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SAMMANFATTNING 

Titel: Minskar företag sina koldioxidutsläpp av etiska eller finansiella skäl? 

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi 

Författare: Rebecka Hagfalk och Hanna Olsson 

Handledare: Jan Svanberg 

Datum: 2020 – januari 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka om en minskning av koldioxidutsläpp från företag leder 

till ökad finansiell prestation samt om det råder en skillnad utifrån bransch. Detta då den negativa 

klimatförändringen är ett omdiskuterat ämne hos företag och dess intressenter. Det har därför blivit 

av betydelse att påvisa samband mellan företags miljömässiga CSR och CFP. Företags miljömässiga 

CSR mäts ofta utifrån aggregerade mått såsom ESG vilket kan ge en missvisande bild gällande varje 

indikators effekt på CFP. Företags koldioxidutsläpp är en bidragande faktor till den globala 

uppvärmningen vilket utgör grunden till att indikatorn koldioxidutsläpp har brutits ut från ESG-måttet 

i denna studie.  

Metod: Studien bygger på en kvantitativ forskningsmetod som utgår från en positivistisk 

forskningsfilosofi där utgångspunkten är en deduktiv ansats med ställda hypoteser. Studien 

konstrueras utifrån en longitudinell forskningsdesign där sekundärdata gällande 677 globala företags 

koldioxidutsläpp har samlats in från Thomson Reuters Datastream. Tidsperioden baseras mellan åren 

2010–2018 och datan har sedan analyserats i IBM SPSS. 

Resultat & slutsats: Studiens resultat när alla branscher studerats sammanslaget visar på att en 

minskning av koldioxidutsläpp leder till lägre CFP. Det går därför att anta att företag som minskar 

sina koldioxidutsläpp prioriterar etiskt korrekt agerande framför finansiell maximering. Resultatet 

från studien när varje bransch studeras var för sig klargör att det råder en skillnad mellan branscher 

gällande vilken effekt en minskning av koldioxidutsläpp har på CFP. Följaktligen dras slutsatsen att 

olika branscher har olika förutsättningar för att generera CFP genom minskning av koldioxidutsläpp.  

Examensarbetets bidrag: Denna studie är ämnad att bidra till det forskningsgap som finns gällande 

sambandet mellan minskning av koldioxidutsläpp och CFP. Studien avser även att tydliggöra om det 

råder en skillnad i sambandet mellan branscher. Ett aggregerade mått kan skapa en förvirring och 

vilseleda både företag och intressenter varför denna studies resultat är av betydelse. Detta då studien 

utförs på rådatanivå vilket kan tydliggöra koldioxidutsläppens effekt på CFP.  

Förslag till fortsatt forskning: I framtida studier är det av intresse att studera sambandet mellan 

minskning av koldioxidutsläpp och CFP men istället för att undersöka skillnader mellan branscher 

studera skillnader mellan länder. Det vore även av intresse att studera varför sambandet mellan 

minskning av koldioxidutsläpp och CFP skiljer sig åt i de tre mest koldioxidintensiva branscherna.  

Nyckelord: CSR, CFP, ESG, koldioxidutsläpp, ROA, ROE. 

  



 

 

ABSTRACT 

Title: Does companies reduce their carbon dioxide emissions for ethical or financial reasons? 

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

Author: Rebecka Hagfalk och Hanna Olsson 

Supervisor: Jan Svanberg 

Date: 2020 – January  

Aim: The purpose with this study is to comprehend correlation between a lower carbon dioxide 

emission on CFP and if there is a differences between different industries. Negative climate change 

is a intensivly discussed topic within corporations and in their surroundings. Because of this it has 

been in of great interest to show interaction between corporations environmental CSR and CFP. 

Companies environmental CSR is often measured according to its aggregated dimensions, such as 

ESG. Which can be deceptive measurements if answering to each indicators effect on CFP. Carbon 

dioxide emission is the most instrumental factor contributing to the global warming, this led to the 

removal of ESG from this study.  

Method: The basis of the study is built around a quantitative research that originates from a positivists 

research philosophy where the foundation is based on a hypothetical-deductive approach. The study 

uses lognintunell design with secondary-data from 677 global companies over a nine-year period 

(2010–2018). The data present has been retrieved from Thomson Reuters Datastream and analyzed 

in IBM SPSS. 

Result & Conclusions: The results when all industries are studied together demonstrates that a 

reduce of carbon dioxide emission lead to reduction in CFP. This means that corporations that 

undertakes to reduce its carbon dioxide emission prioritize ethically correct behavior over financial 

maximization. The result from this study shows that there is a difference between industries regarding 

which effect a reducing in carbon dioxide emission has on CFP. Consequently, it is concluded that 

different industries have different conditions for generating CFP by reducing carbon dioxide 

emissions. 

Contribution of the thesis: The study is meant to fund the missing research needed. The research 

shows the conjunction between the decreasing of carbon dioxide emission and CFP as well as it 

validates the differences between corporations. An aggregated measurement may cause a confusion 

and mislead companies and interests. The result of this study is of interest because it was made at a 

raw data level which might enlighten the effect carbon dioxide emission have on CFP 

Suggestions for future research: Direction for future studies is to study the relationship between 

decreasing of carbon dioxide emission and CFP in a wider perspective. Instead of investigate the 

differences between industries, future studies can analyze the difference between countries. 

Furthermore, it would be of interest to investigate why the relationship between decreasing of carbon 

dioxide emission and CFP differs in the three most carbon-intensive industries. 

Key words: CSR, CFP, ESG, carbon dioxide emission, ROA, ROE.   
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Begreppsförklaringar  

CFP: Förkortning av Corporate Financial Performance, företagets finansiella prestation. 

  

CSR: Förkortning av Corporate Social Responsibility, företagets sociala ansvar.  

 

CSP: Förkortning av Corporate Social Performance, ett mått över företagets CSR. 

 

ESG: Förkortning av Environmental Social Governance, aggregerat mått över företags CSR. 

 

ROA: Förkortning av lönsamhetsmåttet avkastning på totalt kapital. 

 

ROE: Förkortning av lönsamhetsmåttet avkastning på eget kapital. 
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1. INLEDNING 

Detta kapitel redogör studiens bakgrund och problematisering vilket leder ner till studiens syfte. 

Avslutningsvis presenteras studiens avgränsningar samt en disposition över studiens resterande 

delar.  

 

1.1 Bakgrund 

Den negativa klimatförändringen leder till allvarliga globala konsekvenser varför det krävs ett 

uppvaknande av alla världens företag och dess intressenter. Dagens verklighet är att det sker en 

överexpansion av naturens resurser och samhället släpper ut miljöfarliga ämnen långt över naturens 

hanteringsförmåga. Den negativa klimatförändringen är enligt Sariannidis, Zafeiriou, Giannarakis 

och Arabatzis (2013) ett högaktuellt ämne i dagens samhälle vilket gör det oundvikligt för företag att 

inte agera och ta sitt etiska ansvar. Under den senaste tiden anser bland annat Lee (2012) att 

klimatförändringen har utvecklats till en av de viktigaste frågorna att ta hänsyn till inom företagande. 

 

Företags agerande gentemot samhället definieras som CSR och har med tiden fått allt större 

uppmärksamhet. CSR innebär enligt McWilliams och Siegel (2001) att företag agerar för att främja 

samhällsnyttan utöver de lagar som finns, vilket medför att CSR sträcker sig utöver företags eget 

intresse. Detta innebär i grunden att företag tar sig an åtagande som inte endast baseras på att öka den 

finansiella prestationen. Tidigare forskning (Orlitzky, Schmidt & Rynes, 2003; Martínez-Ferrero & 

Frías-Aceituno, 2015) har dock redogjort att ett flertal företag som genomför CSR-investeringar ökar 

de finansiella prestationerna. Genom att företag tar sitt sociala ansvar menar Gallego-Álvarez, Segura 

och Martínez-Ferrero (2015) att företag skapar sig betydelsefulla egenskaper som krävs för att kunna 

konkurrera. CSR har enligt Baron, Harjoto och Jo (2011) fått stor uppmärksamhet från företag och 

media, ändå hävdar Chakrabarty och Wang (2013) att aggregerade CSR-mått tenderar att vilseleda 

intressenter. Detta beror på att CSR innefattar många indikatorer som sammansätts i ett mått för att 

mäta företags agerande mot samhället. Det i sin tur leder till att varje indikators effekt försvinner i 

mängden vilket kan få konsekvenser för den negativa klimatförändringen. 

 

Den negativa klimatförändringen tar sig uttryck i att det råder en skräckartad utveckling av jordens 

medeltemperatur där i princip allt går att beskylla människan. En bidragande faktor till att jordens 

medeltemperatur successivt ökar är företags koldioxidutsläpp. Naturvårdsverket (2019) förklarar att 

jordens medeltemperatur har sedan 1900-talet ökat med 0,7 grader, vilket till stor del beror på den 

ökade konsumtionen av kol, olja, naturgas, diesel och bensin. Vidare menar Naturvårdsverket (2019) 

att koldioxidutsläppen har sedan 1970-talet ökat med 80% vilket är en trend som måste brytas för att 
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naturens resurser ska räcka till. Världen har reagerat på den negativa klimatförändring och ställt krav 

på företags koldioxidutsläpp vilket ligger till grund för Parisavtalet. Detta avtal kräver att den globala 

uppvärmningen inte överstiger två grader Celsius vilket ställer klimatåtagande på världens företag 

(Naturvårdsverket, 2019). 

 

De klimatåtagande som ställs på företag innefattar utsläppsminskningar (Naturvårdsverket, 2019). 

Detta tydliggör vikten av att undersöka företags koldioxidutsläpp på en djupare nivå än genom ett 

aggregerat CSR-mått. Detta medför att varje indikators effekt framkommer vilket gör det omöjligt 

för företag att gömma sig bakom en kuliss av andra CSR-åtaganden. Eftersom den negativa 

klimatförändringen kräver en minskning av koldioxidutsläpp är det betydande att kunna påvisa vilken 

effekt denna minskning har på CFP. Detta för att företag ska åta sig åtgärder gällande 

koldioxidminskning på säkra grunder. 

 

1.2 Problematisering 

Corporate Social Responsibility (CSR) innebär att företag ska ta ansvar över hur de påverkar 

omgivningen och samhället. Detta förklaras av Davis (1973) samt Mandl och Dorr (2007) som att 

CSR medför ansvarsfullt företagande som går utöver lagkrav samt integration av sociala och 

miljömässiga aspekter i affärsverksamheten. Forskare har under lång tid diskuterat CSR inom det 

företagsekonomiska ämnet och det anses vara ett viktigt och aktuellt ämne. Detta eftersom det inte 

bara påverkar företags verksamhet utan även samhället som de är verksamma inom (Davis, 1973; 

Friedman, 1970; Perić & Turalilja, 2018). 

 

För att klargöra vad begreppet CSR innefattar kan det delas upp i olika kategorier. Mandl et al. (2007) 

kategorisering tar utgångspunkt i företags intressenter där CSR delas upp i miljö, samhälle, 

medarbetare och marknad. Enligt Mandl et al. (2007) kategorisering av CSR fokuserar kategorin 

miljö på olika former av utsläpp där koldioxidutsläpp utgör en indikator. Minskning av 

koldioxidutsläpp är ett effektivt sätt att motverka den negativa klimatförändringen (Gan, Jiao, Qin & 

Jiang, 2018). Detta eftersom koldioxidutsläpp är en bidragande faktor till växthusgaseffekten (IPCC, 

2018; Naturvårdsverket, 2019). Allokering av resurser för att minska koldioxidutsläpp kan ses som 

kostsamt för företag men kan även ge ekonomiska fördelar (Boiral, Henri & Talbot, 2012). För 

närvarande är den gällande uppfattningen att koldioxidminskning framför allt är en kostnad. Om den 

uppfattningen är fel agerar företag miljöskadligt på falska grunder vilket är en enorm förlust för 

kommande generationer och för den biologiska mångfalden. Det är därför viktigt att kunna nyansera 

kunskapen om förutsättningarna för lönsam koldioxidminskning för att företag åtminstone ska kunna 

vidta åtgärder på korrekta grunder (Boiral et al., 2012).  
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Minskning av koldioxidutsläpp kan belysas som ett win-lose resonemang och ett win-win 

resonemang (Boiral et al., 2012). Win-lose resonemanget innebär att företags minskning av 

koldioxidutsläpp leder till kostnader som kan skada deras konkurrenskraft, medan win-win 

resonemanget innebär att en minskning av koldioxidutsläpp kan leda till ökad konkurrenskraft (Boiral 

et al., 2012). Ytterligare forskning som har studerat företags koldioxidutsläpp är Gallego-Álvarez et 

al. (2015) som finner ett positivt samband mellan minskning av koldioxidutsläpp och Corporate 

Financial Performance (CFP) utifrån en longitudinell data för 89 företag. Detta skiljer sig från 

Hatakeda, Kokubu, Kajiwara och Nishitani (2012) som finner ett negativt samband. Skillnaderna som 

studierna påvisar kan grunda sig i att Gallego-Álvarez et al. (2015) studie bygger på företag i 

miljökänsliga branscher medan Hatakeda et al. (2012) studie bygger på företag i 

tillverkningsbranschen. Om osäkerheten gällande sambandet mellan företags minskning av 

koldioxidutsläpp och CFP reducerades, skulle företag i högre utsträckning vidta åtgärder på korrekta 

grunder gällande minskning av koldioxidutsläpp (Boiral et al., 2012). 

 

Corporate Social Performance (CSP1) är inte detsamma som CSR utan CSP ger möjlighet att mäta 

företags CSR-prestationer. Företag investerar i CSR och det som är möjligt att mäta utifrån CSR-

investeringar är företags CSP (Barnett, 2007). För att kunna analysera sambandet mellan företags 

CSR och CFP kan måttet Environmental, Social and Governance (ESG) användas. ESG ger en 

övergripande bild av företags CSR och genererar ett samlat betyg utifrån 400 mätningar uppdelat på 

178 variabler (Refinitiv, 2019). Nackdelen med att använda ett aggregerat mått såsom ESG vid 

undersökning av sambandet mellan CSR och CFP är att det inte går att särskilja varje variabels effekt 

på CFP eftersom ESG endast ger ett samlat betyg (Attig, Ghoul, Guedhami & Suh, 2013; Schultze & 

Trommer, 2012). Ytterligare en nackdel med att använda ESG-betyg för företags CSR-prestationer 

menar Park och Ravenel (2013) är att ESG inte är objektivt eftersom det krävs en subjektiv 

bedömning. Vidare menar Park et al. (2013) att ESG inte fullt ut kan kommuniceras med andra 

finansiella mått vilket leder till att ESG tappar trovärdighet. Detta stärks av Semenova och Hassel 

(2015) samt Utz (2019) som menar att aggregerade mått såsom ESG saknar tillförlitlighet eftersom 

de inte bygger på reglerade standarder. Kritiken mot ESG-betyget förtydligas av Chakrabarty et al. 

(2013) som anser att CSR i form av aggregerade mått kan vilseleda både företag och intressenter.  

 

Sambandet mellan CSR och CFP har under en lång tid studerats av forskare vars resultat är tvetydiga 

(Marom, 2006). En del studier påvisar ett positiv signifikant samband medan andra studier inte kan 

 
1 Tidigare studier använder begreppen CSR och CSP på olika sätt varför denna studie kommer att tillämpa de båda 

begreppen CSR och CSP på ett utbytbart sätt även då CSP i grunden är ett mått för CSR. 
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finna detta samband. Aupperle, Carroll och Hatfield (1985) samt Makni, Francoeur och Bellavance 

(2009) påvisar att det inte råder något samband medan Allouche och Laroche (2005), Busch och 

Friede (2018), Martínez-Ferrero et al. (2015), Orlitzky et al. (2003) samt Waddock och Graves 

(1997), hävdar att det finns ett positivt samband mellan CSR och CFP. Det framgår av Baron et al. 

(2011) såväl som Feng, Wang och Kreuze (2017) att sambandet mellan CSR och CFP skiljer sig åt 

mellan branscher. Baron et al. (2011) åskådliggör att det finns ett positivt samband mellan CSR och 

CFP på konsumentmarknaden medan industrimarknaden har ett negativt samband. Feng et al. (2017) 

finner att miljömässig CSR och CFP har ett signifikant samband i miljökänsliga branscher medan ett 

signifikant samband saknas i andra branscher. Det kan tyda på att koldioxidutsläpp inverkar på 

företags lönsamhet på olika sätt, till exempel genom att kostnaden för koldioxidminskningar i en 

bransch kan vara mycket högre än i en annan bransch varför positiva lönsamhetseffekter kan ha helt 

olika förutsättningar. Litteraturen om de ekonomiska effekterna av koldioxidminskande investeringar 

är dock oklar på denna punkt (Boiral et al., 2012; Feng et al., 2017). 

 

I avsaknad av klarhet gällande sambandet mellan minskning av koldioxidutsläpp och CFP kommer 

företag inte minska sina koldioxidutsläpp i den utsträckning som krävs för att utveckla en hållbar 

framtid (Gan et al., 2018). Det är därför av stor vikt att bryta ner miljömässig CSP i enskilda 

indikatorer för att kunna klargöra sambandet. En enskild indikator kan ge en tydlighet av dess 

påverkan på CFP vilket ett samlat ESG-betyg inte kan då varje indikator försvinner i mängden 

(Chakrabarty et al., 2013; Utz, 2019). Hedesström, Lundqvist och Biel (2011) påstår att CSP kan 

brytas ner i indikatorer såsom koldioxidutsläpp för att generera ett säkrare resultat angående företags 

miljömässiga CSR. Sambandet mellan CSR och CFP utifrån ESG kan tyda på ett negativt samband 

vilket kan signalera att enskilda indikatorer såsom koldioxidutsläpp även har ett negativt samband 

med CFP. Detta kan leda till att företag på felaktiga grunder väljer att inte minska sina 

koldioxidutsläpp.  

