
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3.7.3 Variansanalys 

ANOVA eller variansanalys är ett viktigt verktyg inom statistisk analys. Det är ett test för att 

kontrollera om den använda modellen fångar något utöver slumpmässiga variationer (Djurfeldt & 

Barmark, 2009). Med detta menas hur stor del av variansen i den beroende variabeln förklaras av 

den oberoende variabeln och är förklarad andel tillräckligt stor för att utesluta slumpen (Djurfeldt 

& Barmark, 2009). För att testa signifikansen används F- test, testet är vanligt vid regressioner 

innehållande dummyvariabler menar Edling och Hedström (2003). Enligt Djurfeldt och Barmark 

(2009) ska F-testet var signifikant innan det är någon mening att gå vidare i analysen. 

3.7.4 Multipel regressionsanalys 

En regressionsanalys är att ställa upp en modell med två variabler för att testa hur den oberoende 

variabeln påverkar och förklarar variationen i den beroende variabeln (Körner & Wahlgren, 

2015). Andersson et al. (1994) menar att ekonomiska samband ofta är så komplicerade att de inte 

kan beskrivas med hjälp av en enkel regression utan det behövs flera förklarande variabler för att 

klargöra vad varianser i den beroende variabeln beror på. När fler förklarande eller oberoende 

variabler inkluderas i regressionen kallas den för multipel. 

  

Y = 𝜷1𝒙1+𝜷2𝒙2+...+𝜷3𝒙3 +...+𝜺 

Formel 5. Multipel regressionsmodell 

Formel 5. Multipel regressionsmodell  

 Där: 

Y = Beroende variabel 

𝜷 = Koefficienter 

x = Oberoende variabel 

𝜺 = Residual 

 

Hur mycket av variansen i Y förklaras av modellen kan läsas av från determinationskoefficienten 

R2 och varierar mellan 0 och 1 där 1 förklarar all varians och 0 ingenting (Edling & Hedström, 

2003). 
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3.8 Kvalitetskriterier 

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

kvalitetskriterierna inom företagsekonomisk forskning. Genom att forskarens arbete genomsyras 

av dessa tre kriterier kan en god forskning bedrivas och ge ett starkt resultat för att bidra till 

kunskapsmassan. 

3.8.1 Reliabilitet 

Begreppet reliabilitet menar Bryman och Bell (2017) diskuteras ofta vid kvantitativ forskning i 

samband med sifferkvalitet och mått. Eriksson (2018) menar att reliabilitet är avsaknaden av 

systematiska felvariationer i statistiken. Störst inverkan på forskningen har således reliabiliteten 

när det kommer till datainsamlingen (Yin, 2006). Yin (2006) menar att målet med reliabilitet är 

att berätta och visa det använda tillvägagångssättet så studien kan utföras en gång till och få 

samma resultat samt slutsats. 

  

Enligt Bryman och Bell (2017) är det tre bedömningspunkter som ska inverka på om ett mått är 

reliabelt eller inte. Första är att måttet är stabilt och inte fluktuerar vilket innebär att två olika 

mätningar ska ge samma värde på måttet. Intern reliabilitet är den andra punkten och behandlar 

sambandet mellan olika skalor och frågor. De ska helt enkelt ha designats så de visar på ett 

samband med varandra. Den sista punkten är interbedömarreliabilitet och berör de fall där 

subjektiva bedömningar av mått görs. Detta kan vara vid kategorisering eller innehållsanalys. 

 

För att motverka reliabilitetsproblem anser Yin (2006) att studien ska genomföras som om det 

hela tiden fanns någon kontrollant av arbetet och tillvägagångssättet. Genom att vara transparent 

och operationalisera stegen i genomförandet ska reliabiliteten kunna säkras. Eftersom vi använder 

oss av inrapporterade data i Thomson Reuters Datastream kan en forskare utan problem mäta 

detsamma vi gör utan att resultatet skulle ändra sig nämnvärt. Genom att använda oss av rådata 

utan inslag av subjektiv bedömning eliminerar vi även den fallgropen. Avsnittet med 

operationaliseringen av arbetsgången bidrar även det till arbetets reliabilitet.  

3.8.2 Replikerbarhet 

Bryman och Bell (2017) menar att det är avgörande inom den kvantitativa forskningen med en så 

ingående beskrivning av de använda metoder att det är möjligt att replikera studien flera gånger 

till. Vidare menar Bryman och Bell (2017) att trots ovanligheten att forskare replikerar studier 

uppskattar de möjligheten att göra det. Anledningen till uppskattningen kan enligt Sohlberg och 
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Sohlberg (2009) vara frågan om resultatets kontextualitet eller om resultatet är giltigt i flera 

sammanhang. Genom att replikera en studie men på ett närliggande område kan forskare lättare 

få reda om resultatet även gäller där eller om andra variabler påverkar resultat menar Bryman och 

Bell (2017). 

  

Genom hela studien försöker vi vara så öppna och transparenta som möjligt med metoder och 

material. Vi har beskrivit hur och vart materialet har samlats in. Datan är tillgänglig för alla 

genom sin sekundära natur och är inhämtat via Thomson Reuters Datastream. Genom att beskriva 

de filter vi använt kan forskare snabbt och smidigt hämta hem samma material. Vi har beskrivit 

vilka söktjänster vi använt i jakten på artiklar och använda sökord. Noggrannhet gällande 

källhänvisningar och källförteckning har också varit viktigt för att öka möjligheten till 

replikerbarhet. Således anser vi att kravet på replikerbarhet är uppfyllt. 

3.8.3 Validitet 

Validitet behandlar frågan om det som ska mätas faktiskt mäts och siffror är valida samt om de är 

mätvärden för det som ska mätas och inget annat (Sohlberg & Sohlberg, 2009; Eriksson, 2018). 

Bryman och Bell (2017) utvecklar förklaringen av validitet med att det är en bedömning av om 

de genererade slutsatser från en studie hänger ihop eller inte. Vidare delar Bryman och Bell 

(2017) upp validiteten i några grova varianter, begreppsvaliditet, intern validitet och extern 

validitet. Begreppsvaliditet spelar en stor roll inom den kvantitativa forskningen och innebär att 

ett mått för ett begrepp verkligen återger det begreppet menar. Intern validitet behandlar enligt 

Bryman och Bell (2017) frågan om en kausal slutsats vilken rymmer två eller fler variabler är 

hållbar eller ej. Är det verkligen variabel Z som påverkar variansen i X och inte en dold variabel. 

Här menar Bryman och Bell (2017) att forskaren måste noggrant undersöka de aktuella 

variablerna för att i det yttersta kunna säga att det kausala sambandet gäller mellan Z och Y. 

Extern validitet behandlar frågan om ett resultat är kontextuellt eller om det är generaliserbart på 

fler områden än det nu tilltänkta. För att en god kvalité ska kunna uppnås inom extern validitet 

krävs det att frågan kring hur ett representativt urval skapats. Urvalet ska vara proportionellt och 

representativt för populationen (Bryman & Bell, 2017). 

  

Djurfeldt och Barmark (2009) menar att det finns två hot mot god validitet. Det första är 

systematiska fel och innebär att faktorer utanför vårt intresseområde fångas upp samt mäts. Det 

andra är insnävad begreppsbestämning och innebär att endast vissa delar av ett begrepp fångas 

upp och mäts men utelämnar andra delar. 
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För att skapa en god validitet i arbetet och klara de krav som de olika delarna medför har vi i 

operationaliseringen varit konkreta och förklarande av de variabler, beräkningar och teori som 

ligger bakom de begrepp vi ämnar mäta. De antal kontrollvariabler vi har tagit upp i samma 

avsnitt gör att vi ska kunna eliminera risken att brista på den interna validiteten. De olika filter i 

Thomson Reuters Datastream gör det möjligt att plocka ut ett bra urval från den totala 

populationen. Vår empiriska data från åtta år och 202 företag ska ge oss en bra grund för att 

kunna generalisera. 

  

3.9 Metodkritik 

Eriksson (2018) menar att valet av metod ska styras utifrån ställt syfte. Metoden ska vara den 

som ger den mest tillförlitliga och relevanta bilden av forskningsobjektet. Eriksson (2018) menar 

dock vidare att så ofta inte är fallet utan metodval sker ofta på praktiska grunder. Tidspress, 

kostnader, forskarens eget metodkunnande och möjligheten till att få fram mätbara resultat spelar 

en stor roll vid metodval (Eriksson, 2018). Bryman och Bell (2017) tar upp fyra kritiska punkter 

mot den kvantitativa metoden och bygger i mångt och mycket på att metoden distanserar sig och 

inte tar hänsyn till att verkligheten inte är statisk utan levande och beroende av den mänskliga 

tolkningen. 

  

Bryman och Bell (2017) menar vidare att ett problem vilket ofta uppstår är att själva metoden och 

strategin beskrivs utifrån ett idealtillstånd men behöver inte ha med hur forskningsprocessen 

verkligen ser ut. Anledningen till problemet kan vara av både praktisk art men även 

kunskapsmässigt. Våra diskussioner kring metodval landade i en blandning av praktiskt och 

relevans för syftet. Det praktiska för att tiden och resurserna skulle göra det omöjligt att 

genomföra det på något annat sätt än med den kvantitativa metoden. Den kvantitativa metoden är 

också fördelaktig i och med att vi fokuserar på rådata och är inte intresserade av tolkningar från 

inblandade. 

  

Det är inte bara metodval det bör reflekteras kring även val av källor bör ställas under 

granskning. Eriksson (2018) ställer upp fyra kriterier för att granska en källas trovärdighet, 

äkthet, partsintressen, tid och beroende. Att säkerställa äkthet har länge gjorts genom att 

kontrollera citat och referenser. Eriksson (2018) menar även att informationstekniken och det 

stora informationsflödet har skapat nya möjligheter att förvränga vilket gör kontroll av källor än 
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viktigare. Partsintressen behandlar frågan om varför någon tagit fram materialet, är det för 

upplysning eller är det till för påverkan är viktiga frågor. 

  

Vidare tar Eriksson (2018) upp tidsaspekten och hur förfluten tid tenderar påverka korrektheten i 

nedtecknandet och hur det ska tolkas. Sista kriteriet behandlar om källan är primär eller sekundär. 

Ju längre från ursprunget desto större är risken att informationen förvrängs. Här är det återigen 

enligt Eriksson (2018) viktigt att kontrollera originalkällor och referenser för att säkerställa 

trovärdigheten. I arbetet med litteratur och data har vi hela tiden strävat efter att använda 

välrenommerade källor som tidigare granskats av forskningssamhället för att kunna vara säkra på 

en god kvalité. Att även ta del av flera artiklar i samma ämne gör att kvalitén höjs. Genom att 

göra stickprov i företagens egna årsredovisningar på den data vi samlat i Thomson Reuters 

Datastream anser vi att kriterierna för ett gott källmaterial är uppfyllt. 

  

Djurfeldt och Barmark (2009) menar även att trots att den positivistiska traditionen och 

kvantitativa metoden söker det objektiva i det mätbara är den inte fri från möjligheten att 

förvränga för att plocka subjektiva poäng. Djurfeldt och Barmark (2009) menar att forskaren 

måste vara försiktig när denne både läser och producerar kvantitativa rapporter för att inte råka ut 

för vilseledande samband, exempelvis använda en för bred signifikansnivå eller datatrålning 

vilket ökar oddsen för att hitta meningslösa samband. Genom att ha en tydlig och strukturerad 

bild av processen samt applicera de förutbestämda filtren i databasen har endast de för syftet 

relevanta variabler använts i vårt arbete. Detta anser vi hjälper för att göra en bra studie. 
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4 Empiriskt resultat 

I arbetets fjärde kapitel redovisas studiens resultat. Inledningsvis presenteras deskriptiv statistik 

av urvalet. Därefter presenteras korrelations- och regressionsanalys. Efter detta avsnitt 

redovisas analysernas resultat. Tabeller används för att ge läsaren ett komplement till texten. 

 

4.1 Deskriptiv Statistik 

Avsnittet kommer att ta upp statistik från de företag som ingår i studien. Statistiken har hämtats 

från Thomson Reuters Datastream och har behandlats i statistikprogrammet SPSS. Statistik från 

de oberoende och beroende variablerna kommer även tas upp och antal observationer. 

Redogörelsen är uppdelad mellan energi och transport- industrin för att synliggöra eventuella 

skillnader och likheter på ett överskådligt och tillgängligt sätt. 

4.1.1 Statistik från de två branscherna 

Det slutgiltiga urvalet för studien blev 202 företag från energi- och transportindustrin. 

Urvalsfördelningen är 146 energiföretag och 56 transportföretag, detta speglar hela populationen 

för de två branscherna. Observationerna (N) är inhämtade för åren 2011–2018. 

  

Genomsnittet för andelen kvinnliga styrelsemedlemmar är relativt jämnt mellan branscherna med 

17 % respektive 15%. Inom energisektorn finns det företag med noll kvinnliga 

styrelsemedlemmar men också företag med 67%. Storleken på styrelsen är relativt jämnt med 

cirka tretton medlemmar för båda. Inget företag har färre än tio styrelsemedlemmar vilket 

påverkas av att urvalets företag är relativt stora. 
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Tabell 4. Deskriptiv statistik för industri energi för år 2011–2018.