 

Det finns tidigare forskning som har studerat sambandet mellan koldioxidutsläpp och CFP men 

övervägande forskning har inte poängterat förändringen i koldioxidutsläpp och dess påverkan på CFP 

(Busch & Lewandowski, 2017). Där forskare såsom Busch och Hoffmann (2011) samt Hatakeda et 

al. (2012) endast studerat ögonblicksbilder av företags koldioxidutsläpp. Det unika med denna studie 

är därmed att den undersöker förändringen av koldioxidutsläpp vilket skiljer sig från tidigare 

forskning. Detta med undantag från Gallego-Álvarez et al. (2015) samt King och Lenox (2001). Där 

Gallego-Álvarez et al. (2015) forskning endast täcker ett mindre antal företag och King et al. (2001) 

forskning kan ses som föråldrad. Hållbarhetsredovisning har enligt Gallego-Álvarez et al. (2015) ökat 
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sedan 2006 vilket gör det möjligt och väsentligt att genomföra denna studie baserat på ett större antal 

företag än tidigare forskning. Detta ökar generaliserbarheten och trovärdigheten i studien.  

 

Genom att undersöka förändringen av koldioxidutsläpp kan denna studie generera resultat angående 

företags faktiska agerande gällande minskning av koldioxidutsläpp. Förändringen av 

koldioxidutsläpp kommer att undersökas utifrån studiens samtliga branscher sammanslaget samt 

varje bransch för sig. Tidigare forskning såsom Gallego-Álvarez et al. (2015) och Feng et al. (2017) 

har belyst att det råder en skillnad mellan branscher, de har dock inte studerat i vilken utsträckning 

variabeln bransch påverkar sambandet. Studien avser att adressera det forskningsgap som tidigare 

studier påvisat angående företags faktiska agerande gällande minskning av koldioxidutsläpp samt 

möjliggöra ett svar på frågan; för vem lönar det sig att minska koldioxidutsläpp? 

 

Studiens bidrag till det företagsekonomiska ämnet är både teoretiska och praktiska. Teoretiskt är 

studien ämnad att bidra till en minskad osäkerhet i form av entydiga resultat gällande förhållandet 

mellan minskningen av koldioxidutsläpp och CFP. Studien undersöker även om en minskning av 

koldioxidutsläpp är olika lönsam i olika branscher. Praktiskt syftar studien till att ta reda på om 

tillförlitliga resultat gällande minskning av koldioxidutsläpp och CFP kan bidra till att företag kan se 

minskning av koldioxidutsläpp som affärsstrategi snarare än som miljöåtagande. Detta stärks av 

Yadav, Han och Kim (2017) som anser att miljömässiga CSR är avgörande för företags CFP varför 

de bör användas som affärsstrategier. 

 

1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka om en minskning av koldioxidutsläpp från företag leder till ökad finansiell 

prestation i företag samt om det råder en skillnad utifrån bransch. 

 

1.4 Avgränsning 

Studien avgränsas till att undersöka företag som finns tillgängliga i Thomson Reuters Datastream 

vilket leder till att endast publika företag inkluderas i studien. Studien avser att undersöka företags 

koldioxidutsläpp varför studien avgränsas till de företag som rapporterat om detta. Det finns även en 

tidsmässig avgränsning vilken är att studiens data är hämtad från tidsperioden 2010–2018. Ytterligare 

en avgränsning som har utförts i studien är att endast företag som har lagsystem civil law eller 

common law inkluderas i undersökningen. 
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1.5 Disposition 

Nedan presenteras studiens disposition gällande resterande delar, kapitel 2–6. Studiens disposition 

illustreras i figur 1. 

 

Figur 1. Studiens disposition. 

 

Kapitel 2. Teoretisk referensram.  

I detta kapitel framställs tidigare teorier och forskning inom studiens forskningsområde. Detta kapitel 

ligger till grund för de ställda hypoteserna. 

 

Kapitel 3. Metod.  

Metodkapitlet presenterar studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt vilket innehåller följande 

delar: forskningsfilosofi, forskningsansats, forskningsmetod samt forskningsdesign. Därefter 

redogörs studiens empiriska metod, operationalisering samt analysmetoder. Avslutningsvis 

presenteras studiens kvalitetskriterier och källkritik.  

 

Kapitel 4. Resultat. 

Detta kapitel presenterar resultatet utifrån den empiriska undersökningen. Resultatkapitlet är uppdelat 

till att först presentera resultatet utifrån alla branscher sammanslagna för att sedan presentera 

resultatet för varje enskild bransch. De båda resultatdelarna börjar med deskriptiv statistik för de 

beroende, oberoende och kontrollvariabler som ingår i undersökningen. Därefter redogörs bivariat 

analyserna samt kontroll av felkällor. Kapitlet avslutas med att presentera de multipla 

regressionsanalyserna som genomförs för att svara på de ställda hypoteserna.  

 

Kapitel 5. Diskussion. 

Kapitlet innehåller analys och diskussion av studiens resultat. Denna analys och diskussion tar 

avstamp från tidigare forskning och teorier för att möjliggöra tolkning av studiens resultat.  
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Kapitel 6. Slutsats. 

Detta kapitel besvarar studiens syfte, framställer studiens slutsatser samt teoretiska och praktiska 

bidrag. Kapitlet avslutas med att presentera studiens begränsningar och förslag till vidare forskning.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

Den teoretiska referensramen inleds med att presentera definitionen av CSR för att sedan lyfta fram 

de kategorier som CSR delas upp i. Den senare delen av den teoretiska referensramen förklarar 

tidigare forskares syn på sambandet mellan CSR och CFP, sambandet mellan miljömässig CSR och 

CFP samt sambandet mellan minskning av koldioxidutsläpp och CFP. Den teoretiska referensramen 

avslutas med ett uppställande av hypoteser samt en modell över förhållandet mellan minskning av 

koldioxidutsläpp och CFP. 

 

2.1 Corporate Social Responsibility 

Den exakta definitionen av CSR skiljer sig åt mellan forskare och det presenteras mångfaldiga CSR-

definitioner. Företags handlingar som går utöver lagar och företags eget intresse att främja 

samhällsnyttan är definitionen av CSR enligt Davis (1973) och McWilliams et al. (2001). European 

Commission (2011) definition av CSR är ett ansvarstagande för de konsekvenser som företag orsakar 

samhället på grund av sin verksamhet. Aguinis (2011) menar att CSR är företags handlingar och 

policys gällande långsiktig ekonomisk, social och miljömässig prestation utifrån ägarnas krav. 

 

CSR har sedan 1950-talet varit ett viktigt ämne inom företagsekonomi (Carroll, 1999). Företags 

sammankoppling med samhället är anledningen till att CSR har en sådan betydande roll då det skapar 

möjlighet för företag att åskådliggöra att de agerar utifrån de normer samhället kräver. CSR är ett 

begrepp som ständigt utvecklas men grundtanken är densamma vilket Carroll (1999) påvisar som en 

betydande del till varför CSR kommer fortsätta vara ett aktuellt ämne inom företagsekonomi. Vidare 

menar Carroll (1999) att CSR är samhällets och investerarnas tillvägagångssätt att ställa krav på 

företags handlingar vilket är något som kommer öka i framtiden. Att företag tar ett socialt ansvar över 

sina handlingar är avgörande för företags existens eftersom företag inte kan existera utan samhällets 

acceptans (Davis, 1973). Det finns en markant skillnad i hur mycket företag engagerar sig i CSR och 

en bidragande faktor kan enligt Chih, Chih och Chen (2010) vara företagsstorlek. Företag som 

klassificeras som större företag granskas av allmänheten i högre utsträckning vilket Chih et al. (2010) 

anser är anledningen till att dessa företag har ett större engagemang i CSR än mindre företag. 

 

2.1.1 Dimensioner av Corporate Social Responsibility 

CSR är ett omfattande begrepp varför Carroll (1991) sökte en klarhet i begreppet och skapade CSR-

pyramiden. Syftet med CSR-pyramiden är att åstadkomma ett ramverk för att tydliggöra skyldigheter 

företag har gentemot samhället. Vidare menar Carroll (1991) att den ska ge en ökad förståelse för vad 

CSR innebär samt förtydliga för företagsledare hur CSR kan användas. CSR-pyramiden består av 
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fyra komponenter som presenteras i en hierarkisk ordning, filantropiskt, etiskt, legalt och ekonomiskt 

ansvar. För att CSR ska accepteras av företagsledningen krävs det att samtliga komponenter är 

inkluderade (Carroll, 1991). 

 

 
Figur 2. Egen tolkning av Carrolls CSR-pyramid (Carroll, 1991). 

 

Ekonomiskt ansvar 

Grundidén med skapandet av företag är att ge befolkningen möjlighet att konsumera de varor och 

tjänster som de behöver och önskar. Det i sin tur skapar en vinst vilket i nästa steg gör att företag kan 

vinstmaximera (Carroll, 1991). Fyra punkter som kännetecknar ekonomiskt ansvar enligt Carroll 

(1991) är att företag ska bibehålla en stark konkurrenskraft, vara lönsamma, effektiva samt prestera 

på ett vinstmaximerande sätt.  

 

Legalt ansvar 

Företag har ett legalt ansvar vilket innebär att företag måste följa de lagar och regler som finns i sitt 

företagande (Carroll, 1991). Legalt ansvar kännetecknas av företag som följer de statliga och federala 

bestämmelserna. Vidare menar Carroll (1991) att företag som förhåller sig till juridiska skyldigheter 

är framgångsrika företag.  

 

Etiskt ansvar 

Etiskt ansvar är inte lagstadgat vilket innebär att företag som frivilligt agerar för att skapa rättvisa 

samt förhålla sig till de normer, värderingar och förväntningar som samhället ställer gör mer än vad 

lagen kräver (Carroll, 1991). För att känneteckna etiskt ansvar lyfter Carroll (1991) fram att företag 

måste prestera i samklang med de etiska normer som finns i samhället samt ta hänsyn till nya normer 

som uppstår. Vidare anser Carroll (1991) att företag inte bör kompromissa gällande de etiska 
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normerna samhället kräver för att uppnå deras egna mål, utan etiskt korrekta företag definieras som 

företag vilka tar hänsyn till samhällets etik och moral.  

 

Filantropiskt ansvar 

Enligt Carroll (1991) är filantropiskt ansvar den komponent som innehar den minst betydande rollen 

i CSR. Filantropiskt ansvar är frivilligt och innebär att företag ska betraktas som goda företag av 

samhället, det är företags bidrag till att göra det bästa för samhället. Det filantropiska ansvaret kan 

enligt Carroll (1991) karakteriserar genom att företag bidrar till utbildningsinstitutioner, deltar i 

välgörenhetsaktiviteter och engagerar sig i projekt som ger en ökad livskvalité i samhället.  

 

En nyare klassificering av CSR-komponenterna har sin utgångspunkt i företags intressenter där CSR 

delas upp i fyra kategorier, miljö, samhälle, medarbetare och marknad (Mandl et al., 2007).  

 

 

Figur 3. Egen tolkning av Mandl et al. (2007) kategorisering av CSR. 

 

Marknad  

Enligt Mandl et al. (2007) innebär CRS-kategorin marknad att företag tar ett socialt ansvar över 

leveranskedjor samt genomför aktiviteter som förbättrar produktens kvalité och säkerhet. Vidare 

anser Mandl et al. (2007) att företag bör förhålla sig till en rättvis prissättning och ge ut etisk reklam 

för att ta sitt sociala ansvar gentemot samhället. 
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Medarbetare  

CSR-aktiviteter som utgår från interna intressenter placerar Mandl et al. (2007) till kategorin 

medarbetare. Det innebär att företag ska skapa bättre arbetsvillkor, förbättra löner och satsa på 

utbildning samt personalutveckling. Det kan även innebära att skapa förutsättningar för de anställda 

att uppnå balans mellan arbetsliv och privatliv eller tilldela de anställda befogenheter i företags 

beslutsprocesser (Mandl et al., 2007).  

 

Samhälle 

Grunden i kategorin samhälle är enligt Mandl et al. (2007) att företag ser samhällsengagemang som 

en viktig aspekt i deras företagande. Detta kan tas uttryck i form av utbildning, integration, hälsa- och 

sjukvård. För att företag ska öka sitt samhällsengagemang anser Mandl et al. (2007) att företag kan 

delta i frivilliga aktiviteter genom att arbeta tillsammans med lokala samhällsorganisationer eller 

institutioner exempelvis skolor och idrottsklubbar.  

 

Miljö 

CSR-kategorin miljö innebär att företag använder miljöhanteringsprogram för att effektivisera 

användningen av resurser samt minska utsläpp av miljöfarliga ämnen såsom koldioxid (Mandl et al., 

2007). 

 

2.2 Corporate Social Performance och Environmental, Social och Governance 

För att kunna analysera hur väl företag uppfyller sitt sociala ansvar introduceras CSP som en metod 

för att kunna frambringa ett mått av företags CSR (Albinger & Freeman, 2000). CSP och CSR 

används ofta som utbytbara begrepp men i grunden skiljer de sig åt vilket Barnett (2007) förklarar 

som att företag investerar i CSR och CSP är den måttstock forskning kan använda. Detta för att 

betygsätta företags sociala ansvar och policys gentemot samhället. Van Beurden och Gössling (2008) 

poängterar att måttet CSP krävs då CSR inte är en variabel vilket gör den omöjlig att mäta. CSP i sig 

innebär inte att företag agerar utifrån samhällets normer utan CSP gör det möjligt att utvärdera hur 

företag presterar i deras sociala ansvar gentemot samhället (Wood, 1991). CSP utgör ett mått på flera 

dimensioner vilket möjliggör att finna samband gällande företags CSR-aktiviteter och CFP (Marom, 

2006). 

 

Det finns ett flertal mått för att mäta företags CSR-aktiviteter där ESG-betyget är det mått som 

kommer utgöra grunden i denna studie. ESG-betyget ger intressenter möjlighet att granska företags 

agerande gentemot samhället de är verksamma inom (Refinitiv, 2019). ESG består av parametrarna 

Environmental, Social och Governance. Från parametern Environmental kommer indikatorn 
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koldioxidutsläpp brytas ut för att kunna undersöka det ställda syftet. Det aggregerade ESG-betyget 

bygger på offentliga handlingar såsom företags hållbarhetsrapporter och årsredovisningar. Dessa mått 

kan ses som tillförlitliga och användbara då all data är noggrant kvalitetskontrollerad (Refinitiv, 

2019). Det ska dock uppmärksammas att aggregerade CSR-mått fått utstå mycket kritik (Attig et al., 

2013; Chakrabarty et al., 2013; Schultze et al., 2012; Utz, 2019). ESG-betyget består av ett flertal 

indikatorer som påverkar det totala betyget vilket Utz (2019) hävdar utgör en risk för att varje 

indikators effekt försvinner i mängden. Denna risk menar Chakrabarty et al. (2013) kan vilseleda 

företagsledningen att fatta beslut på felaktiga grunder. Det i sin tur kan leda till negativa ekonomiska 

konsekvenser för företag. Koldioxidutsläpp utgör en av de 178 parametrarna i det totala ESG-betyget. 

Det innebär att det inte går att uttala sig om vilken effekt koldioxidutsläpp har på företags CFP genom 

att använda sig av det totala ESG-betyget. Det som krävs för att uttala sig om koldioxidutsläpps effekt 

på CFP är att indikatorn koldioxid bryts ut ur det totala ESG-betyget och studeras (Chakrabarty et al., 

2013).  

 

 
Figur 4. Refinitiv (2019) figur över ESG-betyg. 

 

2.3 Teorier 

 

2.3.1 Stakeholder theory 

Stakeholder theory bör enligt Hasnas (1998) delas upp i två underkategorier för att öka förståelsen av 

företags agerande. De två kategorierna är deskriptiv och normativ där teorin utifrån den deskriptiva 

delen bör ses som att företag prioriterar och agerar för att tillfredsställa de största ägarna. Utifrån den 

normativa delen prioriteras alla ägare i samma utsträckning och företag tar beslut som tillfredsställer 

samtliga ägare (Hasnas, 1998). Oberoende av vilken underkategori som är utgångspunkt menar 

Hasnas (1998) att det viktiga är att företags ägare är tillfreds med de beslut företag tar, vilket inte 

alltid innebär att maximera CFP. Freeman, Wicks och Parmar (2004) menar att de företag som förstår 
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grundtanken i stakeholder theory kommer genom sina prestationer vinna konkurrensfördelar och 

därmed generera ökad CFP. Vidare menar de att företag som bygger upp relationer med sina ägare är 

de företag som kommer vinna i det långa loppet.  

 

Den negativa klimatförändringen menar Sariannidis et al. (2013) och Yadav et al. (2017) utgör ett 

aktuellt och viktigt ämne för intressenter varför företag utifrån stakeholder theory måste verka utifrån 

ett miljömässigt perspektiv. Detta för att kunna bibehålla relationen till ägare och därmed skapa sig 

konkurrensfördelar (Freeman et al., 2004; Hasnas, 1998). Denna slutsats går i linje med Al-Tuwaijri, 

Christensen och Hughes (2004) samt Fayers (1999) påstående att företag måste vidta miljömässiga 

åtagande i form av CSR-prestationer för att bibehålla intressenter och generera ökad CFP.  

 

2.3.2 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin bygger på att det finns ett kontrakt mellan företag och omvärlden där det är viktigt 

att företag tar sitt sociala ansvar (Deegan & Unerman, 2011). För att företag ska klassificeras som 

legitima måste de ständigt agera efter de normer och förväntningar samhället ställer vilket kan vara 

problematiskt då det sociala kontraktet ständigt förändras. Detta ställer krav på att företag alltid är 

uppdaterade på samhällets normer och förväntningar för att inte förlora legitimitet (Deegan & 

Unerman, 2011). 

 

Genom att företag rapporterar om deras CSR-prestationer uppfattar intressenter att företag tar sitt 

sociala ansvar och därmed uppfyller förväntningarna i det sociala kontraktet. Utifrån 

legitimitetsteorin kan därmed rapporter om företags koldioxidutsläpp generera den information som 

intressenter behöver för att bedöma om företag agerar legitimt eller inte. En ökning av företags 

koldioxidutsläpp signalerar därmed att företag inte agerar legitimt och därmed inte tar sitt sociala 

ansvar. Deegan och Unerman (2011) vill dock påstå att företag vinklar redovisningen genom att 

framhäva företags positiva handlingar för naturen men inte lika frekvent synliggör deras negativa 

påverkan på naturen.  