 
Mean är det genomsnittliga värdet för variabeln. Std.Dev är den genomsnittliga standardavvikelsen för variabeln. Min är det minsta uppmätta 

värdet för variabeln inom sektorn och max är det högsta värdet i variabeln. Range står för avståndet mellan det minsta värdet och det största 

värdet. Min, max och range har endast redovisats för de variabler som är skalor och ej för de nominella variablerna. N står för antalet 

observationer av variabeln under perioden 2011–2018. Dualitet är om Vd:n är eller har varit medlem i styrelsen och vice versa. Oberoende 

styrelsemedlemmar är sådana medlemmar som ej är anställda i företaget. Procenttalen för variablerna Styrdokument, CG-kommitté, CSR-

kommitté, Revisionskommitté anger den andel av företagen som har detta. Utsläppen för CO2 mäts i ton. ROA är beräknat genom Resultat innan 

finansiella kostnader / Totalt Kapital. ROE är beräknat genom Nettovinst / Eget Kapital. 
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Tabell 5. Deskriptiv statistik för industri transport för år 2011–2018.   

 

Mean är det genomsnittliga värdet för variabeln. Std.Dev är den genomsnittliga standardavvikelsen för variabeln. Min är det minsta uppmätta 

värdet för variabeln inom sektorn och max är det högsta värdet i variabeln. Range står för avståndet mellan det minsta värdet och det största 

värdet. Min, max och range har endast redovisats för de variabler som är skalor och ej för de nominella variablerna. N står för antalet 

observationer av variabeln under perioden 2011–2018. Dualitet är om vd:n är eller har varit medlem i styrelsen och vice versa. Oberoende 

styrelsemedlemmar är sådana medlemmar som ej är anställda i företaget. Procenttalen för variablerna Styrdokument, CG-kommitté, CSR-

kommitté, Revisionskommitté anger den andel av företagen som har detta. Utsläppen för CO2 mäts i ton. ROA är beräknat genom Resultat innan 

finansiella kostnader / Totalt Kapital. ROE är beräknat genom Nettovinst / Eget Kapital. 

 

Andelen företag där dualitet förekommer är också relativt jämnt mellan branscherna med dryga 

40% i båda. I variabeln oberoende styrelsemedlemmar däremot är spridningen väldigt stor. I snitt 

är 63% oberoende i energisektorn och 53% inom transport. Spridningen mellan företagen är ännu 

större där företagen med minst oberoende medlemmar har 3% utomstående och det finns de med 

enbart utomstående styrelsemedlemmar. För båda branscherna är snittet för antal styrelseuppdrag 

ett men kan sträcka sig upp till fem. 

  

För variablerna revisionskommitté, CG-kommitté och policy för styrelsens oberoende är det 

markant fler energiföretag (95%, 56%, 67%) än för transportbolag (85%, 35%, 49%). CSR-

kommitté är det dock fler transportföretag än energibolag som har, 83% mot 82%. Den höga 

andelen i båda industrierna visar på att CSR är en hygienfaktor och ett viktigt redskap i 

företagens kommunikation gentemot omgivningen. Andelen oberoende i revisionskommittén 

varierar i båda branscherna mellan nio procent och att enbart ha oberoende medlemmar. 

Energibolagen har i snitt 85% oberoende och transport 80%. Snittet för insiderägande är också 
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lika fördelat mellan branscherna med cirka 30 ägare i snitt. Dock är observationerna låga i denna 

variabel då det inte alltid har rapporterats om insiderägande till myndigheterna. 

  

Vad gäller utsläpp av CO2 släpper energiföretagen ut mer än transport med ett snitt på 21,8 

miljoner ton mot 8,5 miljoner ton. Båda lönsamhetsmåtten ROA och ROE är högre i 

transportbranschen (4,6 & 15,2) än i energisektorn (3,2 & 9,8). Utfallet kan bero på att 

transportsektorn inte är lika kapitalkrävande och möjliggör en lägre andel kapital i nämnaren.  

 

4.2 Korrelation och Multikollinearitet 

 

Tabell 6. Pearsons korrelationsmatris. 

 
*=korrelationen är signifikant på 0,05-nivå **= korrelationen är signifikant på 0,01-nivå. Tabellen visar korrelationen mellan variablerna på 

signifikansnivån 0,05 och 0,01. 

I tabellen kan vi se att det föreligger signifikant korrelation mellan lönsamhetsmåtten ROE och 

ROA vid nivå 0,05. CO2 är negativt korrelerad med ROA och ROE men korrelationen är ej 

signifikant. Kontrollvariabel risk är enbart signifikant korrelerad med ROE. Tillväxt är enbart 

signifikant korrelerad med ROA. Den tredje kontrollvariabeln Storlek är signifikant korrelerad 

med ROA och CO2. Enligt Djurfeldt och Barmark (2009) indikerar värden överstigande 0,7–0.8 i 

korrelation att det kan föreligga multikollinearitet. Det är två värden i matrisen som således kan 

skapa bekymmer vid en regressionsanalys. Den första är korrelationen mellan variabel 10 



 

44 

 

 

revisionskommitté och variabel 6 andel oberoende styrelsemedlemmar som uppvisar ett värde på 

0,733. Den andra är korrelationen mellan variabel 15 storlek och variabel 3 CO2 med ett värde på 

0,6. Dock överstiger värdena inte Djurfeldt och Barmarks (2009) övre gräns men vi ska dock vara 

uppmärksamma på eventuell multikollinearitet. 

För att säkerställa att multikollinearitet ej förekommer i regressionen kan även värden för tolerans 

och VIF tas fram enligt Djurfeldt och Barmark (2009). Djurfeldt och Barmark (2009) menar 

vidare att VIF-värden under 2,5 och tolerans över 0,5 säkerställer att ingen multikollinearitet 

föreligger. 

Tabell 7. Multikollinearitetsstatistik. 

 

Tabellen visar variablernas VIF- samt toleransvärden som erhållits från de utförda regressionsanalyserna.  

 

I tabell 4 kan vi se att samtliga värden för tolerans ligger i spannet 0,7–0,951 vilket är väl över 

0,5. Spannet för VIF-värden är 1,052–1,352 vilket också är väl under det kritiska värdet på 2,5. 

Efter att ha genomfört testerna för kontroll av multikollinearitet kan vi utesluta att 

multikollinearitet föreligger. 
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4.3 Heteroskedasticitet 

I metodkapitlet tog vi upp problemet med heteroskedasticitet och att det kan leda till svårigheter 

att finna de samband man söker. För att undersöka om heteroskedasticitet föreligger har vi 

förutom de residualplottar Edling och Hedström (2003) menar utgör ett bra verktyg även använt 

Cooks Distance för att utesluta heteroskedasticitet. Variabelvärdet ska understiga 1 för att kunna 

användas i regressionen. 

Cooks Distance testades vid varje regression och variablerna hade ett maximalt värde på 0,102, 

0,077, 0,024, 0,079 och 0,08. Det låga värdet gör att heteroskedasticitet kan uteslutas och 

samtliga variabler kan användas vid regressionsanalysen. 

4.4 Variansanalys 

ANOVA-analys vilket diskuteras i metodkapitlet har genomförts vid samtliga regressioner för att 

kontrollera att modellen fångar upp något annat än slumpmässiga variationer. F-värdet var vid 

samtliga regressioner signifikant vilket gör att samtliga regressioner fångar upp annat än 

slumpmässiga variationer. F-värdet redovisas genom värdet för Sig och redovisas i tabellen för 

varje regressionsanalys. 

4.5 Regressionsanalys 

I följande avsnitt presenteras resultatet för de fem regressionsanalyser vi genomfört. För tabell 8–

12 är det endast de beroende variablerna som varieras mellan ROA, ROE och CO2. Samtliga 

oberoendevariabler, kontrollvariabler och dummyvariabler för industri och länder ingår i samtliga 

regressionsanalyser. Tabell 8, 9, 11 och 12 har de beroende variablerna ROA och ROE. 

Oberoende variabel är endast CO2 men samtliga kontroll- och dummyvariabler ingår i båda. Vi 

har valt att använda oss av standardized beta coefficients eftersom de oberoende variablerna har 

olika mått och användandet av standardized beta coefficients gör det enklare att jämföra. 
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4.5.1 Corporate governance - ROA 

 

Tabell 8 

 

Hypotes 1: Corporate governance inverkan på ROA.  

 

 *p <0,05 **p <0,01.Standardiserad B-koefficient. Tabellen visar ”Oberoende variabler”,                                                                        

”kontrollvariabler”, ”Intercept”, ”Industri”, ”Land” samt statistiska variablerna för R², justerat R²,                                                              

Signifikans (Sig.), observationer (N) samt Cooks Distance. 

 

Tabell 8 visar resultatet från regressionsanalysen med ROA som beroende variabel från hypotes 

1. Av de oberoende variablerna är det endast styrelsestorlek som har en signifikant relation med 

ROA på nivån p <0,01. Kontrollvariablerna storlek och tillväxt visar en signifikant relation med 
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ROA på p <0,01. På p <0,01 visade följande länder en signifikant relation med den beroende 

variabeln, Kanada, Japan, Ryssland, Frankrike och Sydkorea. Irland och Danmark hade en 

signifikant relation med ROA på p <0,05. Av industrierna var det ingen som hade en signifikant 

relation med ROA. 

  

Styrelsestorlek och tillväxt hade ett signifikant negativt samband med ROA medan 

företagsstorlek visade på ett signifikant positivt. Av dummyvariabel länder är det endast Ryssland 

som uppvisar ett signifikant positivt samband med ROA. Regressionens R2 samt adjusted R2 

visade på en förklaringsgrad av variansen i ROA med 14,6% och 11,5 %. 

  

Andel kvinnor i styrelsen, CG-kommitté och insiderägande visade på en positiv relation till ROA 

om än icke signifikant. Dualitet, oberoende styrelsemedlemmar, antal styrelseuppdrag, 

styrdokument för styrelsens oberoende, CSR kommitté, revisionskommitté och andel oberoende i 

revisionskommittén visar på ett negativt samband med ROA om än icke signifikant. 

  

4.5.2 Corporate governance - ROE 

  

Tabell 9 visar resultatet från regressionsanalysen med beroende variabel ROE från hypotes 1. 

  

Av de oberoende variablerna är det ingen som har en signifikant relation med ROE på nivån p 

<0,01 eller p <0,05. Kontrollvariabel Risk visar en signifikant negativ relation med ROE på p 

<0,01. På p <0,01 visade endast Sverige en signifikant relation med den beroende variabeln. 

Sveriges association med ROE är signifikant negativ. Regressionens R2 samt adjusted R2 visade 

på en mycket svag förklaringsgrad av variansen i ROE med 5,3% och 1,7 %.       

  

Andel kvinnor i styrelsen, dualitet, CSR-kommitté, revisionskommitté och oberoende 

medlemmar av revisionskommittén visar på ett positivt samband om än icke signifikant. 

Kontrollvariabel storlek visar på ett positivt samband och tillväxt negativt, båda är dock icke 

signifikanta. Energi visar på ett ytterst svagt negativt och icke signifikant relation med ROE 

medan transport visar på ett svagt positivt samband. 
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Tabell 9 

 

Hypotes 1: Corporate governance inverkan på ROE. 

 

 *p <0,05 **p <0,01.Standardiserad B-koefficient. Tabellen visar ”Oberoende variabler”,                                                                        

”kontrollvariabler”, ”Intercept”, ”Industri”, ”Land” samt statistiska variablerna för R², justerat R²,                                                              

Signifikans (Sig.), observationer (N) samt Cooks Distance. 
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4.5.3 Corporate governance - CO2 

Tabell 10 visar resultatet från regressionsanalysen med CO2 som beroende variabel från hypotes 

2. 

  

Antal styrelseuppdrag och corporate governance-kommitté är de två oberoende variabler vilka 

uppvisar ett signifikant samband med utsläpp av CO2 på nivå p <0,05. Båda variablerna har ett 

positivt samband med utsläpp av CO2. Kontrollvariabel storlek visar ett signifikant positivt 

samband med CO2 på nivå p <0,01. 

  

För dummyvariabel länder visar Kanada, Kina, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, 

Nederländerna, Spanien, Portugal, Norge, Österrike, Schweiz och Sydkorea på ett signifikant 

samband med CO2 på nivå p <0,01. Tyskland visar på ett positivt samband medan övriga är 

negativa i sin relation. Både transport och energi har en positiv om än icke signifikant relation till 

CO2. Noterbart är att CSR-kommitté har ett positivt samband med CO2 om än svagt och icke 

signifikativt. 

  

Regressionens R2 samt adjusted R2 visade på en stark förklaringsgrad av variansen i CO2 

med 48,3% och 47,1 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

50 

 

 

Tabell 10 

 

Hypotes 2: Corporate governance inverkan på CO2. 

 

 *p <0,05 **p <0,01.Standardiserad B-koefficient. Tabellen visar ”Oberoende variabler”,                                                                         

”kontrollvariabler”, ”Intercept”, ”Industri”, ”Land” samt statistiska variablerna för R², justerat R²,                                                              

Signifikans (Sig.), observationer (N) samt Cooks Distance. 
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4.5.4 CO2 - ROA 

Tabell 11 visar resultatet från regressionsanalysen med ROA som beroende variabel från hypotes 

3. 

  

Den oberoende variabeln CO2 visar på ett signifikant negativt samband med ROA på nivå p 

<0,01. Kontrollvariablerna storlek och tillväxt visar på en signifikant relation på nivån p <0,01. 

Storlek är positiv i sin relation till ROA medan tillväxt är negativ. Båda industrierna är negativa 

om än icke signifikanta i sin relation. Av dummyvariabeln är det endast Ryssland som uppvisar 

ett signifikant samband med ROA på nivå p <0,01. Rysslands samband är starkt positivt. Finland 

uppvisar en signifikant positiv relation till ROA på nivå p <0,05. 

  

Regressionens R2 samt adjusted R2 visade på en förklaringsgrad av variansen i ROA 

med 13,5% och 11,4 %. 

 

Tabell 11 

 

Hypotes 3: CO² inverkan på ROA. 