 

2.3.3 Resource-Based View 

RBV-teorin har utvecklats sedan dess uppkomst och blivit allt mer vanlig inom det ekonomiska 

forskningsområdet (Galbreath, 2005). Vidare menar Galbreath (2005) utifrån RBV-teorin att företag 

anses skapa framgång och ökad lönsamhet genom att nyttja resurser med unika egenskaper. Företag 

uppnår den största framgången genom immateriella tillgångar, såsom rykte, medan materiella 

tillgångar bidrar till en mer stabil framgång (Galbreath, 2005).  
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Samtliga företag kan enligt Barney (1991) inte uppnå konkurrensfördelar utifrån RBV-teorin utan det 

krävs att företag har enastående tillgångar för att skapa unika strategier och på så sätt vinna 

konkurrensfördelar. För det första måste företag ha förmåga att hitta möjligheter och neutralisera hot 

på marknaden. För det andra måste företags potentiella konkurrensfördelar vara sällsynta. För det 

tredje bör inte företags resurser gå att imitera. Utan dessa egenskaper menar Barney (1991) att företag 

inte kan skapa unika affärsstrategier vilket krävs för att skapa konkurrensfördelar. Enligt Gallego-

Álvarez et al. (2015) går detta att koppla samman med att företag med unika miljöstrategier är de 

företag som genom miljömässigt agerande kommer skapa sig konkurrensfördelar. Dessa unika 

miljöstrategier tar lång tid att bygga upp och är i stort sett omöjliga för konkurrenter att imitera 

(Gallego-Álvarez et al., 2015).  

 

2.3.4 Institutionella teorin  

Institutionella teorin kan enligt Deegan och Unerman (2011) ge en förståelse för företags agerande. 

Vidare menar Deegan och Unerman (2011) att den institutionella teorin bygger på isomorfism vilket 

innebär att företag agerar homogent i samma bransch. Isomorfism kan te sig i tre olika former, 

tvingande, härmande och normativ. En tvingande isomorfism innebär att det finns lagar och regler 

som styr företags agerande. Härmande isomorfism grundar sig på att företag har en rädsla att tappa 

konkurrensfördelar gentemot företag i samma bransch. Den normativa isomorfin bygger på att företag 

inom samma bransch har samma omgivning, nätverk och utbildning vilket leder till att de agerar på 

liknande sätt (Deegan & Unerman, 2011).  

 

DiMaggio och Powell (1983) menar att när ett marknadsområde blir etablerat tenderar företag att 

agera homogent. Vidare menar de att den institutionella teorin kan ge en förklaring till företags 

beteende. Tre delar som DiMaggio et al. (1983) anser leder till att företag ändrar sig utifrån den 

institutionella teorin är för det första, formella och informella påtryckningar såsom samhällets 

förväntningar och företagskultur. De formella påtryckningarna kan exempelvis vara nya lagar 

gällande minskning av koldioxidutsläpp. De informella påtryckningarna kan komma från företags 

intressenter såsom att agera mer miljövänligt. För det andra tenderar företag som agerar i isomorfism 

att ha imiterade processer. Detta innebär att företag agerar på liknande sätt för att implementera nya 

affärsstrategier, nya lagar och innovationer (DiMaggio et al., 1983; Miska, Witt & Stahl. 2016). Den 

tredje isomorfin är normativ vilket grundar sig i professionalisering (DiMaggio et al., 1983). Vidare 

menar de att professionalisering inom isomorfism bygger på två viktiga aspekter. Den ena är formell 

utbildning och legitimering medan den andra är tillväxt och professionella nätverk. DiMaggio et al. 

(1983) anser att utvecklingen av professionella nätverk som organisationer ingår i skapar en plattform 
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där nya modeller och idéer får en snabb spridning mellan organisationerna. Den formella utbildningen 

är enligt DiMaggio et al. (1983) central då den skapar organisatoriska normer som chefer och 

medarbetare agerar efter. 

 

2.4 Sambandet mellan Corporate Social Responsibility och Corporate Financial 

Performance 

Företag som ekonomiskt prioriterar resurser på CSR kommer i det långa loppet att skapa CFP, dessa 

företag kommer dessutom attrahera intressenter om de har samhällets bästa i åtanke (Busch et al., 

2018; Davis, 1973). Det finns ett behov av att klargöra sambandet mellan CSR och CFP då det inte 

råder entydiga resultat i tidigare forskning (Martínez-Ferrero et al., 2015). Busch et al. (2018) och 

Waddock et al. (1997) anser att det finns ett dubbelriktat samband mellan CSR och CFP då resultatet 

visar att sambandet är positivt både när CSR utgör den beroende och oberoende variabeln. Detta 

stärks av Martínez-Ferrero et al. (2015) som konstaterar att det finns ett signifikant samband mellan 

CSR och CFP både vid användandet av CSR som förklaringsvariabel och CFP som beroende variabel 

samt vice versa. Variablerna är positiva och det finns statistisk signifikans vid en 99% konfidensnivå 

(Martínez-Ferrero et al., 2015). Det forskningsresultat som Martínez-Ferrero et al. (2015) finner 

stödjer tidigare empiriska bevis gällande ett positivt samband mellan CSR och CFP (Allouche et al., 

2005; Margolis, Elfenbein & Walsh, 2009; Orlitzky et al., 2003; Waddock et al., 1997).  

 

Utifrån en metaanalys på 52 studier konstaterar Orlitzky et al. (2003) att sambandet mellan CSR och 

CFP är positivt signifikant. Det positiva sambandet tyder på att företag har en vilja att uppta åtgärder 

för att uppfylla sitt sociala ansvar gentemot samhället. Allouche et al. (2005) har likt Orlitzky et al. 

(2003) genomfört en metaanalys på 373 observationer från 82 studier där de finner ett positivt 

signifikant samband mellan CSR och CFP. Vidare menar Allouche et al. (2005) att ryktet om företags 

CSR-prestationer har en större effekt på CFP än vad det praktiska utförandet har.   

 

Betydelsen i att uppvisa ett ansvarsfullt företagande gentemot samhället är enligt Margolis et al. 

(2009) förklaringen till varför företag investerar i CSR trots att det positiva sambandet mellan CSR 

och CFP endast visar sig i en vag bemärkelse. Utifrån en metaanalys på 251 studier presenterar 

Margolis et al. (2009) följande resultat: Inget signifikant resultat 59%, positivt signifikant resultat 

28%, negativt signifikant resultat 2% och oanvändbara studier 10%. Resultatet tyder enligt Margolis 

et al. (2009) på att företag inte drabbas ekonomiskt genom att investera i CSR. För att undvika att 

investeringar i CSR leder till ekonomiska uppoffringarna menar Barnett (2007) att det är av stor vikt 

att företag investerar i rätt CSR vid rätt tidpunkt. Detta går i linje med Rhee och Lee (2003) som 

hävdar att det krävs att företag har goda förutsättningar och resurser för att genomföra investeringar 
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som genererar ökad CFP. Ytterligare något som Barnett (2007) belyser är att företags historia och 

vad som förväntas av företag har betydelse gällande CSR-prestationernas effekt på CFP.  

 

Det finns även tidigare forskning som tyder på att det inte råder ett positivt samband mellan CSR och 

CFP (Aupperle et al., 1985; Makni et al., 2009). Med utgångspunkt från Carrolls CSR-pyramid finner 

Aupperle et al. (1985) inget positivt samband mellan CSR och CFP varken på kort eller lång sikt. 

Vidare menar de att ju mer företag fokuserar på CFP desto mindre fokuserar företag på CSR. 

Avsaknaden av samband mellan CSR och CFP stärks av Makni et al. (2009) som utför en studie på 

179 företags publikationer mellan åren 2004–2005. Företag som investerar i CSR genererar lägre 

CFP vilket i sin tur begränsar företags möjlighet att agera etiskt korrekt (Makni et al., 2009). 

 

Porter och Kramer (2006) menar att det finns två orsaker till att företag inte alltid finner ett positivt 

samband mellan CSR och CFP. För det första ställer sig företag mot samhället när de istället borde 

betrakta samhället som samarbetspartner. Vidare menar Porter et al. (2006) att högpresterande företag 

inte kan uppstå i ett samhälle som inte är välmående. För det andra bör företag tillämpa CSR som 

affärsstrategi och inte som ett miljöåtagande. Vidare menar Porter et al. (2006) att CSR ska ses som 

en väg till innovation vilket kan ge företag konkurrensfördelar. För att CSR ska leda till ökad CFP 

anser Porter et al. (2006) att det inte är tillräckligt att publicera hållbarhetsrapporter utan det krävs att 

företag inkluderar ett hållbarhetsperspektiv i sina affärsstrategier. 

 

För att företag ska maximera CFP utifrån sambandet med CSR är det av betydelse att ha kunskap om 

vilken kategori av CSR som genererar högst CFP inom den bransch företag agerar (Feng et al., 2017). 

Då sambandet mellan CSR och CFP inte är homogent över branscher menar Feng et al. (2017) att 

företag bör engagera sig i aktiviteter vilka leder till högst CFP utifrån respektive bransch. Där 

tillverkning- och servicebranschen bör inrikta sig på sociala CSR-aktiviteter och finansiella 

branschen bör prioritera miljömässiga CSR-aktiviteter. Vidare anser Feng et al. (2017) att 

miljökänsliga branscher bör fokusera på miljömässiga CSR-aktiviteter då det sänker företagets risk. 

Ovan framförda argument förtydligas av Peloza (2009) som genomfört en metaanalys på 159 studier 

där resultatet uppvisar att olika CSR-aktiviteter har olika starkt samband till CFP när variabeln 

bransch adderas.  

Ytterligare faktorer som kan påverka sambandet mellan CSR och CFP lyfts fram av Wang och Berens 

(2015) när de analyserar sambandet utifrån Carrolls CSR-pyramid. CSR får olika utfall beroende på 

om det är publika eller finansiella ägare som studeras, dock anser Wang et al. (2015) att etiska CSR-

åtaganden är betydande för CFP oberoende av vilka ägare som studeras. Ägarnas betydelse gällande 
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företags CSR-åtaganden är även något Barnea och Rubin (2010) samt Hatakeda et al. (2012) 

poängterar då ägarstrukturen har en påverkan på om företag kommer investera i CSR. Ovanstående 

forskare hävdar att det råder en skillnad om företag har stora stabila eller små spridda ägare. 

 

2.5 Sambandet mellan miljömässig Corporate Social Responsibility och Corporate 

Financial Performance 

Det går att påvisa ett ökat samhällsintresse gällande företags agerande för att generera en hållbar 

utveckling (Yadav et al., 2017) vilket enligt Martínez-Ferrero et al. (2015) är en av anledningarna till 

att studera sambandet mellan miljömässig CSR och CFP. De miljömässiga aspekterna blir viktigare 

för investerare vilket leder till att miljömässig CSR kan ses som kompatibla med CFP (Fayers, 1999). 

Detta argument stärks av Al-Tuwaijri et al. (2004) som anser att investerare har en stor påverkan på 

förhållandet mellan miljömässig CSR och CFP. Ytterligare ett resonemang för att miljömässig CSR 

går hand i hand med CFP förklarar Al-Tuwaijri et al. (2004) som att sambandet ska betraktas som en 

långsiktig investering. Företagsledare som i sina affärsstrategier allokerar resurser på miljömässig 

CSR kommer uppnå ökad CFP på lång sikt.  

 

Sambandet mellan miljömässig CSR och CFP har även studerats av Albertini (2013) och Hatakeda 

et al. (2012). Albertini (2013) utför en metaanalys på 52 studier över en tidsperiod på 35 år och finner 

ett positivt signifikant samband mellan miljömässig CSR och CFP. Vidare menar Albertini (2013) att 

även om det innebär stora kostnader för företag att genomföra miljömässiga CSR-investeringar, bör 

företag satsa på dessa investeringar. Då de på lång sikt genererar ökad CFP varför företag bör se 

miljömässig CSR som en långsiktig investering. Hatakeda et al. (2012) har utfört en studie på 

japanska tillverkningsföretag där de använt sig av tvärsnittsdata för att analysera sambandet mellan 

miljömässig CSR och CFP. Hatakeda et al. (2012) studie bygger på lönsamhetsmåttet ROA samt data 

gällande företags växthusgasutsläpp. Där de analyserar skillnaden mellan de marginella intäkterna 

och kostnaderna för att minska växthusgasutsläpp, vilket presenteras som nettofördelar. Positiva 

nettofördelar kommer leda till att företag engagerar sig i miljömässig CSR för att minska 

växthusgasutsläpp och därmed uppnå ökad CFP. Negativa nettofördelar leder däremot till att företag 

inte minskar sina växthusgasutsläpp. Resultatet visar ett positivt samband mellan en större mängd 

växthusgasutsläpp och CFP vilket indikerar att nettofördelarna är negativa. Hatakeda et al. (2012) 

förklarar att negativa nettofördelar uppstår på grund av att miljömässig CSR genererar högre 

kostnader än intäkter vilket ställer krav på ekonomisk flexibilitet i företag. För att samtliga företag 

ska engagera sig i en minskning av växthusgasutsläpp anser Hatakeda et al. (2012) att det krävs 
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lagändring gällande miljöfarliga utsläpp. Detta stärks av Sariannidis et al. (2013) som menar att det 

krävs en mer uttömmande hållbarhetsredovisning för att företag ska agera för att minska sina 

miljöfarliga utsläpp. 

 

2.6 Sambandet mellan minskning av koldioxidutsläpp och Corporate Financial 

Performance 

Koldioxidutsläpp är en bidragande faktor till den negativa klimatförändringen och det har därmed 

under de senaste åren riktas stort fokus på att företag bör minska sina koldioxidutsläpp. Fler forskare 

har därför studerat förhållandet mellan koldioxidutsläpp och CFP (Boiral et al., 2012; Gallego-

Álvarez et al., 2015; Lewandowski, 2017; Sariannidis et al., 2013). 

 

Det finns en osäkerhet gällande om minskning av koldioxidutsläpp genererar ökad CFP. Om denna 

osäkerhet skulle reduceras anser Boiral et al. (2012) att företagsledningen skulle göra större åtagande 

för att minska koldioxidutsläpp. Genom att undersöka 319 företag på den kanadensiska marknaden 

anser Boiral et al. (2012) att det finns ett win-win samband mellan minskning av koldioxidutsläpp 

och CFP. Den positiva effekt en minskning av koldioxidutsläpp har på CFP kan enligt Boiral et al. 

(2012) ses som kontroversiell då denna investering är kostsam. Vidare menar Boiral et al. (2012) att 

det är viktigt att poängtera om det råder ett positivt samband mellan minskning av koldioxidutsläpp 

och CFP. Detta för att företag ska engagera sig i den negativa klimatförändringen i den utsträckning 

som krävs. 

 

En betydande komponent för att företag ska ha möjlighet till att generera ökad CFP genom minskning 

av koldioxidutsläpp är enligt Lee (2012) företags miljöstrategier. Vidare menar Lee (2012) att företag 

kan delas in i kategorier utifrån hur de engagerar sig i minskning av koldioxidutsläpp. Företag som 

inte minskar sina koldioxidutsläpp kategoriseras som wait and see-företag medan företag som 

engagerar sig i en minskning av koldioxidutsläpp kategoriseras som allround enhancer-företag. 

Vidare menar Lee (2012) att företags affärsstrategier bör innehålla ett fokus på en hållbar utveckling. 

Detta då Lee (2012) finner att företag som minskar sina koldioxidutsläpp skapar konkurrensfördelar. 

Det bör dock poängteras att företags förändring mot en hållbar utveckling kräver tid och resurser 

vilket kan utgöra en anledning till att företag inte minskar sina koldioxidutsläpp (Lee, 2012).  

 

Enligt Albertini (2013) kommer företag som allokerar resurser på miljömässig CSR i form av 

minskning av miljöfarliga utsläpp generera ökad CFP i det långa loppet då dessa företag kommer 

minimera sina efterlevnadskostnader. Vidare menar Albertini (2013) att företags koldioxidutsläpp är 

sammankopplat med företags CSR. Detta innebär att företag som ökar koldioxidutsläpp bryter mot 
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de miljömässiga ansvar de har gentemot samhället samtidigt som de riskerar höga 

efterlevnadskostnader. Ytterligare forskning som finner att företags koldioxidutsläpp har en påverkan 

på CFP är Sariannidis et al. (2013) som finner att en ökning av koldioxidutsläpp minskar CFP. 

Prioriterar investerarna att företag tar sitt miljömässiga ansvar gentemot samhället menar Sariannidis 

et al. (2013) att investerare kommer straffa företag som inte minskar sina koldioxidutsläpp. Detta 

resulterar i att investerare tappar förtroende för företag som ökar sina koldioxidutsläpp vilket i sin tur 

leder till lägre CFP på lång sikt (Sariannidis et al., 2013).  

 

Ett positivt samband mellan minskning av koldioxidutsläpp och CFP är även något Gallego-Álvarez 

et al. (2015) finner då de analyserar sambandet mellan variationen av koldioxidutsläpp och CFP. 

Studien baseras på 89 företag i 21 länder mellan tidsperioden 2006–2009. Det positiva sambandet 

förklarar Gallego-Álvarez et al. (2015) bygger på RBV-teorin gällande att företag lyckats finna unika 

miljöstrategier och därmed genererar ökad CFP. Likt Gallego-Álvarez et al. (2015) finner King et al. 

(2001) ett positivt samband mellan minskning av koldioxidutsläpp och CFP. Detta utifrån en analys 

på 652 företag över tidsperioden 1987–1996. Vidare menar King et al. (2001) att det finns olika 

metoder för att minska koldioxidutsläpp, dessa metoder påverkar om minskning av koldioxidutsläpp 

leder till ökad CFP. Det är endast företag med vissa egenskaper som har förmågan att öka CFP genom 

en minskning av koldioxidutsläpp (King et al., 2001).  

 

Det är av betydelse att förstå varför alla företag inte investerar i minskning av koldioxidutsläpp även 

då den negativa klimatförändringen är påtaglig (Lewandowski, 2017). Det negativa och neutrala 

sambandet som Lewandowski (2017) finner ger en indikation om att intressenter inte värdesätter att 

företag minskar sina koldioxidutsläpp. Detta är enligt Lewandowski (2017) en av anledningarna till 

att företag inte investerar i att minska sina koldioxidutsläpp i den utsträckning som krävs för att 

hantera den negativa klimatförändringen. En aspekt Lewandowski (2017) lyfter fram är att resultatet 

skiljer sig åt beroende på vilket företag som studeras. Företag som är högpresterande gällande 

minskning av koldioxidutsläpp visar på ett positivt samband mellan minskning av koldioxidutsläpp 

och CFP medan företag som är lågpresterande visar på ett negativt samband. Vidare menar 

Lewandowski (2017) att företag som antingen släpper ut relativt mycket eller relativt lite koldioxid 

är de företag som kan uppnå ett positiv samband mellan minskning av koldioxidutsläpp och CFP. 