 

 *p <0,05 **p <0,01.Standardiserad B-koefficient. Tabellen visar ”Oberoende variabler”,                                                                           

”kontrollvariabler”, ”Intercept”, ”Industri”, ”Land” samt statistiska variablerna för R², justerat R²,                                                              

Signifikans (Sig.), observationer (N) samt Cooks Distance. 
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4.5.5 CO2 - ROE 

Tabell 12 visar resultatet från regressionsanalysen med beroende variabel ROE från hypotes 3. 

  

Den oberoende variabeln CO2 visar på ett icke signifikant negativt samband med ROE. 

Kontrollvariabeln risk är signifikant negativ på nivå p <0,01 och dummyvariabeln Sverige är 

signifikant positiv på nivå p <0,01 med ROE. På nivå p <0,05 är Japan signifikant negativ i sin 

relation till ROE. Ingen av industrierna är signifikant i sin relation till ROE utan transport visar 

bara på ett positivt samband och energi på svagt samband. Kontrollvariabeln storlek är positiv 

och tillväxt negativ om än icke signifikant i sin relation till ROE. Regressionens R2 samt adjusted 

R2 visade på en mycket svag förklaringsgrad av variansen i ROA med 4,8% och 2,6%. 

 

Tabell 12 

 

Hypotes 3: CO² inverkan på ROE. 

 

 *p <0,05 **p <0,01.Standardiserad B-koefficient. Tabellen visar ”Oberoende variabler”,                                                                           

”kontrollvariabler”, ”Intercept”, ”Industri”, ”Land” samt statistiska variablerna för R², justerat R²,                                                             

Signifikans (Sig.), observationer (N) samt Cooks Distance. 
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4.6 Studiens hypoteser 

 

H1: Corporate governance inverkan på företagens lönsamhet, mätt i ROA och ROE. 

H1.1: Litet antal styrelsemedlemmar har ett positivt samband med lönsamhet. 

H1.2: En Corporate governance-kommitté har ett positivt samband med lönsamhet. 

H1.3: En CSR-hållbarhetskommitté har ett positivt samband med lönsamhet. 

H1.4: Hög andel insiderägande har ett positivt samband med lönsamhet. 

 

H2: Corporate governance inverkan på företagens koldioxidutsläpp. 

H2.1: Litet antal styrelsemedlemmar har ett positivt samband med koldioxidutsläpp. 

H2.2: En Corporate governance-kommitté har ett positivt samband med koldioxidutsläpp. 

H2.3: En CSR-hållbarhetskommitté har ett positivt samband med koldioxidutsläpp. 

H2.4: Hög andel insiderägande har ett positivt samband med koldioxidutsläpp. 

 

H3: Koldioxidutsläppens inverkan på lönsamhet, mätt i ROA och ROE. 

H3.1: En minskning i koldioxidutsläpp har ett positivt samband med lönsamhet. 
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5 Resultatdiskussion 

I studiens femte kapitel diskuteras resultatet vi funnit utifrån de uppställda hypoteserna för att 

besvara studiens syfte. Resultatet kopplas till de i teorikapitlet tidigare diskuterade teorier, till 

den befintliga forskningen samt våra egna reflektioner.  

Syftet med studien har varit att undersöka sambandet mellan corporate governance, 

koldioxidutsläpp och lönsamhet i koldioxidtunga industrier. Utgångspunkten för studien är 

Lewandowskis (2017) fråga: under vilka förutsättningar är det lönsamt att minska sin 

miljöpåverkan? Att kunna besvara frågan är avgörande för att påskynda omställningsarbetet, 

menar Lewandowski (2017), då just bristande finansiella incitament är en bromskloss för 

företagens ambitioner. Sambandet mellan corporate governance och lönsamhet samt corporate 

governance och koldioxidutsläpp har analyserats och diskuterats av forskare som funnit olika 

resultat, det vill säga positiva, negativa och inget samband alls mellan dem. De tidigare 

genomförda studierna har olika argument för alla de tre riktningarna samt stöd av olika teorier 

som kopplats till sambanden. Vi kommer diskutera och analysera resultatet vi kommit fram till 

utifrån tidigare forskning samt vår studies hypoteser.  

5.1 Corporate governance och lönsamhet 

Det neoklassiska synsättet är sedan länge det etablerade i affärsvärlden. Perspektivet gör gällande 

att ett företags enda riktiga syfte är att vinstmaximera. Det är genom att hela tiden öka vinsten 

företagen tar socialt ansvar, detta genom att skapa arbetstillfällen, löner, skatt och investeringar 

(Porter & Kramer, 2011). Tyvärr har jakten på vinster ibland fått katastrofala följder vilket inte 

minst skandalerna i Enron och Parmalat vittnar om. Det är i ljuset av detta corporate governance 

ska ses, som ett inre kontrollverktyg för att garantera en företagskultur som undviker att ta 

genvägar och därigenom äventyra företagets överlevnad. Trots att flera studier (Malik & 

Makhdoom, 2016; Stuebs & Sun, 2015; Nwonyuku, 2016; Sun et al. 2010) har funnit ett positivt 

samband mellan corporate governance och lönsamhet består oklarheter kring begreppen och 

relationen mellan dessa. Den oklara bilden består främst i att tolkningen av corporate governance 

skiljer sig mellan länder, regioner och kulturer samt att forskningen hittills bedrivits på utvalda 

regioner och saknar resultat som går att generalisera på en global nivå (Karyawati et al. 2018; 

Stuebs & Sun, 2015). 

Även vår studie brottas med problematiken kring diffusa resultat och variablerna som påverkar 

signifikant är få. En tänkbar anledning till den diffusa kopplingen om än positiv mellan enskilda 

corporate governance – variabler och lönsamhet menar vi är att varje variabel var för sig har för 
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liten påverkan. Istället är det tillsammans de utgör en kraft vilken påverkar lönsamheten. Ett 

sådant resonemang finner stöd i agentteorin. Enligt teorin kan företaget dra nytta av corporate 

governance genom att minska informationsasymmetrin mellan företagsledningen, ägare och 

eventuella investerare. Detta sker genom att kvalitén på den finansiella och icke-finansiella 

rapporteringen stärks (Stuebs & Sun, 2015; Elsayih et al. 2017) och leder till att ägare lättare kan 

kontrollera och ifrågasätta företagsledningen. Detta bör leda till att riskattityden minskar samt att 

den negativa påverkan på tredje part kan stävjas. Vilket enligt Galant och Cadez (2017) är en 

förutsättning för att företaget långsiktigt ska överleva på sikt. Risk är en variabel vi fann hade en 

signifikant negativ påverkan på lönsamhetsmåttet ROE. Variabeln utgör precis som det låter en 

risk för den som valt att investera i ett företag. Vilket leder till att företagets ägare och långivare 

vill ha bättre betalt i form av utdelning och ränta. Men genom att minska informationsasymmetrin 

och öka transparensen minskar dessa kostnader eftersom risken minskar (Nwonyuku, 2016).   

 

Vår studie har visat på ett signifikant samband mellan styrelsestorlek och beroende variabeln 

ROA på p <0,01 och visar att en ökning av storleken på styrelsen leder till en minskning av ROA. 

Resultatet konfirmerar undersökningen av Malik et al. (2016) som fann att styrelsens storlek är 

negativt relaterad till företagets finansiella resultat. Resultatet kan i likhet med tidigare studier av 

Malik et al. (2016) förklaras av agentteorin vilken är baserad på separation av ägande- och 

kontrollroller, där äganderätten tillhör företagens aktieägare och skyddas av styrelsen samt 

företagsledningens kontroll. Brist på överenskommelse och sammanhållning kan uppstå mellan 

ett stort antal styrelseledamöter och kan leda till svårigheter att ta beslut. Detta kan ge incitament 

och frihet för cheferna att agera ur ett eget perspektiv och kan leda till en ökning av 

agentkostnader och därmed påverka det finansiella resultatet negativt. Detta sammanfaller väl 

med Nwonyukus (2016) diskussion kring hur styrelsestorlek kan påverka företagets lönsamhet. 

Nwonyuku (2016) menar att styrelsens storlek bör anpassas till företagets storlek och behov för 

att kunna säkerställa effektivitet och förbättra sin prestanda eftersom styrelsen storlek påverkar 

styrelsens funktion direkt till exempel genom kompetens och erfarenhet.  

Variabeln insiderägande har visat en positivt men icke signifikant samband. Att påverkan inte är 

signifikant är något överraskande då företagsledningens intressen borde vara starkt korrelerade 

med de inflytelserika grupperna aktieägare och investerare. Då deras huvudsakliga intresse är att 

vinstmaximera fanns förespeglingen att detta skulle spegla av sig enligt intressentteorin (Galant 

& Cadez, 2017; Barnea & Rubin, 2010). En anledning till att genomslaget från variabeln endast 

är positiv men ej signifikant går att finna i studiens urval. Det är relativt stora företag med 
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förhållandevis väl fungerande corporate governance, detta skapar ett system med större intern 

kontroll över ledningens åtgärder (Stuebs & Sun, 2015; Lopez-Quesada et al. 2017) vilket stävjar 

ett alltför ensidigt fokus på kortsiktig vinstmaximering.  

Företagens storlek visar en signifikant positiv påverkan av ROA. Resultatet kan förklaras med att 

större bolag generellt presterar bättre finansiellt. Företagsstorlek är en vanligt förekommande 

corporate governance-variabel i tidigare undersökningar i relation till lönsamhet och har 

vanligtvis visat en positiv korrelation till företagens resultat, redovisar Saidat et al. (2019). Detta 

kan förklaras med att stora företag har mer resurser och bättre möjligheter att locka investerare 

och öka vinsten än mindre bolag. Exempelvis kan stora bolag anlita specialister inom finans- och 

affärsvärlden för att öka lönsamhet och vinst i företaget (Nwonyuku, 2016). Ryssland är det enda 

landet som signifikant påverkar ROA på ett positivt sätt. Förhållandet kan förklaras att Ryssland 

producerar mycket energi billigt på grund av den instabila ekonomiska situationen efter 2014.  

Resultatet överensstämmer med tidigare forskningsresultat som vi nämnt ovan, det vill säga att 

resultatet är otydligt och oenigt när det gäller sambandet mellan corporate governance-variabler 

och lönsamhet. Anledningar till detta kan vara att corporate governance idag är ett brett och 

odefinierat koncept och är svårt att mäta med objektivitet dessutom påverkas företagets 

lönsamhet av fler faktorer än bara corporate governance. 

5.2 Corporate governance och koldioxidutsläpp 

Trots att pressen från allmänheten, myndigheter och investerare ökar på företagen att minska sina 

koldioxidutsläpp, går det förhållandevis långsamt (Lewandowski, 2017). Något som däremot 

ökar i antal och omfattning är hållbarhetsrapporteringen. Hållbarhetsrapporteringen kan ses som 

ett svar på legitimitetsteorins krav på att företag följer de samhälleliga normerna (Kilic & Kuzey, 

2019) och agentteorins problematik med informationsasymmetri (Jensen & Meckling, 1976). 

Tidigare forskning visar dock att hållbarhetsrapportering ofta bara är yta för att skapa ett intryck 

av medvetenhet hos företagen och att själva rapporteringen är viktigare än storleken på utsläppen 

(Adel et al. 2019). Detta styrks av Elsayih et al. (2017) som i sin australiensiska studie fann att en 

miljökommitté inte alls påverkade mängden koldioxidutsläpp. Dock fann de i samma studie att 

mindre profilerade corporate governance-variabler som styrelsens oberoende, mångfald och 

förvaltningsägande hade en positiv inverkan på koldioxidutsläpp. De väldigt blandade 

forskningsresultaten belyser problematiken i relationen mellan miljövariabeln och lönsamhet, där 

så mycket annat påverkar och gör resultaten kontextuella (Karyawati et al. 2018). 
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Resultatet av vår regressionsanalys spär på den problematiska bilden med tvetydiga eller svaga 

samband. I likhet med Elsayih et al. (2017) har vi inte funnit någon signifikant påverkan på CO2 

från CSR-kommitté, vilket kan tyda på att den används likt ett sätt att legitimera ett företags 

verksamhet gentemot samhället och investerare utan att faktiskt agera för en reduktion av 

koldioxidutsläppen som en sorts “greenwashing” (Wang & Sarkis, 2017).  

  

Av de corporate governance-variabler vi testat i regressionsanalysen hade enbart antal 

styrelseuppdrag och CG-kommitté en signifikant inverkan på beroendevariabeln CO2. Effekten 

de hade var att utsläppen ökade i takt med att antalet styrelseuppdrag gick upp. Detsamma gällde 

förekomsten av en corporate governance-kommitté, fanns en sådan ökade utsläppen. En 

bidragande orsak till att dessa två hade en signifikant påverkan kan förklaras av att 

kontrollvariabeln storlek hade ett starkt samband med ökande koldioxidutsläpp, vilket i sig är 

naturligt då större företag släpper ut mer koldioxid mätt i ton. Större företag har ofta resurser att 

instifta fler kommittéer (Adel et al. 2019) och styrelsemedlemmarna innehar fler uppdrag, vilket 

innebär ett indirekt samband med utsläpp. Något som dock motsäger detta argument är att detta 

också borde gälla styrelsestorlek då antal medlemmar tenderar att gå upp med företagsstorlek 

samt att fler stora företag har en CSR-kommitté. 

  

Enligt resultatet verkar Rashids (2018) påpekande att företag agerar utifrån vad de anser 

nödvändigt för att bevara bilden av en legitim organisation ha stark bäring i det här fallet och att 

en CSR-kommitté har störst inverkan på rapporteringskvalitén och inte själva nivån på utsläppen 

(Adel et al. 2019; Giannarakis, 2014; Elsayih et al. 2017). 