Detta menar Lewandowski (2017) är ytterligare en anledning till att samtliga företag inte minskar 

sina koldioxidutsläpp.  

 

Intressenter är enligt Chakrabarty et al. (2013) välmedvetna om att företags koldioxidutsläpp är en 

bidragande faktor till den negativa klimatförändringen. Vidare menar de att konsumenter prioriterar 
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företag som signalerar miljömedvetenhet vilket ger en ökad försäljning för de företag som engagerar 

sig i minskning av koldioxidutsläpp. Trots att en minskning av koldioxidutsläpp är kostsam för 

företag anser Chakrabarty et al. (2013) att de framtida intäkter som denna investering kan generera 

kommer kompensera för dess kostnader. Å ena sidan menar Chakrabarty et al. (2013) att minskning 

av koldioxidutsläpp och CFP inte har någon påverkan på vare sig högre eller lägre avkastning på eget 

kapital, sambandet är positivt men icke-signifikant. Å andra sidan menar Chakrabarty et al. (2013) 

att minskning av koldioxidutsläpp har en positiv signifikant effekt på försäljningseffektivitet och 

produktledarskap. Det i sin tur resulterar i att minskning av koldioxidutsläpp genererar 

konkurrensfördelar vilket leder till ett positivt samband mellan minskning av koldioxidutsläpp och 

CFP (Chakrabarty et al., 2013). Detta stärks av Nishitani och Kokubu (2012) som menar att företag 

höjer sitt värde gentemot intressenter genom en minskning av koldioxidutsläpp. 

 

Det är konstaterat att företag står för en stor del av den negativa klimatförändringen, Busch och 

Hoffmann (2011) förklarar att företag måste ta sitt sociala ansvar gentemot samhället om det ska 

finnas möjlighet till att utveckla en hållbar framtid. Vidare finner Busch et al. (2011) ett negativt 

samband mellan företags koldioxidutsläpp och CFP på en processbaserad mätningsnivå, dock anser 

de att företag i längden vinner på att minska sina koldioxidutsläpp. Detta då en minskning av 

koldioxidutsläpp enligt Busch et al. (2011) kan likställas med att minska företags risk vilket genererar 

CFP i det långa loppet. Detta är även något Khairollahi, Shahveisi, Vafaei och Alipour (2016) 

konstaterar genom att studera 1826 företagsobservationer mellan åren 2001–2006 på den iranska 

marknaden. Vidare menar Khairollahi et al. (2016) att företag som ökar sina miljömässiga 

investeringar med 1% minskar företagets risk med 3% vilket leder till ökad CFP. Utifrån detta resultat 

hävdar Khairollahi et al. (2016) att miljömässiga investeringar bör ingå i företags affärsstrategier då 

det ökar CFP på lång sikt. 

 

Det har framgått av tidigare forskning (Feng et al., 2017; Lewandowski, 2017) att det finns 

indikationer på att sambandet mellan olika former av CSR och CFP kan skilja sig åt mellan branscher. 

Detta är anledningen till att denna studie avser att djupare undersöka sambandet mellan minskning 

av koldioxidutsläpp och CFP. Den djupare undersökningen innefattar att undersöka studiens samtliga 

branscher både som helhet samt varje enskild bransch för sig. Mängden koldioxidutsläpp skiljer sig 

åt mellan branscher och därmed kan det finnas branscher som är högpresterande gällande minskning 

av koldioxidutsläpp. Detta leder till att de har bättre förutsättningar att öka CFP medan lågpresterande 

branscher inte kan generera samma effekt. Det är därför viktigt att generera kunskap gällande de 

förutsättningar som krävs för varje bransch gällande koldioxidreduktion för att företag ska investera 

i minskning av koldioxidutsläpp på korrekta grunder. 
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2.7 Hypotesprövning 

Denna studie tar utgångspunkt i den tvetydighet som råder gällande sambandet mellan CSR och CFP 

(Aupperle et al., 1985; Chih et al., 2010; Hatakeda et al., 2012; Martínez-Ferrero et al., 2015; 

Waddock et al., 1997). De motstridiga resultat som tidigare forskning påvisar kan enligt Hatakeda et 

al. (2012) grunda sig i att de bygger på aggregerade mått såsom ESG för att mäta företags CSR-

prestationer. Detta innebär att forskning inte kan påvisa varje indikators effekt på CFP. Trots att 

tidigare forskning såsom Feng et al. (2017) finner ett positivt samband mellan CSR och CFP kan inte 

forskning som utgår från aggregerade mått garantera olika indikatorers effekt på CFP. Därmed kan 

inte ett positivt samband mellan minskning av koldioxidutsläpp och CFP säkerställas om forskning 

utgår från det aggregerade ESG-betyget. Detta eftersom koldioxidutsläpp endast utgör en indikator i 

det totala ESG-betyget, vilket påvisar vikten av att analysera sambandet på en rådatanivå. Detta för 

att kunna tydliggöra vilka indikatorer som har effekt på CFP (Hedesström et al., 2011). Kritiken som 

lyfts fram mot aggregerade CSR-betyg i tidigare forskning (Chakrabarty et al., 2013; Hatakeda et al., 

2012; Utz, 2019) utgör utgångspunkten för denna studie vilken avser att undersöka sambandet mellan 

minskning av koldioxidutsläpp och CFP. 

 

Företags koldioxidutsläpp är den indikator som är ämnad att brytas ut från ESG-betyget och 

undersökas i studien. Detta för att tidigare forskning såsom Boiral et al. (2012) uppmuntrar till att 

analysera vilken effekt företags koldioxidutsläpp har på CFP då koldioxidutsläpp är en bidragande 

faktor till växthusgaseffekten. Gan et al. (2018) menar att företag måste minska sina koldioxidutsläpp 

för att förhindra den negativa klimatförändringen. Detta stärks av IPCC (2018) och Naturvårdsverket 

(2019) som hävdar att företag måste minska sina koldioxidutsläpp för att uppnå de uppsatta 

klimatmålen. Ytterligare en anledning till att denna studie valt att bryta ut indikatorn koldioxidutsläpp 

från ESG-betyget baseras på Chakrabarty et al. (2013) påstående att aggregerade mått inte kan ge 

specifik information utan istället vilseleder företag. Detta gällande vilka åtgärder som krävs för att 

kunna lösa specifika miljöproblem såsom den globala uppvärmningen. Därmed krävs det forskning 

på rådatanivå som kan ge tydliga resultat för företag gällande vilken effekt en minskning av 

koldioxidutsläpp har på CFP. Detta leder fram till hypotes 1a-b.  

 

Hypotes 1a: Sambandet mellan minskning av koldioxidutsläpp och ROA är positivt.  

Hypotes 1b: Sambandet mellan minskning av koldioxidutsläpp och ROE är positivt. 

 

Studien är ämnad att analysera om sambandet mellan minskning av koldioxidutsläpp och CFP skiljer 

sig åt mellan branscher. Detta då tidigare forskning (Baron et al., 2011; Boiral et al., 2012; Feng et 
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al., 2017; Wang et al., 2015) påvisar att det råder en skillnad mellan branscher i sambandet mellan 

CSR och CFP. På basis av följande grunder är det betydande att undersöka om denna skillnad uppstår 

när koldioxidutsläpp bryts ut från det aggregerade ESG-betyget. Detta då branscher står för olika 

mängder koldioxidutsläpp men samtliga branscher behöver minska sina koldioxidutsläpp för att 

uppnå Parisavtalets klimatmål (Naturvårdsverket, 2019). Tillika menar Boiral et al. (2012) att det är 

viktigt att studera hur sambandet mellan minskning av koldioxidutsläpp och CFP förhåller sig utifrån 

olika branscher. Detta eftersom branscher tenderar att agera heterogent gällande minskning av 

koldioxidutsläpp. Ovanstående resonemang leder fram till hypotes 2a-b, att undersöka om det finns 

en skillnad i sambandet mellan minskning av koldioxidutsläpp och CFP beroende på vilken bransch 

som studeras.  

 

Hypotes 2a: Sambandet mellan minskning av koldioxidutsläpp och ROA skiljer sig åt mellan 

branscher. 

Hypotes 2b: Sambandet mellan minskning av koldioxidutsläpp och ROE skiljer sig åt mellan 

branscher. 

 

 
Figur 5. Egen modell gällande sambandet mellan minskning av koldioxidutsläpp och CFP med bransch som påverkande indikator. 
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3. METOD 

Metodavsnittet inleds med en presentation av studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt och 

innehåller dess forskningsfilosofi, forskningsansats, forskningsmetod samt forskningsdesign. 

Metodavsnittet går sedan vidare till den empiriska metoden och operationaliseringen. Avslutningsvis 

presenteras studiens analysmetoder, kvalitetskriterier och källkritik. 

 

3.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt  

Metodologi är det tillvägagångssätt som används för att skapa kunskap om världen och skiljer sig 

mellan de olika vetenskapsteorierna (Hultén, Hultman & Eriksson, 2007). Det har betydelse att bena 

ut vilken vetenskapsteoretisk utgångspunkt studien har. Detta då ontologin och epistemologin varierar 

utifrån olika vetenskapliga utgångspunkter och påverkar studiens utformning (Bryman & Bell, 2017; 

Sohlberg & Sohlberg, 2013). Den vetenskapsteori som studien utgår ifrån beskrivs nedan.  

 

3.1.1 Forskningsfilosofi 

Syftet med denna studie är att finna om det råder ett samband mellan minskning av koldioxidutsläpp 

och CFP, för att svara på det ställda syftet krävs en objektiv bedömning genom mätningar. Syftet är 

att finna ett samband genom logiska förklaringar, därmed utgår studien från en positivistisk 

forskningsfilosofi (Sohlberg & Sohlberg, 2013).  

 

Valet av forskningsfilosofi kommer att påverka utförandet av studien då varje forskningsfilosofi har 

olika ståndpunkter och styr utformningen av forskningsansats, forskningsmetod och 

forskningsdesign. Bryman och Bell (2017) menar att positivismen har sitt ursprung i 

naturvetenskapliga metoder. Vidare förklarar Andersson (2014) att positivismen bygger på 

matematiska och analytiska metoder där grundtanken är att forskning ses vara helt värderingsfri. 

Dagens positivistiska forskning baseras i stor utsträckning på statistik och den tekniska utvecklingen 

möjliggör att bearbeta enorma mängder data samt grafiskt härleda logiska samband (Andersson, 

2014). Detta påstående stärker valet av forskningsfilosofi i denna studie, då syftet kommer att 

besvaras genom att bearbeta data från Thomson Reuters Datastream som matematiskt analyseras i 

statistikprogrammet IBM SPSS.  

 

3.1.2 Forskningsansats 

Utifrån tidigare forskning gällande sambandet mellan koldioxidutsläpp och CFP har det framgått ett 

forskningsgap som ligger till grund för studiens syfte och de ställda hypoteserna. Studien utgår från 

en deduktiv ansats då den är ämnad att generera en logisk förklaring som härleds utifrån hypoteser 
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byggt på tidigare teorier. Dessa teorier testas för att verifieras eller falsifieras (Bryman & Bell, 2017; 

Hultén et al., 2007). Hypoteserna i studien H1a-b och H2a-b är uppställda utifrån tvetydigheter i 

tidigare forskning. De avser att generera en logisk förklaring till sambandet mellan minskning av 

koldioxidutsläpp och CFP samt undersöka om det råder en skillnad mellan branscher.  

 

3.1.3 Forskningsmetod 

Studien är konstruerad utifrån en kvantitativ metod då utgångspunkten i studien är en deduktiv ansats 

med ställda hypoteser. Studien avser att objektivt undersöka sambandet mellan minskning av 

koldioxidutsläpp och CFP genom matematiska analyser och på så sätt kunna generalisera ett 

samband. Den kvantitativa metoden är den som bäst lämpar sig för denna studie då Bryman och Bell 

(2017) likt Eliasson (2013) förklarar att mätning och generalisering är två huvudområden inom den 

kvantitativa forskningen. Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) menar att statistik är en av de 

mest använda teknikerna i den kvantitativa metoden. Denna studie använder sig av IBM SPSS för att 

analysera datamaterialet vilket stärker studiens valda forskningsmetod.  

 

3.1.4 Forskningsdesign  

Forskningsdesign är den del i studien som skapar ett logiskt sammanhang och en inramning samt ger 

ett strukturerat mönster genom studien. Yin (2007) menar att forskningsdesign utgör alla steg i 

studiens tillvägagångssätt, från de ställda hypoteserna till resultat och slutsats. Den valda 

forskningsdesignen kommer påverka förklaringen av de samband studien vill påvisa (Bryman & Bell, 

2017; Yin, 2007). Då studien avser att undersöka om det råder ett samband mellan minskning av 

koldioxidutsläpp och CFP krävs en undersökning över en längre tidsperiod. Bryman och Bell (2017) 

förklarar att forskning som vill påvisa förändring, eller som denna studie vilken effekt företags 

minskning av koldioxidutsläpp har på CFP över tid, bör baseras på en longitudinell design då det 

krävs att samma urval studeras vid flera tillfällen. Den longitudinella designen kommer ligga till 

grund för denna studie då datamaterialet kommer baseras på företags årliga rapporter och studeras 

under en nioårsperiod. Longitudinell design är även ett sätt att reducera snedvridning (bias) orsakade 

av icke-observerade variabler. Till exempel en studie av effekten av en utbildningsinsats skulle kunna 

vara snedvriden. Detta om urvalet innehöll huvudsakligen kvinnor och effekten av utbildningen är 

högre för kvinnor än för män, och om variabeln kvinna/man inte användes i analysen. I en 

longitudinell design är urvalet detsamma över tid vilket gör att effekten av variabler som varierar över 

tiden kan observeras utan inverkan av en rad icke-observerade men individspecifika variabler. 
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3.2 Empirisk metod 

 

3.2.1 Datainsamlingsmetod  

För att analysera sambandet mellan minskning av koldioxidutsläpp och CFP är det väsentligt att samla 

in finansiell data från företag samt uppgifter om deras koldioxidutsläpp. Detta samlas in från 

databasen Thomson Reuters Datastream vilket är en global databas som tillhandahåller uppgifter från 

över 7000 företag. Denna insamlingsmetod förklarar Bryman och Bell (2017) som sekundäranalys 

vilket innebär att forskning tar del av tidigare insamlad data för att kunna svara på uppställda syften. 

För att svara på syftet och skapa en generaliserbarhet och ett kumulativt bidrag till det 

företagsekonomiska ämnet krävs en stor mängd data. Studien genomförs under en begränsad tid och 

med begränsade resurser varför det krävs en sekundäranalys för att öka trovärdigheten och 

generaliserbarheten (Bryman & Bell, 2017). Fördelen med sekundäranalys är att den representativa 

datan är bearbetad av experter utifrån etablerade metoder vilket leder till en hög kvalité på den 

tillgängliga datan (Bryman & Bell, 2017). Genom att använda sekundäranalys är det möjligt att utföra 

longitudinell design som tidigare varit problematiskt då det krävs stora resurser (Bryman & Bell, 

2017).  

 

En nackdel Bryman och Bell (2017) presenterar med sekundärdata är att kvalitén inte kan garanteras 

då den normalt samlas in personligen av forskare, vilket innebära att datan kan innehålla subjektiva 

bedömningar. Datan i denna studie anses hålla hög kvalité då den är insamlad från Thomson Reuters 

Datastream som är klassificerad till världens mest omfattande databas för finansiell information 

(Refinitiv, 2019). Detta stärks av Bryman och Bell (2017) vilka anser att sekundärdata från kända 

källor ger en högre kvalité än vad studenter själva kan samla in.  

 

Studien baseras utöver sekundärdata på vetenskapliga artiklar. Dessa samlas in via databaserna 

Academic Search Elite, Business Sourse Primer, Emerald, Scopus, Google Scholar och Discovery. 

För att öka trovärdigheten på studien används vetenskapliga artiklar som är peer-reviewed vilket 

innebär att experter kritiskt har granskat artiklarna innan de publicerats (Booth, Colomb, Williams, 

Bizup & Fitzgerald, 2019). Vid sökning av de vetenskapliga artiklarna har sökorden “Corporate 

Social Responsibility”, “Corporate Financial Responsibility”, “Profit”, “Carbon Emission” och 

“Sustainability” använts. För att samla in ytterligare vetenskapliga artiklar används källförteckningen 

på insamlade artiklar.  
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3.2.2 Population  

För att uppfylla generaliserbarhet i studien är det enligt Bryman och Bell (2017) viktigt att 

populationen kan ge en representativ bild av alla företag. I denna studie består populationen av alla 

tillgängliga företag i Thomson Reuters Datastream som rapporterat fullständig information gällande 

samtliga variabler som krävs för att genomföra studien. Studiens generaliserbarhet ökar då 

populationen består av 677 globala företag vars data baseras på sekundärdata vilket leder till ökad 

objektivitet och färre felkällor än om studiens författare själva samlat in datan (Bryman & Bell, 2017). 

 

3.3 Operationalisering  

Operationalisering är den process som möjliggör mätning av begrepp. I en kvantitativ studie kräver 

denna process att begreppen från teorin och syftet förklaras samt omvandlas till mätbara begrepp 

(Bryman & Bell, 2017; Eliasson, 2013; Sohlberg & Sohlberg, 2013). Vidare menar Eliasson (2013) 

att de variabler som ska användas i studien bör testas för att säkerställa att de svarar på det ställda 

syftet.  

 

Variablerna som är valda i studien har testats genom följande frågor:  

• Mäter variabeln de som ska mätas? 

• Passar de ihop med studiens syfte? 

• Är variablerna tillräckliga för att svara på de ställda hypoteserna? 

• Har variablerna använts för liknande studier? 

• Definieras studiens variabler på samma sätt som tidigare forskning?  