 

Av de inkluderade länderna i dummyvariabeln är det enbart Tyskland som har ett signifikant 

samband med ökande koldioxidutsläpp. Tyskland har historiskt använt en stor andel kolkraft till 

att framställa energi och efter beslutet att avveckla sin kärnkraft har denna andel inte gått ner. På 

andra sidan finns Norge, Kanada och Sydkorea med signifikant samband på utsläppsnivån. 

Påverkansfaktorer är den rikliga tillgången på vattenkraft i de två förstnämnda länderna och att 

Sydkorea till stor del producerar el med kärnkraft vilket ger ifrån sig relativt lite koldioxid. 
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5.3 Koldioxidutsläpp och lönsamhet  

För att få fart på utsläppsminskningen av koldioxid måste den kopplas till lönsamhet 

(Lewandowski, 2017). Dock har tidigare forskningsresultat inte lyckats visa något entydigt 

resultat utan kan hänföras till faktorer som land, kultur och regelverk (Chen et al. 2018). 

Tre kontinenter är representerade i vår regressionsanalys vilket kontrasterar till den ofta 

landsfokuserade forskningen som hittills förekommit. Dock rör det sig om relativt välutvecklade 

länder med ett utvecklat regelverk och likartade normer rörande koldioxidutsläpp, vilket kan 

inverka i den riktning Chen et al. (2018) fann. 

  

Det vi fann i regressionsanalysen var ett signifikant samband mellan koldioxidutsläpp och ROA. 

Ökar utsläppen minskar företagens lönsamhet. Detta stämmer överens med tidigare forskning 

(Lewandowski, 2017; Trumpp & Guenther, 2015), men kan också bero på att företag som 

presterar bra koldioxidmässigt också i övrigt presterar bra och är således mer välskötta än sina 

konkurrenter. Något kontrollvariabeln storlek kan visa på då den är signifikant positiv till ROA. 

  

Den samhälleliga utvecklingen med det normativa tankesättet att koldioxid är skadligt och att 

utsläppen bör minimeras gör att intressentteorin ger en möjlig förklaring till utsläppens negativa 

påverkan på ROA. Enligt Galant och Cadez (2017) behöver företag ta hänsyn till det som 

påverkar företagets ekonomi och resultat. Ju bättre de är på att hantera dessa intressentrelationer 

desto mer framgångsrikt blir företaget. Detta är något som stöds i regressionen då resultatet från 

alla länder utom Frankrike visar ett svagt men positivt samband med argumentet. Dock visar 

enbart Finland och Ryssland ett signifikant samband i regressionen. 

  

Även om enbart kvalitativ hållbarhetsrapportering kan stärka ett företag och dess lönsamhet 

(Rohani, 2016; Adel et al. 2019; Giannarakis, 2014; Elsayih et al. 2017) så visar ändå resultatet 

att en reell minskning av utsläppen har positiv påverkan på lönsamheten, vilket är i linje med 

resultat från Trumpp och Guenther (2015). 

  

När det kommer till regressionen med ROE är utfallet klart svagare och CO2 är ej signifikant, 

dessutom är dummyvariabeln mer blandad i sitt resultat. Resultatet är i linje med tidigare 

forskning (Lewandowski, 2017; Ganda, 201; Chen et al., 2017). En möjlig förklaring till detta går 

att finna i agentteorin som behandlar relationen mellan ägarna och företagsledningen (Jensen & 

Meckling, 1976). Till skillnad från ROA är basen i ROE det egna kapitalet det vill säga delvis 

ägarnas genom det satsade aktiekapitalet. Tidigare forskning visar att en miljösatsning initialt 
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innebär ökade kostnader (Ganda, 2017), något ägare ofta motsätter sig eftersom det tar av deras 

kapital (Barnea & Rubin, 2010). Det är lättare för en företagsledning utan eget ägande och en i 

övrigt fragmenterad ägarstruktur att göra dessa satsningar vilket ska leda till förändring på sikt, 

menar Barnea och Rubin (2010). Sverige var det enda landet som visade ett signifikant positivt 

samband i regressionen vilket skulle kunna förklaras med att de samhälleliga påtryckningarna är 

starkast här och att företagens vinster är beroende av minskade utsläpp för att visa att de menar 

allvar (Galant och Cadez, 2017). 
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6 Studiens slutsats, bidrag och begränsningar 

I det sjätte kapitlet redovisas studiens slutsats och bidrag. En diskussion rörande studiens 

begränsning förs. Avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan corporate governance, koldioxid och 

lönsamhet i koldioxidtunga industrier. Utifrån syftet formulerades tre huvudhypoteser med 

tillhörande underhypoteser för att svara på detta. 

I stort följer studiens resultat tidigare forskning inom ämnesområdet, vilket visar på ämnets 

komplexitet (Karyawati et al. 2018). Storlek på företag visar ett klart samband med både ökad 

lönsamhet men även koldioxidutsläpp. Det faktum att det är vanligare att större företag har 

resurser för att instifta diverse kommittéer visar inte någon effekt på koldioxid. Detta kan tas som 

ett argument för att Rashids (2018) påstående stämmer, att en CSR-kommitté snarare påverkar 

rapporteringens kvalité än själva utsläppen och används som PR mot allmänheten för att skapa en 

bild av en legitim organisation. Studien fann dock inget samband mellan insiderägande och 

lönsamhet eller koldioxidutsläpp. Något som kan betyda att företag med högt insiderägande ej 

motverkar miljöinitiativ med relativt höga initiala kostnader, vilket var något Barnea och Rubin 

(2010) fann i sin studie. 

Däremot fann studien ett signifikant negativt samband mellan koldioxidutsläpp och ROA. 

Vid en positiv tolkning kan det enligt legitimitetsteorin betyda att konsumenter och utomstående 

intressenter faktiskt gynnar företag som aktivt arbetar för reella utsläppsminskningar och inte 

bara använder det i PR-syfte. Ett motargument till denna tolkning är att studien inte fann något 

signifikant samband mellan koldioxid och ROE, istället var här den signifikanta variabeln risk. 

Intressant med detta är att investerare och långivare inte ser koldioxidutsläpp som en 

påverkansfaktor vid finansiella beslut. 

  

Vi drar likt Lewandowski (2017) slutsatsen att det lönar sig för företag som redan presterar bättre 

än sina konkurrenter att minska sin miljöpåverkan genom ytterligare neddragning av 

koldioxidutsläpp. Dock är framtiden osäker och ett ökat tryck från konsumenter och myndigheter 

kan skapa nya förutsättningar för företagen. Därför bör företagsledningar och ägare agera 

proaktivt och utarbeta strategier för att möta framtidens utmaningar både från ett 

lönsamhetsperspektiv men även ur en miljömässig aspekt. 



 

61 

 

 

6.2 Bidrag 

Tidigare studier inom ämnet har i stor utsträckning använts sig av ett aggregerat betyg för CSR. 

Detta ger svårigheter då bredden på begreppet är stort och inkluderar en mängd olika variabler 

och områden som fogas samman till ett betyg. Vi har istället fokuserat på enskilda variabler och 

områden något Utz (2019) menar ökar användbarheten genom mer specifika samband. 