 

3.3.1 Oberoende variabeln förändring av koldioxidutsläpp  

Den oberoende variabeln har en påverkan på den beroende variabeln (Bryman & Bell, 2017; Eliasson, 

2013). Studiens oberoende variabel består av företags förändring av koldioxidutsläpp då syftet är att 

påvisa ett samband mellan minskning av koldioxidutsläpp och CFP. Koldioxidutsläpp är en indikator 

av företags CSR och som tidigare nämnts genererar ESG ett samlat betyg över företags CSR och kan 

hämtas från Thomson Reuters Datastream (Refinitiv, 2019). Indikatorn koldioxidutsläpp kommer 

brytas ut från kategorin utsläpp i det aggregerade ESG-betyget för att möjliggöra undersökning på 

rådatanivå. Valet att bryta ut totala koldioxidutsläpp från ESG-betyget baseras på tidigare forskning 

som studerat sambandet mellan koldioxidutsläpp och CFP (Gallego-Álvarez et al., 2015; 

Lewandowski, 2017). Denna studie avser inte bara att studera ögonblicksbilder av företags 

koldioxidutsläpp utan denna studie är ämnad att mäta förändringen av koldioxidutsläpp vilket 

beräknas enligt följande formel: 
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ΔCO2= Skillnaden mellan totala koldioxidutsläpp i ton år t och år t1/ totala koldioxidutsläpp i ton 

år t1. 

 

3.3.2 Beroende variablerna ROA och ROE 

Den beroende variabeln förklarar Eliasson (2013) som den variabeln som påverkas av den oberoende 

variabeln. Företags förändring av koldioxidutsläpp utgör den oberoende variabeln och kommer först 

i tiden. Detta påverkar CFP som då blir den beroende variabeln. CFP i studien mäts utifrån 

lönsamhetsmåtten Return On Assets (ROA) och Return On Equity (ROE). Tidigare forskning (Busch 

et al., 2011; Gallego-Álvarez et al., 2015; King et al., 2001; Lewandowski, 2017) har valt att använda 

sig av ett flertal beroende variabler för att öka reliabiliteten gällande företags lönsamhet. Detta är 

anledningen till att denna studie använder ett flertal beroende variabler för att mäta CFP vilket ökar 

trovärdigheten i resultatet.  

 

Företags avkastning på totalt kapital mäts utifrån nyckeltalet ROA vilket är ett av de vanligaste 

nyckeltalen för att tydliggöra företags lönsamhet (Busch et al., 2011; Gallego-Álvarez et al., 2015; 

King et al., 2001; Lewandowski, 2017). ROA förklaras av Carlson (2016) som det mått som indikerar 

hur effektivt företags resurser har använts under en period för att generera vinst. ROE visar företags 

avkastning på eget kapital vilket Carlson (2016) förklarar som ett viktigt mått i företagsanalysen då 

det berör företagsägare. Masa’deh, Tayeh, Al-Jarrah & Tarhini (2015) menar att olika lönsamhetsmått 

framställer företags lönsamhet på olika sätt. Det är betydande att förtydliga varför denna studie valt 

att utgå från måtten ROA och ROE för att analysera företags CFP. Vidare menar Masa’deh et al. 

(2015) att både ROA och ROE är objektiva mått då det är framställda på finansiell data. Där ROA är 

det lönsamhetsmått som kan svara för företags effektivitet vilket innebär att ROA används för att 

beräkna avkastning utifrån hur tillgångarna har används för att skapa inkomst (Masa’deh et al., 2015). 

ROE däremot är det mått som svarar för ägarnas avkastning. Detta innebär att om företags avkastning 

är hög har företagsledningen förmedlat aktieägarnas investeringar på rätt sätt (Masa’deh et al., 2015). 

Det är betydande för denna studie att låta ROA och ROE representera CFP. Detta då en minskning 

av koldioxidutsläpp kan påverka företags effektivitet vilket i sin tur kommer påverka ROA. På 

liknande sätt kan en investering i att minska företags koldioxidutsläpp komma att påverka 

investerarnas avkastning. Detta då en investering för att minska företags koldioxidutsläpp kommer 

kräva kapital. ROA och ROE beräknas utifrån följande formler: 

 

ROA= Resultat före skatt/genomsnittliga totala tillgångarna. 

ROE= Nettoresultatet/eget kapital 
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3.4 Kontrollvariabler  

Kontrollvariabler används när fler variabler än den oberoende variabeln påverkar den beroende 

variabeln. Genom att använda kontrollvariabler i studien leder det till en högre grad av signifikans 

vilket i sin tur kan leda till en högre förklaringsgrad av det ställda syftet (Bryman & Bell, 2017; 

Eliasson, 2013; Lantz, 2009). Tidigare forskning som analyserat liknande samband som denna studie 

har använt sig av följande kontrollvariabler, storlek, bransch, skuldsättningsgrad, försäljningstillväxt 

och lagsystem (Gallego-Álvarez et al., 2015; Lewandowski, 2017). Denna studie kommer likt tidigare 

forskning att använda sig av storlek, skuldsättningsgrad och tillväxttakt. Utöver det appliceras en 

dummyvariabel gällande lagsystem. Detta då La Porta, Lopez-De-Silanes och Shleifer (2008) menar 

att CFP påverkas av länders juridiska ursprung. Miljömässiga investeringar utgör ytterligare en 

dummyvariabel då tidigare forskning (Albertini, 2013; Yadav et al., 2017) har redogjort att sambandet 

mellan CSR och CFP påverkas av företags agerande gällande miljömässiga investeringar. 

 

3.4.1 Storlek  

I denna studie kommer företagens storlek bedömas utifrån den naturliga logaritmen för totala 

tillgångar vilket enligt King et al. (2011) är ett mått som kan svara för företagsstorlek. Enligt Chih et 

al. (2010) granskas större företag i högre utsträckning av allmänheten. Vidare anser Chih et al. (2010) 

att detta kan utgöra förklaringen till varför större företag engagerar sig i CSR i en högre utsträckning 

än mindre företag. Det är därför betydande att företags storlek ingår som en kontrollvariabel i studien. 

Företags storlek beräknas utifrån följande formel:  

 

Storlek = Den naturliga logaritmen för totala tillgångar beräknat i Euro 

 

3.4.3 Tillväxttakt  

Tidigare forskning såsom Gallego-Álvarez et al. (2015) och Lewandowski (2017) har använt 

försäljningstillväxt för att klargöra företags tillväxttakt. Vidare påstår Gallego-Álvarez et al. (2015) 

att det finns ett signifikant samband mellan företags försäljningstillväxt och måttet ROE. King et al. 

(2001) menar att försäljningstillväxt kan tydliggöra att företag är högpresterande. Det är därför 

betydande att försäljningstillväxt ingår som kontrollvariabel i denna studie. Företags tillväxttakt 

beräknas utifrån följande formel:  

 

Tillväxttakt= Årets totala intäkter/totala intäkter föregående år 
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3.4.4 Skuldsättningsgrad  

Enligt Feng et al. (2017) tenderar mindre företag att löpa en högre risk för att gå i konkurs då de inte 

har samma bas av tillgångar som kan täcka eventuella förluster som uppstår. En hög grad av risk 

menar Feng et al. (2017) leder till sämre lånevillkor vilket i sin tur påverkar CFP. Detta är anledningen 

till att skuldsättningsgrad utgör en kontrollvariabel i denna studie. Ett flertal studier beräknar företags 

skuldsättningsgrad genom att dividera företagets långsiktiga skulder med företagets totala tillgångar 

(Feng et al., 2017; Khairollahi et al., 2016). Likt tidigare forskning kommer följande formel används 

i denna studie för att beräkna företags skuldsättningsgrad: 

 

Skuldsättningsgrad= Långsiktiga skulder/ totala tillgångar. 

 

3.4.5 Lagsystem (Dummyvariabel) 

Studiens population bygger på företag från ett flertal länder och enligt La Porta et al. (2008) har 

länders juridiska ursprung en påverkan på företags finansiella resultat samt utformning av 

företagsrapporter. I linje med tidigare forskning (Gallego-Álvarez et al., 2015) utgör lagsystem en 

dummyvariabel i denna studie. Där länder som utgår från civil law exempelvis kontinentaleuropeiska 

länder får kodning 1 och länder såsom USA och Australien som utgår från common law får kodning 

0.  

 

3.4.6 Miljömässiga investeringar (Dummyvariabel) 

Tidigare forskning är inte entydig gällande sambandet mellan CSR och CFP och forskare presenterar 

olika åsikter angående varför företag investerar i CSR. Margolis et al. (2009) anser att anledningen 

till att företag investerar i CSR är för att uppvisa ett ansvarsfullt företagande gentemot samhället, 

medan Chih et al. (2010) anser att det är för att vinna konkurrensfördelar. Miljömässiga investering 

utgör därför en dummyvariabel då studien vill ta hänsyn till att dessa investeringar kan påverka 

sambandet mellan minskning av koldioxidutsläpp och CFP. Företag som investerar i miljömässig 

CSR får kodning 1 och företag som inte utför dessa investeringar får kodning 0. 

 

3.5 Bransch  

Tidigare forskning finner att sambandet mellan CSR och CFP skiljer sig åt beroende på bransch 

(Baron et al., 2011; Feng et al., 2017; Wang et al., 2015). Trots detta används bransch endast som en 

kontrollvariabel i tidigare forskning varför Feng et al. (2017) anser att det finns ett behov av att 

djupare undersöka skillnaden mellan branscher. Denna studie kommer därför att undersöka samtliga 
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branscher sammanslaget samt varje bransch för sig. Samtliga branscher är kategoriserade utifrån 

Global Industry Classification Standard (GICS) och hämtas från Thomsons Reuters Datastream.  

 

De branscher som ställs upp är: 

• Energi  

• Material    

• Industrivaror och tjänster  

• Sällanköpsvaror och tjänster  

• Dagligvaror  

• Hälsovård 

• Finans   

• Informationsteknik  

• Teleoperatörer  

• Kraftförsörjning  

• Fastigheter 

 

I figur 6 illustreras studiens fördelning av företag som är verksamma inom respektive bransch. I figur 

7 illustreras mängden koldioxid varje bransch släpper ut.  

 

 

Figur 6. Fördelning av verksamma företag i varje enskild bransch. 
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Figur 7. Fördelning av koldioxidutsläpp i varje enskild bransch. 

 

3.6 Analysmetoder 

Studien bygger på data hämtad från Thomson Reuters Datastream och bearbetas i statistikprogrammet 

IBM SPSS. För att undersöka sambandet mellan minskning av koldioxidutsläpp och CFP, kommer 

studien att bygga på regressionsanalyser likt tidigare forskning (Feng et al., 2017; Gallego-Álvarez 

et al., 2015; Lewandowski, 2017). Valet av analysmetod bygger på Andersson, Jorner och Ågren 

(2007) påstående att det krävs en statistisk analys av den insamlade datan för att generera resultat. 

Vidare menar de att den bästa metoden för att analysera samband är regressionsanalyser. För att kunna 

tolka regressionsanalyser och avfärda nollhypoteser krävs det ett beslut av vilken signifikansnivå som 

ska gälla genomgående i studien (Eliasson, 2013). En signifikansnivå på 5% är enligt Bryman och 

Bell (2017) samt Eliasson (2013) den högst accepterade signifikansnivån inom samhällsvetenskaplig 

forskning. Denna studie går dock i samma riktning som tidigare forskning (Gallego-Álvarez et al., 

2015; Khairollahi et al., 2016; Lewandowski, 2017) och analyserar regressionsanalyserna utifrån 

signifikansnivå p <0,1, 0,05 och 0,01. Det ska poängteras att studiens analys utförs med försiktighet 

vilket minskar risken att felaktigt avfärda en nollhypotes alternativt acceptera en felaktig 

arbetshypotes.  

 

3.6.1 Univariat analys 

Studien genomför en univariat analys där varje variabel analyseras var för sig. Detta för att förhindra 

problem med skevt fördelade variabler i multivariat regressionsanalyserna (Bryman & Bell, 2017; 

Djurfeldt & Barmark, 2009). Utifrån univariat analysen kommer studien analysera varje variabels 

fördelning vilket presenteras i form av centralmått och spridningsmått (Bryman & Bell, 2017; 

Djurfeldt & Barmark, 2009; Eliasson, 2013).  
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Univariat analysen genomförs i statistikprogrammet IBM SPSS där centralmåtten medelvärde och 

medianvärde samt spridningsmåtten standardavvikelse och kvartilavstånd analyseras. Univariat 

analysen tar fram både aritmetiskt medelvärde och medianvärde för att säkerställa var variabelns 

tyngdpunkt ligger. Det aritmetiska medelvärdet ger en rättvis bild av centralmåttet men påverkas i 

hög utsträckning av extremvärden. Medianvärdet utgör ett stabilare mått än det aritmetiska 

medelvärdet då det visar den mittersta punkten av observationerna (Bryman & Bell, 2017; Djurfeldt 

et al., 2010). Eftersom denna studie baseras på två centralmått krävs det även att två spridningsmått 

analyseras (Djurfeldt et al., 2010). För att få en överblick av varje variabels spridning beräknas 

standardavvikelsen vilket enligt Bryman och Bell (2017) visar hur variabelns värde är fördelat kring 

medelvärdet. För att synliggöra samtliga variablers spridning kring medianen synliggörs varje 

variabels kvartilavstånd (Djurfeldt et al., 2010). 

 

3.6.2 Bivariat analys 

För att analysera hur variablerna förhåller sig till varandra genomförs en bivariat analys som tydliggör 

om förändringen i den ena variabeln påverkar förändringen i den andra variabeln. Bivariat analys 

förklaras av Djurfeldt et al. (2010) som en analys mellan två variabler vilket redogör om sambandet 

är verkligt eller om det endast beror på slumpen. Denna studie kommer att använda sig av Pearsons r 

likt tidigare forskning (Feng et al., 2017; Gallego-Álvarez et al., 2015; Lewandowski, 2017) för att 

undersöka korrelationen mellan två variabler. Bryman och Bell (2017) samt Djurfeldt et al. (2010) 

förklarar att Pearsons r är den metod som rekommenderas för att analysera graden av variablernas 

korrelation. Koefficienterna tar värden mellan +-1. Om koefficienterna tar värdet 0 råder inget 

samband mellan variablerna och ju närmre + eller - 1 desto starkare är sambandet. Ett absolut 

samband råder när koefficienten är lika med +-1 (Bryman & Bell, 2017; Djurfeldt et al., 2010).  

 

Bivariat analysen i denna studie kommer bygga på en enkel regressionsanalys vilket Djurfeldt och 

Barmark (2009) förklarar som ett viktigt analysredskap för att undersöka hur en beroende variabel 

påverkas av ett flertal oberoende variabler. Denna studie kommer utföra ett flertal bivariat analyser 

mellan den beroende variabeln, ΔCO2 och oberoende variablerna ROA och ROE samt de uppställda 

kontrollvariablerna.  

 

3.6.3 Multivariat regressionsanalys 

Slutligen genomförs multivariat analyser i statistikprogrammet IBM SPSS då studien baseras på ett 

flertal variabler som kan påverka sambandet mellan minskning av koldioxidutsläpp och CFP. En 
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multivariat analys förklaras av Bryman och Bell (2017) samt Djurfeldt och Barmark (2009) som en 

metod för att statistiskt analysera flera variabler samtidigt. Förklaringen stärks av tidigare forskning 

(Feng et al., 2017; Gallego-Álvarez et al., 2015; Lewandowski, 2017). Det finns ett flertal metoder 

för att genomföra en multivariat analys där multipel regressionsanalys enligt Djurfeldt och Barmark 

(2009) är den mest kända. Studien syftar till att undersöka om en minskning av koldioxidutsläpp från 

företag leder till ökad CFP samt om det råder en skillnad utifrån bransch. För att analysera detta och 

ge möjlighet till att acceptera eller falsifiera H1a-b kommer studien ställa upp två multipla 

regressionsanalyser. Studien kommer sedan ställa upp elva multipla regressionsanalyser för ROA 

respektive ROE, en regressionsanalys för varje bransch som ingår i studien. Detta för att acceptera 

eller falsifiera H2a-b.  

 

De multipla regressionsanalyser som studien bygger på kommer att beräknas enligt följande formel 

(Djurfeldt et al., 2010):  

 

 

 

Där:  

α= Konstant 

γ= Beroende variabel 

β= Betakoefficient  

x= Oberoende variabel  

ε= Residual 

 

Grunden i ovanstående modell används för att forma studiens multipla regressionsanalyser för att 

således kunna svara på de ställda hypoteserna: 

 

H1a: Sambandet mellan minskning av koldioxidutsläpp och ROA är positivt. 

H1b: Sambandet mellan minskning av koldioxidutsläpp och ROE är positivt. 

 

ROA = α+ β1ΔCO2 + β2Storlek + β3Tillväxttakt + β4Skuldsättningsgrad + Σβ5Lagsystem5 + 

Σβ6Miljömässiga investeringar6 + ε 
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ROE = α+ β1ΔCO2 + β2Storlek + β3Tillväxttakt + β4Skuldsättningsgrad + Σβ5Lagsystem5 + 

Σβ6Miljömässiga investeringar6 + ε 

 

H2a: Sambandet mellan minskning av koldioxidutsläpp och ROA skiljer sig åt mellan branscher. 

H2b: Sambandet mellan minskning av koldioxidutsläpp och ROE skiljer sig åt mellan branscher. 

 

Det finns ett antal felkällor som kan uppstå vid utförandet av regressionsanalys såsom samvariation 

och ojämn spridning av variabler vilka bör kontrolleras (Djurfeldt et al., 2010). Denna studie utför 

kontroll av multikollinearitet och heteroskedasticitet då dessa felkällor är allmänt kända vid 

genomförande av multipel regressionsanalys (Djurfeldt et al., 2010). 

 

3.6.4 Multikollinearitet 

Studien bygger på ett flertal oberoende variabler vilket ökar risken för multikollinearitet. Detta 

definieras enligt Djurfeldt och Barmark (2009) som samvariationen mellan de oberoende variablerna. 

Råder det stark samvariation mellan studiens oberoende variabler påverkas regressionsanalysens 

resultat vilket innebär att analysen tappar tillförlitlighet. Det kan då vara väsentligt att utesluta den 

ena variabeln för att få säkrare resultat (Körner & Wahlgren, 2005; Lantz, 2009). Om två oberoende 

variabler uppnår korrelation på +-0,8 eller högre anser Djurfeldt et al. (2010) att det finns risk för 

samvariation mellan variablerna. Vidare menar de att variablernas korrelation kan vara svår att utläsa, 

varför de rekommenderar att utföra ett Variance Inflation Factors-test (VIF-test). Den kritiska gränsen 

för multikollinearitet i VIF-testet går vid 2,5 vilket signalerar att det råder multikollinearitet mellan 

variablerna som i sin tur kan orsaka problem i resultatet (Djurfeldt & Barmark, 2009).  

 

3.6.5 Heteroskedasticitet  

Heteroskedasticitet uppstår när det råder en ojämn spridning av residualerna i en regressionsanalys 

(Djurfeldt et al., 2010). Om residualernas spridning är ojämnt fördelade kommer standardavvikelsen 

för 𝛃-koefficienterna att öka. Det i sin tur leder till att konfidensintervallet blir bredare och mindre 

precist. Denna studie undersöker om heteroskedasticitet råder för att kunna garantera ett säkrare 

resultat i analysen. För att undersöka om felkällan heteroskedasticitet råder i datamaterialet kommer 

ett plotdiagram ställas upp utifrån den bearbetade datan i IBM SPSS vilket rekommenderas av 

Djurfeldt et al. (2010). Vidare menar Djurfeldt et al. (2010) att residualerna inte ska forma sig likt en 

solfjäder utan de bör följa regressionslinjen för att säkerställa att det inte råder heteroskedasticitet i 

datamaterialet. Om heteroskedasticitet råder i studiens data krävs det en bearbetning för att återfå 
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precisionen som behövs för att använda materialet i de multipla regressionsanalyserna (Djurfeldt et 

al., 2010).  

 

3.7 Kvalitetskriterier 

För att studien ska accepteras inom det företagsekonomiska ämnet och bidra till ett trovärdigt 

kunskapsbidrag krävs det enligt Bryman och Bell (2017) samt Eriksson (2018) att studien uppnår de 

kvalitetskriterier som ställs på företagsekonomiska forskning. Vidare menar Bryman och Bell (2017) 

att de tre centrala kvalitetskriterierna inom kvantitativ forskning är reliabilitet, replikerbarhet och 

validitet.  

 

3.7.1 Reliabilitet 

Enligt Bryman och Bell (2017) bygger reliabilitet på tillförlitlighet i studien samt om studiens resultat 

skulle bli detsamma vid en upprepning. Gällande den kvantitativa forskningen menar Bryman och 

Bell (2017) samt Djurfeldt et al. (2010) att reliabilitet uppnås genom att noggrant utföra mätningar 

och tydligt beskriva hur mätningarna har genomförts samt bearbetats. Studiens data är hämtad från 

Thomson Reuters Datastream och baseras på årliga rapporter från företag varför måtten inte bör 

ändras över tid. Detta är en anledning till att studiens data kan ses som stabil och uppnå kvalitéts 

kriteriet reliabilitet (Bryman & Bell, 2017). Studiens mått har inte krävt någon subjektiv bedömning 

av författarna utan utgörs av sekundärdata i form av nyckeltal samt variabler på rådatanivå vilket 

höjer reliabiliteten i studien (Bryman & Bell, 2017). Ytterligare något som höjer studiens reliabilitet 

är att tillvägagångssättet är detaljerat beskrivet. Detta höjer pålitligheten i studien och skapar en 

möjlighet för forskare att kontrollera resultatet samt upprepa den genomförda studien (Eliasson, 

2013). Studiens data behandlas och testas för felkällor i statistikprogrammet IBM SPSS vilket enligt 

Bryman och Bell (2017) är den mest användbara mjukvaran och höjer därför pålitligheten i studien 

då slumpmässiga mätfel minimeras.  

 

3.7.2 Replikerbarhet 

Kvalitetskriteriet replikerbarhet innebär att studien måste gå att reproducera av andra forskare. 

Studien uppnår en hög grad av replikerbarhet då arbetsgången är tydlig och väl beskriven samt att 

operationaliseringen är väl utarbetad i form av att variablerna är testade och utförligt beskrivna 

(Bryman & Bell, 2017). Studien kan ses som transparent då den visar varje variabels tyngdpunkt samt 

att mätningsprocesserna är detaljerat beskrivna utifrån ett objektivt synsätt, vilket möjliggör en 

reproducering av studien (Bryman & Bell, 2017). Studien utgår från ett positivistiskt synsätt vilket 

ställer krav på objektivitet i forskningen (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Objektiviteten i sin tur leder 
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till att studien ökar replikerbarheten då subjektiva bedömningar inte har påverkat forskningsprocessen 

(Bryman & Bell, 2017). Ytterligare något som stärker studiens replikerbarhet är att metoden gällande 

de multipla regressionsanalyserna är tydligt beskriven med förklarande modeller.  

 

3.7.3 Validitet 

För att uppnå en hög grad av validitet krävs en hög grad av replikerbarhet eftersom en hög validitet 

uppnås om undersökningen verkligen mäter det som ska mätas (Bryman & Bell, 2017; Eliasson, 

2013). Studien uppnår validitet då begreppen som mäts överensstämmer med de begrepp som den 

teoretiska referensramen innehåller och genererar därför relevans för de valda måtten (Djurfeldt et 

al., 2010). Studien använder sig av ett flertal indikatorer för att mäta begreppet CFP vilket enligt 

Eliasson (2013) säkerställer validiteten i studiens resultat.  

 

Validitet kan enligt Bryman och Bell (2017) delas upp i flera kategorier, begreppsvaliditet, intern 

validitet, extern validitet samt ekologisk validitet. Studien uppnår en hög grad av begreppsvaliditet 

då måtten som används i studien är baserade på de hypoteser som är ställda utifrån den teoretiska 

referensramen. De valda begrepp och mått som studien utgår från har använts av tidigare forskning 

som undersökt liknande samband, vilket höjer begreppsvaliditeten i studien (Bryman & Bell, 2017). 

För att uppnå intern validitet anser Bryman och Bell (2017) att slutsatsen i studien måste tydliggöra 

ett kausalt samband. Ett kausalt samband förklarar Eliasson (2013) som att den oberoende variabeln 

kommer före den beroende variabeln. I denna studie innebär det att företags minskning av 

koldioxidutsläpp har en påverkan på CFP. Den externa validiteten menar Bryman och Bell (2017) 

uppnås genom att studiens resultat kan generaliseras till en population utanför undersökningen. Denna 

studie baseras på 677 företag fördelat på elva branscher i över 35 länder varför kriteriet extern validitet 

uppnås. Denna studie bygger på data från Thomson Reuters Datastream där variablerna är hämtade 

från företagsrapporter och bör därmed spegla företagens verkliga bild och uppnå ekologisk validitet 

(Bryman & Bell, 2017). 

 

3.8 Källkritik 

För att ge en tyngd i forskningen menar Hultén et al. (2007) att det krävs att forskning lutar sig på 

tidigare teorier samt att dessa teorier är pålitliga. Vilket denna studie gör då den baseras på tidigare 

teorier som är utarbetad av forskare med expertis inom det företagsekonomiska ämnet. Vidare menar 

Hultén et al. (2007) att det är viktigt att studier konsekvent utgår från ett och samma referenssystem. 

Denna studie använder genomgående Harvardsystemet som är ett allmänt känt referenssystem 
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(Eriksson, 2018). Användning av Harvardsystemet ger en möjlighet att kontrollera källorna vilket 

Hultén et al. (2007) ser som betydande för att studien ska ses som trovärdig.  

 

Eriksson (2018) presenterar fyra punkter som bör kontrolleras för att en studie ska ses som källkritisk 

och att resultatet ska ses som trovärdigt. Det första som bör kontrolleras enligt Eriksson (2018) är 

äktheten i den använda källan. Denna studie har hämtat vetenskapliga artiklar från pålitliga databaser 

inom det företagsekonomiska ämnet såsom Academic Search Elite och Business Source Premier. 

Detta försäkra äktheten i den använda källan. De vetenskapliga artiklarna som används är endast 

primära artiklar som är peer-reviewed vilket ökar både tillförlitligheten och äktheten i de 

vetenskapliga artiklarna som studien bygger på. Datan som används i studien har hämtats från 

Thomson Reuters Datastream vilket leder till att datan i stor utsträckning kan ses som äkta då den 

baseras på företagsrapporter som bör spegla företags verkliga bild. 

 

Den andra punkten som bör kontrolleras enligt Eriksson (2018) är att de använda källorna inte är 

påverkade av partsintressen, det vill säga att resultatet i forskningen inte påverkas av forskarens egen 

vinning. För att kontrollera att denna studie inte har använt källor som är påverkade av partsintresse 

har som nämnts ovan endast peer-reviewed artiklar använts i studien. Studiens tryckta litteratur är 

utgiven av allmänt kända förlag såsom Studentlitteratur AB och Liber AB vilket minskar risken för 

att litteraturen är påverkad av partsintresse (Eriksson, 2018).  

 

Den tredje punkten som bör kontrolleras enligt Eriksson (2018) för att källan ska vara pålitlig är 

källans tidsperspektiv. Denna studie baseras till stor del på källor som befinner sig i forskningsfronten 

och studien använder framförallt aktuell forskningen inom området vilket höjer kvalitén på studien. 

Vid de tillfällen studien använder sig av äldre källor är det för att dessa källor har en stor tyngd i det 

företagsekonomiska ämnet och kan ses som allmänt accepterade, exempelvis Carroll (1991) och 

Friedman (1970). 

 

Den fjärde punkten som bör kontrolleras enligt Eriksson (2018) är om källorna är beroende av 

varandra. Denna studie baseras överlag på primära källor vilket innebär att källans ursprunglighet 

bevaras och risken att informationen är snedvriden eller har påverkats av felaktiga tolkningar 

minimeras (Eriksson, 2018). Studiens data är hämtad från Thomson Reuters Datastream vilket utgör 

en sekundärkälla därav finns det risk att informationen har påverkats vid bearbetningen av datan. 

Bryman och Bell (2017) menar dock att användning av kända databaser såsom Thomson Reuters 

Datastream ses som säkra då datan är bearbetad av experter vilket ger en hög kvalité i materialet. 
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4. RESULTAT 

Resultatkapitlet delas in i två delar. Den första delen presenterar resultatet för samtliga branscher 

sammanslaget utifrån deskriptiv statistik, bivariat analys och multipel regressionsanalys. Då studien 

avser att analysera CFP utifrån ROA och ROE ställs två multipla regressionsanalyser upp. Den 

andra delen i resultat utgörs av samma analyser som den första delen men där varje bransch 

analyseras var för sig. 

 

4.1 Finansiell prestation  

Företags finansiella prestation mäts genom två allmänt kända lönsamhetsmått. Det första är ROA som 

mäts genom företags resultat före skatt dividerat på genomsnittliga totala tillgångar. Det andra 

nyckeltalet är ROE som mäts genom företags nettoresultat dividerat med eget kapital. Beslutet att 

använda ROA och ROE som de mått som representerar CFP i denna studie baseras på att ROA 

påverkas av hur väl företags tillgångar används för att skapa vinst (Masa’deh et al., 2015). Då en 

investering gällande minskning av koldioxidutsläpp kan komma att påverka både företags inkomster 

och tillgångar. ROE är det mått som uppvisar ägarnas avkastning vilket innebär hur väl företag 

investerar aktieägarnas kapital, vilket också kommer påverkas av företags investeringar gällande 

minskning av koldioxidutsläpp. Utifrån ovan beskrivning ses ROA och ROE som två väsentliga mått 

för att representera CFP. Studien kommer därför att presentera två resultatdelar utifrån de olika 

lönsamhetsmåtten. 

 

4.2 Deskriptiv statistik gällande samtliga branscher 

Resultatkapitlet kommer inledas med att variablernas variation och struktur presenteras. Djurfeldt et 

al. (2010) förklarar den deskriptiva statistiken som ett sätt att tydliggöra variabelns symmetri. Detta 

menar Lantz (2009) krävs för att ge en överskådlig bild av studiens statistik för att sedan kunna 

analysera den. En variabels centralmått menar Djurfeldt et al. (2010) visar på vart variabelns 

tyngdpunkt befinner sig. För att kunna analysera den data som är insamlad kommer denna studie ta 

ut de två viktigaste centralmåtten vilka är medelvärde och medianvärde (Bryman & Bell, 2017; 

Djurfeldt et al., 2010; Lantz, 2009). För att få en bild av variablernas symmetri menar Djurfeldt et al. 

(2010) att statistik måste tydliggöra spridning kring variablernas centralmått. Detta är anledningen 

till att studien kommer presentera variablernas kvartiler och standardavvikelse. Det negativa med 

kvartilerna är att de i hög utsträckning påverkas av extremvärden, därför är det betydande att studien 

presentera variabelns standardavvikelse. Lantz (2009) menar att standardavvikelsen är det viktigaste 

spridningsmåttet då det visar på spridningen kring medelvärdet men även detta värde påverkas av 
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extremvärden. Tyder datan på att det råder en skevhet i variabeln kommer variabelns spridning 

kontrolleras i ett boxplot och histogram. Djurfeldt et al. (2010) menar att ett lågt värde på 

standardavvikelsen i förhållande till medelvärdet visar att variabelns observationer i en hög 

utsträckning är samlade runt medelvärdet.  

 

Denna studie kommer först att presentera en deskriptiv statistik oberoende av bransch för att sedan 

presentera en deskriptiv statistik för varje bransch. Detta på grund av att det finns stora skillnader i 

koldioxidutsläpp mellan branscher. Studien avser därför att undersöka hur sambandet mellan en 

minskning av koldioxidutsläpp och CFP skiljer sig åt mellan branscher. Valet att presentera en 

deskriptiv statistik på samtliga branscher är för att kunna ge en överblick av sambandet mellan 

minskning av koldioxidutsläpp och CFP samt skapa en utarbetad grund att bygga vidare 

undersökningen på. 

 

Tabell 1. Deskriptiv statistik gällande ROA, ROE, ∆CO2, Storlek, Tillväxttakt, Skuldsättningsgrad gällande samtliga branscher. 

 

 

4.2.1 ROA  

Den beroende variabeln ROA visar ett medelvärde på 6,905 och en median på 5,895 med en 

standardavvikelse på 7,113. Standardavvikelsen är hög i förhållande till både medelvärdet och 

medianen vilket beror på extremvärdena, med ett lägsta värde på -39,816 och ett högsta värde på 

51,502. Minimumvärdet visar på att vissa företag inte är lönsamma utifrån nyckeltalet ROA. 

Medelvärdet ligger jämnt fördelat mellan Q1 (2,917) och Q3 (10,094) vilket tyder på symmetri i 

variabeln. Detta kontrolleras dock med ett boxplot och histogram vilket visar på en symmetri i 

variabeln. 
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4.2.2 ROE 

Den beroende variabeln ROE visar på högre värden av både medelvärde och median än ROA. Detta 

beror på att ROE endast visar avkastningen på eget kapital vilket innebär att företag med väldigt 

mycket eller väldigt lite eget kapital kommer få extremvärden. Extremvärdena utgörs av 

minimumvärdet (-121,337) och maximumvärdet (125,96) vilket kan ge en förklaring till varför 

standardavvikelsen (17,490) är hög. ROE visar ett medelvärde på 17,240 och en median på 15,274. 

Medelvärdet fördelar sig jämt inom Q1 (8,930) och Q3 (24,580) vilket tyder på en symmetri i 

variabeln. För att försäkra variabelns symmetri utförs ett boxplot och histogram. Den genomförda 

kontrollen visar att variabelns spridning fördelar sig jämnt vilket innebär att extremvärdena inte 

påverkar variabelns symmetri.  

 

4.2.3 ∆CO2 

∆CO2 utgör den oberoende variabeln för att mäta företags förändring av koldioxidutsläpp. Variabeln 

har medelvärde 0,003 och median -0,008 med en standardavvikelse på 0,176. Standardavvikelsen är 

hög i förhållande till medelvärdet vilket beror på extremvärdena som utgörs av ett minimumvärde på 

-0,983 och ett maximumvärde på 0,999. Detta innebär att studiens företag både minskar och ökar sina 

koldioxidutsläpp. Medelvärdet är inte centralt fördelat mellan Q1 (-0,067) och Q3 (0,058) men då 

medelvärdet ligger närmare Q2 (-0,008) tyder det på att variabeln är symmetriskt fördelad. Ett boxplot 

och histogram har genomförts för att kontrollera extremvärdena samt variabelns symmetri där 

bedömningen har gjorts att extremvärdena är verkliga och därmed bör behållas i modellen.  

 

4.2.4 Storlek 

För att mäta företagens storlek i studien används kontrollvariabeln Storlek. Variabelns 

medelvärde (23,278) och median (23,212) är nästintill identiska vilket tyder på att variabelns värden 

är symmetriskt fördelade. Den låga standardavvikelsen (1,426) visar ansats till att variabelns 

spridning är liten. Det går även att konstatera att variabelns data fördelar sig symmetriskt då 

medelvärdet ligger jämnt fördelat mellan Q1 (22,310) och Q3 (24,171). Variabelns minimumvärde 

(18,73) och maximumvärde (27,559) tyder på att variabelns observationer är symmetriskt fördelade 

och att inga extremvärden är inkluderade.  

 

4.2.5 Tillväxttakt  

Kontrollvariabeln Tillväxttakt har ett medelvärde på 1,497 och en median på 1,054 med en 

standardavvikelse på 1,522. Standardavvikelsen kan ses som hög i förhållande till medelvärdet. Den 

höga standardavvikelsen samt att det råder en differens mellan medelvärdet och medianen beror till 
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stor del på den spridning som finns mellan minimumvärdet (0,009) och maximumvärdet (23,414). 

Kvartilavståndet är inte jämnt fördelat mellan Q1 (0,649) och Q3 (1,791) där medelvärdet (1,497) 

befinner sig närmare Q3 än Q2 (1,054) vilket ökar risken för att observationerna inte är symmetriskt 

fördelade. Detta testas genom ett boxplot och histogram för att konstatera att extremvärdena inte 

påverkar variabelns symmetri. Extremvärdena antas vara verkliga värden och behålls därför i 

modellen.  

 

4.2.6 Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgraden kan ses symmetrisk då medelvärdet (0,587) är nästintill identiskt med 

medianvärdet (0,593) samt att medelvärdet är jämnt fördelat inom Q1 (0,466) och Q3 (0,712). 

Ytterligare något som tyder på att observationerna är symmetriskt fördelade kring medelvärdet är 

standardavvikelsen (0,176). Standardavvikelsen är låg i sammanhanget och kan förklaras av att 

skuldsättningsgradens minimumvärde (0,028) och maximumvärde (0,989) inte utgör extremvärden. 