Studiens syfte har varit att undersöka sambandet mellan corporate governance, koldioxid och 

lönsamhet. De ibland svaga samband som studien fann visar på komplexiteten i ämnet och att 

påverkansfaktorerna är många. Studien fann dock att styrelsestorlek är negativt korrelerad med 

lönsamhet vilket stöder tidigare forskning som visat att sammanhållning och överenskommelse 

blir lidande med ett ökat antal styrelsemedlemmar (Saidat et al. 2019). Detta resultat bidrar till 

forskningen med att stärka bilden av problematiken inom agentteorin och behovet av att utveckla 

en effektiv bolagsstyrning. 

Vidare visar bristen på samband mellan en CSR-kommitté och koldioxidutsläpp det många 

tidigare forskare (Adel et al. 2019; Elsayih et al. 2017; Kilic & Kuzey, 2019) pekat på, nämligen 

att hållbarhetskommittéer används som PR och bidrar med väldigt lite när det kommer till 

faktiska resultat inom miljöarbetet. Insikten om detta bidrar till att visa på behovet av mer 

forskning kring legitimitetsproblematiken inom just miljöarbetet. Det sista resultatet studien 

bidrar med är det signifikant negativa sambandet mellan koldioxidutsläpp och ROA. Att ökade 

utsläpp sänker lönsamheten visar på att faktiska resultat premieras eller att i vart fall ökade 

utsläpp kostar. Detta faktum bidrar till den fortsatta forskningen för att förstå hur företag i 

framtiden ska agera inför nya regler och krav från myndigheter och konsumenter. 

Resultaten från studien ger två praktiska bidrag. Det ena är till myndigheter och lagstiftare där 

resultaten visar på behovet av att utforma ett regelverk för att göra det lönsamt för alla företag att 

minska sin miljöpåverkan. Det andra praktiska bidraget är att göra konsumenter och andra 

externa intressenter uppmärksamma på att det är skillnad på riktigt miljöarbete och 

”greenwashing”. Att ett företag har en hållbarhetskommitté och en kvalitativ rapportering innebär 

inte ett verkligt miljöarbete. 

6.3 Studiens begränsningar 

En del av studiens begränsningar härrör sig från den metodkritik vi avhandlade i metodkapitlet. 

Den kvantitativa forskningen söker det ideala och tenderar att distansera sig från verkligheten 

vilket enligt Bryman och Bell (2017) är subjektiv och avhängig av mänsklig tolkning. Detta 
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medför att forskningen kan tendera att bli statisk och beskriva ett icke existerande tillstånd. I 

fallet med vår studie kan detta i kombination med vårt metodkunnande medföra att det vi har 

beskrivit är ett icke existerande tillstånd vilken skulle kunna medföra att validiteten blir lidande. 

För att motverka detta har praxis följts och forskningsprocessen har beskrivits. 

För det empiriska materialet har sekundärdata inhämtats från Thomson Reuters Datastream. Även 

om källan är trovärdig och välrenommerad så innebär alltid sekundärdata en risk (Eriksson, 

2018). Det kan ha smugit sig in fel i materialet både medvetet och omedvetet vilket gör att 

studiens resultat kan vara svagare än det verkar. Vi har följt Erikssons (2018) råd och genomfört 

stickprovskontroll för att jämföra vårt material med ursprungskällan. Dock är underlaget för stort 

för att detta ska kunna genomföras på all inhämtade sekundärdata vilket kan begränsa 

möjligheten att generalisera resultatet. Även den manuella bearbetningen av materialet i Excel 

och IBM Statistics 26 innebär en möjlig begränsning då fel kan ha begåtts. Kontroller av formler 

och användandet av automatiserade funktioner har använts för att minimera risken för fel i 

bearbetningen. 

Urvalet i studien återspeglar den ursprungliga populationen vilket är en förutsättning för att vara 

generaliserbar (Bryman & Bell, 2017). Ett problem som dock kan minska generaliserbarheten är 

det stora bortfallet på 2460 företag i studien på grund av bristande dataunderlag. En annan 

begränsande faktor är urvalsländerna. De är visserligen spridda över tre kontinenter men räknas 

alla som utvecklade och har en fungerande statsapparat något som kan göra det svårt att 

generalisera utanför dessa. Inom kvantitativ forskning eftersträvas alltid ett slumpmässigt urval 

för att kunna generalisera resultaten på en bredare population (Saunders et al. 2016). I den 

aktuella studien har ett icke slumpmässigt urval använts på grund av tillgången på data vilket kan 

medföra en begränsning av generaliserbarheten utanför det aktuella urvalet. Inom 

företagsekonomisk forskning används ofta icke slumpmässigt urval och är något mer eller mindre 

accepterat men det medför ändock en möjlig generaliseringsbegräsning av studiens resultat 

(Bryman & Bell, 2017; Saunders et al., 2016). 

Karyawati et al. (2018) beskriver den komplexitet som omger relationen mellan CSR och 

lönsamhet vilket gör att andra faktorer eller kombinationer av faktorer än de beskrivna kan 

påverka resultat och samband. Ur en sådan synvinkel bör resultatets generaliserbarhet iakttas med 

försiktighet. 
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6.4 Förslag på fortsatt forskning 

Framtida forskningsprojekt har stora möjligheter att fortsätta belysa och fördjupa förståelsen för 

sambandet mellan corporate governance, koldioxid och lönsamhet. Corporate governance är ett 

brett ämne med hundratals definierade variabler och med lika många innebörder beroende på var 

i världen man befinner sig (Karyawati et al. 2018). Det hade varit intressant att använda samma 

uppsättning variabler och sedan genomföra en studie för varje världsdel för att på så sätt upptäcka 

vilka skillnader eller likheter som finns och sedan utforma lokala varianter på corporate 

governance. 

Problemet med att koldioxidutsläppen inte går ner i tillräckligt snabb takt är ett problem vilket 

inte kommer lösa sig självt. Det måste till lösningar som gör det lönsamt att släppa ut mindre 

eller mer kostsamt för företagen att släppa ut mer. Ett intressant forskningsområde hade då varit 

att matcha de olika delarna i legitimitetsteorin till koldioxidutsläpp och lönsamhet för att se om 

det normativa trycket från samhället i stort kan förändra den interna företagskulturen och bortse 

från de kortsiktiga vinsterna för att vinna större på längre sikt. 

Företagens redovisning av icke finansiella data blir bättre för varje år. Då vi har samlat in data 

från 2011–2018 har vi märkt att informationen ökar för varje år. En studie vars intresse fokuseras 

på den senare hälften av vårt tidsspann har en bättre möjlighet att få ett mer heltäckande underlag.  

Ämnet är brett och angreppspunkterna oändliga. Men ämnets tyngd och angelägenhet gör de idag 

blandade resultaten extra bekymmersamma. Så länge det inte är lönsamt att ställa om kommer 

processen fortgå i långsamt mak. 
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