 

4.3 Bivariat analys gällande samtliga branscher 

Bivariat analys utförs för att kontrollera korrelationen mellan två variabler (Djurfeldt et al., 2010; 

Eliasson 2013 & Bryman & Bell, 2017). Studiens bivariat analys kommer presenteras i en 

korrelationstabell där korrelationen beräknas utifrån Pearsons r (Djurfeldt et al., 2010). ROA och 

ROE kommer stå för varsin multipel regressionsanalys varför korrelationen mellan ROA och ROE 

inte kommenteras utifrån bivariat analysen i tabell 2. 

 
Tabell 2. Bivariat analys gällande samtliga branscher. 
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I tabell 2 visar ROA en positiv korrelation med ∆CO2 (0,065) på en signifikansnivå p<0,01. Det 

innebär att om företag minskar sina koldioxidutsläpp minskar ROA. ∆CO2 visar även en positiv 

korrelation med ROE (0,029), detta på en signifikansnivå p<0,05. Det råder en positiv korrelation 

mellan ∆CO2 och Tillväxttakt (0,028) på en signifikansnivå p<0,05. Detta indikerar att företag som 

minskar sina koldioxidutsläpp tenderar att minska tillväxttakten. Utifrån tabell 2 har ∆CO2 en negativ 

signifikant korrelation på p<0,01 med Skuldsättningsgrad (-0,052). Det antyder att företag som 

minskar sina koldioxidutsläpp ökar skuldsättningsgraden. Både ROA och ROE visar en negativ 

korrelation med storlek (-0,156)(-0,052) på en signifikansnivå p<0,01, vilket innebär att korrelationen 

med 99% säkerhet inte har uppstått av slumpen. ROA och ROE följer även varandra gällande 

variabeln Tillväxttakt och visar en positiv korrelation på en signifikansnivå p<0,01 (0,637)(0,550). 

Den variabel där korrelationen skiljer sig åt mellan ROA och ROE är Skuldsättningsgrad. ROA har 

negativ korrelation till Skuldsättningsgrad (-0,374) och ROE har positiv korrelation till 

Skuldsättningsgrad (0,041) båda på signifikansnivån p<0,01. Storlek har en positiv korrelation med 

Skuldsättningsgrad (0,335) på signifikansnivå p<0,01. 

 

4.3.1 Kontroll av felkällor  

För att studien ska generera tillförlitliga resultat är det viktigt att kontrollera felkällor (Djurfeldt et 

al., 2010). I denna studie kontrolleras multikollinearitet och heteroskedasticitet vilket enligt Djurfeldt 

et al. (2010) är de två vanligaste felkällorna vid genomförandet av multipel regressionsanalys. Vidare 

menar Djurfeldt et al. (2010) att multikollinearitet uppstår när de oberoende variablerna har för hög 

korrelation med varandra. Djurfeldt och Barmark (2009) menar att en korrelation som överstiger 0,8 

eller understiger -0,8 utgör en risk för multikollinearitet. Samvariationen mellan de två oberoende 

variablerna Skuldsättningsgrad och Tillväxttakt, är de variabler som har den högsta korrelationen 

(0,335) men understiger den kritiska gränsen (+/-0,8). Detta innebär att det inte bör råda 

multikollinearitet mellan Skuldsättningsgrad och Tillväxttakt. För att säkerställa detta utförs ett VIF-

test som rekommenderas av Djurfeldt et al. (2010) och Lantz (2009). 
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Tabell 3. VIF-Test gällande samtliga branscher. 

 

 

VIF-testet i tabell 3 visar att ingen variabel har ett värde som överstiger den kritiska gränsen på 2,5 

(Djurfeldt et al., 2010). Detta tyder på att risken för multikollinearitet kan uteslutas vilket enligt 

Djurfeldt et al. (2010) är betydande för utförandet av statistisk analys.  

 

Ojämn spridning eller så kallad heteroskedasticitet är ytterligare en felkälla som kontrolleras. Detta 

genom boxplot för beroende variablerna ROA och ROE med samtliga oberoende variabler. Djurfeldt 

et al. (2010) menar att denna felkälla kan leda till att regressionsanalysen förlorar precision varför 

denna studie kontrollerar heteroskedasticitet innan de multipla regressionsanalyserna utförs. 

Kontrollen av heteroskedasticitet visar på att det inte råder någon ojämn spridning som utgör risk för 

precisionen i de multipla regressionsanalyserna. Ytterligare en felkälla som Lantz (2009) presenterar 

är överanpassning vilket innebär att kontrollvariablerna är för många i förhållande till 

observationerna. Denna studie bygger på en oberoende variabel och tre kontrollvariabler samt över 

6000 observationer varför risk för överanpassning utesluts.  

 

4.4 Multipel regressionsanalys gällande samtliga branscher  

Syftet med studien är att undersöka om det råder ett samband mellan företags minskning av 

koldioxidutsläpp och CFP. För att kunna svara på det ställda syftet utförs multivariat 

regressionsanalyser i form av multipla regressionsanalyser (Djurfeldt et al., 2010). Studien utgår från 

två beroende variabler ROA och ROE vilka representerar CFP varför två regressionsanalyser 

genomförs. ∆CO2 utgör den oberoende variabeln medan Storlek, Tillväxttakt och Skuldsättningsgrad 

utgör kontrollvariabler. Regressionsanalysernas dummyvariabler består av lagsystem och företags 

miljömässiga investeringar. Följande hypoteser är ställda för att undersöka studiens syfte: 

 

H1a: Sambandet mellan minskning av koldioxidutsläpp och ROA är positivt.  
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H1b: Sambandet mellan minskning av koldioxidutsläpp och ROE är positivt. 

 

Tabell 4. Multipel regressionsanalys avseende sambandet mellan ∆CO2 och ROA gällande samtliga branscher. 

 

 

Tabell 4 visar vilken förklaringskraft ∆CO2 samt kontroll- och dummyvariablerna har gällande 

variationen i ROA (Djurfeldt et al., 2010). Detta innebär att studiens oberoende variabel inklusive 

kontroll- och dummyvariabler har en förklaringskraft på 0,478 vilket innebär att 47,8% av variationen 

i ROA kan förklaras av de ovanstående variablerna. Skillnaden mellan R2  och justerad R2 är att det 

senare alternativet tar antalet observationer i beaktande. Djurfeldt et al. (2010) anser att om antalet 

observationer understiger 200 bör justerad R2 användas medan De Veaux, Velleman och Bock (2016) 

menar att justerad R2 bör användas när regressionsanalysen består av flera kontrollvariabler. För att 

kunna generera ett tillförlitligt resultat kommer denna studie att ta hänsyn till både R2 och justerad R2 

trots att observationerna överstiger 200. I tabell 4 visar R2 och justerad R2 på identiska resultat. 

Sannolikheten för att sambandet som uppvisas i tabell 4 skulle uppstå av slumpen är lika med noll, 

då Sig antar ett värde av 0,000b.  

 

∆CO2 har signifikant positiv påverkan på företags ROA, p<0,01. Detta innebär att en minskning av 

koldioxidutsläpp med en enhet kommer utifrån tabell 4 minska ROA med 1,454 enheter medan en 

ökning av koldioxidutsläpp med en enhet kommer öka ROA med 1,454 enheter. Det i sin tur leder 

till att H1a förkastas, då studien visar på att minskning av koldioxidutsläpp kommer att minska CFP 
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utifrån ROA. Samtliga kontrollvariabler har en signifikansnivå p<0,01 vilket innebär att ROA 

påverkas av alla kontrollvariabler där Storlek (0,331) och Tillväxttakt (2,789) har en positiv 

koefficient. Detta medför att om Storlek eller Tillväxttakt ökar kommer ROA att öka. 

Skuldsättningsgrad (-11,319) har däremot en negativ koefficient vilket innebär att om alla andra 

variabler hålls konstanta kommer en ökning av skuldsättningsgraden minska ROA markant. 

Lagsystem (0,301) och Miljömässiga investeringar (0,356) som utgör dummyvariabler har 

signifikansnivå p<0,05 vilket innebär att även de har en positiv effekt på ROA. 

 

Tabell 5. Multipel regressionsanalys avseende sambandet mellan ∆CO2 och ROE gällande samtliga branscher. 

 

 

I tabell 5 antar Sig ett värde av 0,000b vilket innebär att variationen i ROE inte beror på slumpen, 

variationen kan till 32,9% enligt R2 och till 32,8% enligt justerad R2 förklaras av de oberoende 

variablerna. ∆CO2 har koefficient 2,174 vilket innebär att en minskning av koldioxidutsläpp med en 

enhet kommer att minska ROE med 2,174 enheter, på signifikansnivå p<0,05. Detta innebär H1b 

förkastas då det råder ett negativt samband mellan minskning av koldioxidutsläpp och ROE. 

 

Samtliga kontrollvariabler i tabell 5 har effekt på ROE där Storlek har koefficient 0,287, Tillväxttakt 

6,637 och Skuldsättningsgrad 14,362. Där den förstnämnda koefficienten har signifikansnivå p<0,05 

och de övriga p<0,01. Detta innebär att om en kontrollvariabel ökar medan de övriga variablerna hålls 

konstanta ökar ROE. Något som är nämnvärt är att Skuldsättningsgrad utgör en positiv koefficient i 
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tabell 5 vilket skiljer sig från tabell 4 där den utgör en negativ koefficient. Detta beror på att 

lönsamhetsmåtten ROA och ROE mäter CFP på olika sätt. Dummyvariablerna Lagsystem (1,78, 

p<0,01) och Miljömässiga investeringar (0,985, p<0,05) har även de effekt på ROE. 

 

4.5 Deskriptiv statistik gällande varje bransch 

Tidigare studier såsom Lewandowski (2017) påvisar att det råder en skillnad gällande sambandet 

mellan koldioxidutsläpp och CFP beroende på vilken bransch som undersöks. Detta utgör grunden 

till att denna studie kommer undersöka varje bransch för sig. I tabell 6 presenteras den deskriptiva 

statistiken för varje enskild bransch.  
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Tabell 6. Deskriptiv statistik för ROA, ROE, ∆CO2, Storlek, Tillväxttakt, Skuldsättningsgrad gällande varje bransch. 
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4.5.1 ROA 

Utifrån lönsamhetsmåttet ROA går det att konstatera att det finns företag i samtliga branscher som är 

lönsamma men även företag som inte är lönsamma. Medelvärdet och medianvärdet är i de flesta 

branscher snarlika men inom branscherna dagligvaror, hälsovård och finans går det att påvisa en 

större skillnad än i de övriga branscherna. Bransch dagligvaror har ett medelvärde på 9,346 och ett 

medianvärde på 7,812, bransch hälsovård har medelvärde 10,243 och medianvärde 7,618, bransch 

finans har medelvärde 4,691 och medianvärde 2,252. När medelvärdet och medianvärdet skiljer sig 

åt finns det en risk att variabeln är snedfördelad. Samtliga medelvärden ligger fördelade inom Q1 och 

Q3 men medelvärdet gällande bransch dagligvaror, hälsovård och finans ligger närmare Q3 än Q1 

vilket kan utgöra en risk för snedfördelning. Standardavvikelsen för samtliga branscher är relativt hög 

i förhållande till medelvärdet, det bör dock poängteras att standardavvikelsen för bransch energi 

(8,506), material (6,969) och kraftförsörjning (4,850) är högre än medelvärdet, vilket kan påverka 

variabelns symmetri. Spridningen mellan minimumvärde och maximumvärde för samtliga branscher 

är stor vilket kan utgöra en bidragande faktor till att standardavvikelserna är höga. Variabeln ROA 

har därför kontrollerats i boxplot och histogram för att konstatera att det inte finns några extremvärden 

som påverkar symmetrin i den utsträckning att dessa extremvärden bör exkluderas.  

 

4.5.2 ROE 

Det finns stor spridning mellan minimumvärde och maximumvärde gällande variabeln ROE. Den 

största spridningen går att utläsa i bransch sällanköpsvaror och tjänster där minimumvärdet är -

121,337 och maximumvärdet är 125,960. Detta resulterar i att standardavvikelsen är hög i förhållande 

till medelvärdet. Bransch energi (20,097), material (18,367), finans (21,310) och kraftförsörjning 

(15,339) har standardavvikelser som överstiger medelvärdet vilket kan tyda på skevhet i variabeln. 

Medelvärdet och medianvärdet skiljer sig främst åt i bransch dagligvaror (24,780)(20,369), hälsovård 

(22,372)(16,086) och finans (19,362)(15,241) men samtliga medelvärden ligger innanför Q1 och Q3. 

För att kontrollera variabelns symmetri genomförs boxplot samt histogram för variablerna. 

Kontrollen tyder på att extremvärdena är verkliga varför de inkluderas i studien.  

 

4.5.3 ∆CO2 

Minimumvärdet för ∆CO2 är negativt i samtliga branscher vilket innebär att det finns företag som 

tenderar att minska sina koldioxidutsläpp inom alla representerade branscher. Bransch 

sällanköpsvaror och tjänster (-0,009)(-0,0005), dagligvaror (-0,011)(-0,016), finans (-0,012)(-0,028), 

kraftförsörjning (-0,008)(-0,016) och fastigheter (-0,020)(-0,027) har både ett negativt medelvärde 

och medianvärde medan bransch hälsovård (0,004)(0,003), informationsteknik (0,028)(0,005) och 
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energi (0,0153)(0,000) har ett positivt medelvärde och medianvärde. Samtliga medelvärden befinner 

sig mellan Q1 och Q3. Något som är anmärkningsvärt gällande standardavvikelsen för ∆CO2 är att 

den överstiger medelvärdet i samtliga branscher vilket beror på de stora spridningarna mellan 

minimumvärde och maximumvärde. Variabeln ∆CO2 kontrolleras därför både i boxplot och 

histogram för att garantera symmetrin i variabeln för vidare analys.  

 

4.5.4 Storlek 

Storlek är den variabel där samtliga värden praktiskt taget är identiska mellan branscher. Medelvärdet 

och medianvärdet är snarlika vilket innebär att medelvärdet är jämnt fördelat mellan Q1 och Q3 i 

samtliga branscher. Spridningen mellan minimumvärde och maximumvärde är liten vilket förklarar 

de låga standardavvikelserna. Exempelvis har bransch dagligvaror medelvärde på 23,323 och 

medianvärde på 23,335 med en standardavvikelse på 1,176, vilket är lågt i förhållande till 

medelvärdet. Resterande branscher tenderar att likna bransch dagligvaror i sin utformning vilket tyder 

på symmetri i variablerna.  

 

4.5.5 Tillväxttakt 

Tillväxttakten skiljer sig åt mellan branscherna men överlag har varje bransch stor spridning mellan 

minimumvärde och maximumvärde. Där bransch hälsovård, finans och informationsteknik utmärker 

sig. Bransch hälsovård har minimumvärde 0,159 och maximumvärde 23,414, bransch finans har 

minimumvärde 0,041 och maximumvärde 21,905, bransch informationsteknik har minimumvärde 

0,137 och maximumvärde 12,818. De stora spridningarna påverkar standardavvikelserna som är höga 

i förhållande till samtliga medelvärden. Medelvärdet för samtliga branscher ligger inom Q1 och Q3, 

dock är de inte jämnt fördelade utan medelvärdet befinner sig mellan Q2 och Q3. Exempelvis har 

bransch fastigheter medelvärde 0,966 vilket ligger nära Q3 (1,101). Utifrån den deskriptiva statistiken 

för kontrollvariabeln Tillväxttakt finns en risk för snedfördelade observationer varför boxplot och 

histogram har genomförts för att kontrollera variablernas symmetri. Inga extremvärden har 

exkluderats eftersom de inte påverkar variabelns symmetri i för hög grad. 

 

4.5.6 Skuldsättningsgrad  

Skuldsättningsgraden har likt variabeln Storlek medelvärden och medianvärden som är närliggande. 

Exempelvis har bransch fastigheter medelvärde 0,540 och medianvärde 0,544. Standardavvikelsen 

för samtliga branscher är låg vilket kan förklaras av att spridningen mellan minimumvärde och 

maximumvärde är liten. Den största spridningen finns i bransch material, minimumvärde 0,028 och 
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maximumvärde 0,940. Alla medelvärden är jämnt fördelade mellan Q1 och Q3 vilket tyder på att 

variabeln fördelar sig symmetriskt inom samtliga branscher. 
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4.6 Bivariat analys gällande varje bransch 

 

Tabell 7. Bivariat analys gällande varje bransch. 
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Bivariat analysen i tabell 7 visar på att ROA i bransch fastigheter har negativ korrelation med ∆CO2 

(-0,084). Detta innebär att minskning av koldioxidutsläpp tenderar att öka ROA, då korrelationen är 

icke-signifikant går denna effekt inte att säkerställa. För de övriga branscherna är korrelationen 

mellan ROA och ∆CO2 positiv, av dessa branscher är det endast bransch material, industrivaror och 

tjänster samt dagligvaror som har en signifikant korrelation. Bransch material har korrelation på 

signifikansnivå p<0,01 och bransch industrivaror och tjänster samt dagligvaror har signifikansnivå 

p<0,05. Detta innebär att dessa samband till 99% respektive 95% säkerhet inte har uppstått av 

slumpen. 

 

Korrelationen mellan ROE och ∆CO2 är negativ i bransch finans, teleoperatör, kraftförsörjning och 

fastigheter men ingen av dessa korrelationer är signifikanta, varför analysen bör genomföras med 

försiktighet. Resterande branscher har positiv korrelation mellan ROE och ∆CO2, dock är det endast 

bransch material som har signifikant korrelation på p<0,05. Det skiljer sig åt mellan branscherna om 

∆CO2 har en negativ eller positiv korrelation med Storlek. Den enda bransch som visar på signifikant 

korrelation mellan ∆CO2 och Storlek är bransch finans som har en negativ korrelation (-0,131) på 

signifikansnivå p<0,01. Detta innebär att minskning av koldioxidutsläpp har positiv effekt på företags 

storlek.  

 

Korrelationen mellan Tillväxttakt och ∆CO2 skiljer sig åt mellan branscherna där bransch finans är 

den enda bransch som har signifikant korrelation (0,174, p<0,01). Samtliga branscher förutom 

bransch fastigheter visar på en negativ korrelation mellan ∆CO2 och Skuldsättningsgrad men det är 

endast bransch finans som har signifikant korrelation (-0,168, p<0,01). ROA och Storlek har i 

övervägande branscher signifikant negativ korrelation på signifikansnivå p<0,01. Detta innebär att 

ökar företags storlek tenderar ROA att minska. ROA har positiv korrelation på signifikansnivå p<0,01 

i samtliga branscher gällande variabeln Tillväxttakt. Detta medan ROA och Skuldsättningsgrad har 

en negativ korrelation på signifikansnivå p<0,01 i samtliga branscher. Det innebär att sambanden till 

99% säkerhet inte är slumpmässiga.  

 

ROE påvisar samma tendens som ROA gällande korrelationen med Tillväxttakt, vilket innebär att 

samtliga branscher har en positiv korrelation på signifikansnivå p<0,01. ROE uppvisar både positiva 

och negativa korrelationer med Skuldsättningsgrad. Där bransch material (0,130), bransch 

dagligvaror (0,267) och bransch fastigheter (0,171) har positiv korrelation på signifikansnivå p<0,01 

och bransch teleoperatör (0,111) på signifikansnivå p<0,05. Detta innebär att ökar 

skuldsättningsgraden ökar ROE. Bransch finans (-0,121) påvisar däremot en signifikant negativ 

korrelation mellan ROE och Skuldsättningsgrad vilket utgörs på signifikansnivå p<0,05. I samtliga 
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branscher har Tillväxttakt och Storlek en negativ korrelation. Det är endast i bransch 

informationsteknik och fastigheter som korrelationen är icke-signifikant. I de övriga branscherna 

råder signifikansnivå p<0,01. 

 

Det råder positiv korrelation mellan Storlek och Skuldsättningsgrad i samtliga branscher. 

Korrelationen är icke-signifikant i bransch energi (0,087), bransch teleoperatör (0,047) och bransch 

fastigheter (0,076). Detta medan bransch dagligvaror (0,106) har en korrelation på signifikansnivå 

p<0,05 och resterande branscher har korrelation på signifikansnivån p<0,01. Det råder negativ 

korrelation mellan Tillväxttakt och Skuldsättningsgrad i samtliga branscher förutom bransch 

fastigheter som har en positiv korrelation. Det är endast bransch hälsovård som har en korrelation på 

signifikansnivån p<0,05 medan övriga branscher har korrelation på signifikansnivån p<0,01.  

 

4.6.1 Kontroll av felkällor 

För att utesluta multikollinearitet och heteroskedasticitet i studiens datamaterial genomförs kontroll 

av dessa felkällor. Multikollinearitet kan råda i materialet om korrelationen mellan två oberoende 

variabler överstiger 0,8 eller understiger -0,8 (Djurfeldt & Barmark, 2009). Utifrån bivariat analysen 

i tabell 7 finns det endast en korrelation som ligger nära 0,8 vilket är korrelationen mellan 

Skuldsättningsgrad och Storlek (0,718) i bransch finans. Ett VIF-test genomförs för att kunna utesluta 

multikollinearitet vilket presenteras i tabell 8.  

 

Tabell 8. VIF-test gällande varje bransch. 

 

 

Tabell 8 visar att samtliga variabler som ingår i VIF-testet har ett värde som understiger 2,5. Det finns 

två variabler som sticker ut och det är Skuldsättningsgrad (2,270) och Storlek (2,231) i bransch finans. 

Dessa värden understiger dock den kritiska gränsen varför multikollinearitet utesluts (Djurfeldt et al., 

2010; Lantz, 2009).  
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4.7 Multipel regressionsanalys gällande varje bransch  

 

Tabell 9. Multipel regressionsanalys avseende sambandet mellan ∆CO2 och ROA gällande varje bransch. 
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Tabell 9 visar hur stor variation gällande förändring i ROA som kan förklaras av de oberoende 

variablerna Storlek, ∆CO2, Tillväxttakt och Skuldsättningsgrad samt dummyvariablerna Lagsystem 

och Miljömässiga investeringar (Djurfeldt et al., 2010). De multipla regressionsanalyserna för varje 

bransch visar på Sig 0,000b, vilket innebär att sambandet inte uppkommit av slumpen. 

Förklaringsgraden skiljer sig åt mellan de olika branscherna där den största förklaringsgraden 

återfinns i bransch finans. Där variationen i ROA kan förklaras av de oberoende variablerna med 

69,7% enligt R2 och 69,2% enligt justerad R2. I bransch finans är koefficienten negativ för ∆CO2 (-

0,801). Detta innebär att en minskning av koldioxidutsläpp med en enhet leder till en ökning av ROA 

med 0,801 enheter. Det som dock ska anmärkas gällande bransch finans är att koefficienten ∆CO2 

inte är signifikant vilket innebär att sambandet inte går att säkerställa och analysen bör genomföras 

med försiktighet.  

 

Ytterligare en bransch som erhåller en hög förklaringsgrad men där ∆CO2 har signifikant effekt 

(P<0,01) på ROA är bransch dagligvaror. Där variationen i ROA kan förklaras av ∆CO2 samt 

kontroll- och dummyvariabler med 68,2% enligt R2 och 67,8% enligt justerad R2 . Koefficienten för 

∆CO2 är positiv (3,627) i bransch dagligvaror och därmed kommer en minskning av koldioxidutsläpp 

med en enhet leda till att ROA minskar med 3,627 enheter. Den bransch som har lägst förklaringsgrad 

gällande variationen i ROA är bransch kraftförsörjning, utifrån R2 27,4% och justerad R2 26,5%. 

Bransch kraftförsörjning visar en koefficient för ∆CO2 på -0,789 men effekten är icke-signifikant 

vilket leder till att resultatet bör kommenteras med försiktighet. Den bransch som visar på lägst 

förklaringsgrad och är signifikant (p<0,01) gällande koefficient ∆CO2 är bransch material. 

Variationen i ROA kan förklaras av variationen i ∆CO2 samt kontroll- och dummyvariabler med 

31,5% utifrån R2 och med 31% enligt justerad R2. Där koefficienten ∆CO2 är positiv och antar värde 

3,119 vilket innebär att minskning av koldioxidutsläpp leder till minskning i ROA.  

 

De branscher som har signifikansnivå p<0,01 för koefficienten ∆CO2 utöver bransch material är 

bransch industrivaror och tjänster (2,317) samt bransch dagligvaror (3,627). Bransch hälsovård 

(3,524) och informationsteknik (-2,998) har signifikansnivå p<0,1 för koefficienten ∆CO2. I Bransch 

informationsteknik bör det nämnas att minskning av koldioxidutsläpp med en enhet kommer öka 

ROA med 2,998 enheter. Kontrollvariablerna Tillväxttakt och Skuldsättningsgrad har signifikant 

effekt (p<0,01) på ROA i samtliga branscher. Tillväxttakt utgörs av en positiv koefficient i samtliga 

branscher vilket innebär att om tillväxttakten ökar kommer ROA att öka. Skuldsättningsgrad har 

däremot en negativ koefficient i samtliga branscher vilket leder till att en ökning av 

skuldsättningsgraden minskar ROA.  
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Tabell 10. Multipel regressionsanalys avseende sambandet mellan ∆CO2 och ROE gällande varje bransch. 
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Tabell 10 påvisar att variationen i ROE i bransch finans kan förklaras till 61,2% enligt R2 och till 

60,6% enligt justerad R2. Koefficienten ∆CO2 utgör dock en icke-signifikant effekt på ROE i bransch 

finans. ∆CO2 har signifikant effekt på ROE i bransch hälsovård och kraftförsörjning på 

signifikansnivå p<0,05 och i bransch material samt industrivaror och tjänster på signifikansnivå 

p<0,01. Bransch hälsovård är den bransch med högst förklaringsgrad på 48,2% utifrån R2 och 47,4% 

enligt justerad R2. Där koefficienten ∆CO2 (9,116) har signifikant effekt på ROE på signifikansnivå 

p<0,05. Detta innebär att en minskning av koldioxidutsläpp med en enhet leder till en minskning av 

ROE med 9,116 enheter. Den bransch som har lägst förklaringsgrad är bransch kraftförsörjning som 

kan förklara variationen i ROE med 16,2% utifrån R2 och 15,1% enligt justerad R2. ∆CO2 har 

koefficienten -6,981 vilket innebär att en minskning av koldioxidutsläpp med en enhet kommer öka 

ROE med 6,981 enheter. Bransch material har en positiv koefficient gällande ∆CO2 (7,983) och lika 

så bransch industrivaror och tjänster (5,051), detta på signifikansnivå p<0,01.  

 

Utifrån resultaten i tabell 9 och 10 framgår det att effekten ∆CO2 har på ROA samt ROE skiljer sig 

åt mellan branscher. Detta innebär att H2a och H2b kan accepteras då sambandet mellan minskning 

av koldioxidutsläpp och CFP, utifrån både ROA och ROE skiljer sig åt mellan branscher. 
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5. DISKUSSION 

I detta kapitel kommer studiens resultat att tolkas och analyseras först utifrån samtliga branscher 

sammanslaget för att sedan diskutera resultatet utifrån varje enskild bransch. Diskussionen kopplas 

samman med tidigare forskning som har presenterats i problematiseringen och den teoretiska 

referensramen. Diskussionen kommer även bestå av exempel till vilka komponenter som kan ha 

påverkat studiens resultat. 

 

5.1 Sambandet mellan minskning av koldioxidutsläpp och Corporate Financial 

Performance 

Utgångspunkten som styr denna studie är den tvetydighet som tidigare forskning presenterat gällande 

vilken effekt en minskning av koldioxidutsläpp har på CFP. En minskning av koldioxidutsläpp ses 

som etiskt korrekt agerande av företag utifrån den negativa klimatförändringen. Detta garanterar dock 

inte att företag allokerar resurser för att minska koldioxidutsläpp vilket grundar sig i att en minskning 

av koldioxidutsläpp kan bli på bekostnad av CFP (Makni et al., 2009). Då tidigare forskning gällande 

miljömässiga CSR-prestationer ofta baseras på aggregerade mått råder det en osäkerhet gällande 

vilken effekt en minskning av koldioxidutsläpp har på CFP (Boiral et al., 2012). Denna osäkerhet 

menar Boiral et al. (2012) måste elimineras för att företag ska våga investera miljömässigt och minska 

sina koldioxidutsläpp.  

 

För att få en djupare förståelse för den tvetydighet som tidigare forskning presenterat använder sig 

denna studie av allmänt kända ekonomiska teorier för att öka förståelsen gällande företags agerande. 

Studien utgår från stakeholder theory och legitimitetsteorin för att öka förståelsen kring varför företag 

prioriterar att minska sina koldioxidutsläpp även om det leder till en minskning av CFP. 

Legitimitetsteorin utgår från att det finns ett osynligt kontrakt mellan företag och omvärlden där 

företag måste agera utifrån samhällets förväntningar och normer för att anses vara legitima (Deegan 

& Unerman, 2011). Genom att företag minskar sina koldioxidutsläpp bör det ses som att de tar sitt 

sociala ansvar. Detta stärks av Margolis et al. (2009) som anser att företag agerar legitimt för att de 

har samhällets ögon på sig. Stakeholder theory liknar legitimitetsteorin men lägger fokus på att agera 

utifrån ägarnas bästa och skapa relationer till ägarna vilket i sin tur bör generera ökad CFP (Freeman 

et al., 2004; Hasnas, 1998). Studien tolkar även resultatet utifrån RBV-teorin samt den institutionella 

teorin för att skapa en ökad förståelse gällande företags agerande. Utifrån RBV-teorin hävdar 

Gallego-Álvarez et al. (2015) att det endast är företag med unika miljöstrategier som kan öka CFP 

genom en minskning av koldioxidutsläpp. Tolkas resultatet istället utifrån den institutionella teorin 
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bör företag inom samma bransch agera homogent på grund av isomorfism (Deegan & Unerman, 

2011). 

 

5.2 Sambandet mellan minskning av koldioxidutsläpp och Corporate Financial 

Performance utifrån samtliga branscher 

Det råder en tvetydighet gällande vilket effekt en minskning av koldioxidutsläpp har på CFP (Busch 

et al., 2011; Gallego-Álvarez et al., 2015; Hatakeda et al., 2012; Margolis et al., 2009) varför denna 

studie har ställt upp nedanstående hypoteser. Detta för att reducera osäkerheten gällande sambandet 

mellan minskning av koldioxidutsläpp och CFP.  

 

H1a: Sambandet mellan minskning av koldioxidutsläpp och ROA är positivt. 

H1b: Sambandet mellan minskning av koldioxidutsläpp och ROE är positivt. 

 

En tänkbar anledning till att studien utifrån tabell 4 och 5 finner ett negativt samband mellan 

minskning av koldioxidutsläpp och CFP är att företag inom samtliga branscher inte förfogar över 

unika miljöstrategier (Gallego-Álvarez et al., 2015). Vidare menar Gallego-Álvarez et al. (2015) med 

utgångspunkt i RBV-teorin att anledningen till att företag lyckas generera CFP genom minskning av 

koldioxidutsläpp är för att dessa företag besitter unika miljöstrategier som är svåra att imitera. Detta 

skapar konkurrensfördelar som i sin tur leder till ökad CFP. Denna studies resultat skiljer sig från 

Gallego-Álvarez et al. (2015) resultat som finner ett positivt samband mellan minskning av 

koldioxidutsläpp och ROE. Det går därmed att anta att samtliga företag i denna studie inte besitter 

dessa unika strategier för att generera ökad CFP genom minskning av koldioxidutsläpp. Dessa 

skillnader kan grunda sig i att denna studie utgörs av 677 företag i elva branscher medan Gallego-

Álvarez et al. (2015) studie baseras på 89 företag i miljökänsliga branscher. Det i sin tur kan tyda på 

att endast företag i miljökänsliga branscher innehar resurser för att skapa unika miljöstrategier. Detta 

kan bero på att dessa branscher utsätts för större påtryckningar gällande koldioxidutsläpp. Denna 

studie kan därmed inte finna stöd i RBV-teorin gällande resultatet i tabell 4 och 5. Ovan framförda 

argument stärks av Busch et al. (2011) som menar att om det råder ett negativt samband mellan 

minskning av koldioxidutsläpp och CFP kan inte forskning finna stöd i RBV-teorin.  

 

Välutformade miljöstrategier är även något Lee (2012) anser har betydelse för företags minskning av 

koldioxidutsläpp. Vidare menar Lee (2012) att företag kan delas in i kategorier utifrån deras 

miljöstrategier. Företag från denna studie som inte minskar sina koldioxidutsläpp kan kategoriseras 

in under wait and see-kategorin (Lee, 2012). Det innebär att dessa företag inte tar den negativa 

klimatförändringen på tillräckligt stort allvar vilket kan ge en förklaring till varför ca 50% av studiens 



 

60 

 

företag fortsätter öka sina koldioxidutsläpp. Miljöstrategier gällande minskning av koldioxidutsläpp 

är enligt Lee (2012) relativt nytt och på basis av denna grund kan det innebära att företag som i denna 

studie minskar sina koldioxidutsläpp nyligen kan ha utvecklat välutformade miljöstrategier. Då dessa 

miljöstrategier är kostsamma och tidskrävande kan det innebära att företag på kort sikt minskat CFP 

varför sambandet visar sig som negativt i tabell 4 och 5. 

 

Det kan dock finnas en annan orsak till att sambandet visar sig som negativt i tabell 4 och 5 vilket går 

i linje med Busch et al. (2011) som konstaterar att minskning av koldioxidutsläpp inte leder till ökad 

CFP varken utifrån ROA eller ROE. Studiens resultat kan bero på att intressenter i olika hög 

utsträckning prioriterar att företag engagerar sig i minskning av koldioxidutsläpp (Busch et al., 2011). 

Det skulle innebära att de ca 50% av företagen i denna studie som minskat sina koldioxidutsläpp inte 

har agerat efter intressenternas förväntningar. Detta medan de ca 50% av företagen som ökat sina 

koldioxidutsläpp har agerat efter intressenternas förväntningar. Utifrån ovan framförda resonemang 

är det av betydelse att ändra intressenternas förväntningar om företag ska kunna lyckas generera ökad 

CFP genom minskning av koldioxidutsläpp.  

 

Det ovanstående resonemanget går inte i linje med Yadav et al. (2017) som menar att intressenter blir 

mer miljömedvetna och att miljömässiga investeringar kommer leda till ökad CFP. Denna studie 

undersöker hur minskning av koldioxidutsläpp påverkar CFP vilket utgör en miljömässig investering. 

Det är därför intresseväckande att tabell 4 och 5 påvisar ett negativt signifikant samband samtidigt 

som miljömässiga investeringar har en positiv signifikant effekt på ROA och ROE. En förklaring till 

detta kan vara att miljömässiga investeringar innefattar ett flertal indikatorer där en minskning av 

koldioxidutsläpp kan vara kostsam i förhållande till andra miljömässiga investeringar. Varför 

sambandet visar sig som negativt när studien bryter ut indikatorn koldioxidutsläpp. Detta argument 

stärks då denna studies resultat skiljer sig från Yadav et al. (2017) som undersöker sambandet mellan 

miljömässiga investeringar och CFP utifrån ett aggregerat mått. Det går utifrån de skilda resultaten 

att dra slutsatsen att sambandet påverkas om varje miljöprestation mäts enskilt eller utifrån 

aggregerade mått. Om forskning baseras på aggregerade mått kan två företag erhålla samma CSR-

betyg men de kan ha utfört olika kostsamma miljömässiga investeringar vilket kan leda till 

tvetydigheter i sambandet mellan miljömässiga investeringar och CFP.  

 

Studiens resultat gällande att ca 50% av företagen ökat sina koldioxidutsläpp är oväntat då den 

negativa klimatförändringen är allmänt känd (Naturvårdsverket, 2019). Utifrån klassisk ekonomi 

agerar företag för egen vinning och därmed är det logiskt utifrån studiens resultat att företag väljer 

att öka sina koldioxidutsläpp. Detta då det genererar ekonomiska fördelar trots att det strider mot 
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etiskt agerande. En alternativ förklaring till att företag fortsätter öka sina koldioxidutsläpp kan 

kopplas samman med Lewandowski (2017) resonemang, som menar att det krävs ett intresse från 

intressenter för att företag ska åta sig att minska sina koldioxidutsläpp. Detta då det finns koppling 

mellan aktiepriset och investeringar i minskning av koldioxidutsläpp (Lewandowski, 2017). 

Argumentet stärks av Sariannidis et al. (2013) som menar att företag som består av investerare vilka 

prioriterar miljömässigt agerande inte endast kommer fokusera på ökat CFP, utan det viktiga är 

företags miljömässiga agerande. En tänkbar tolkning utifrån ovan framförda argument är att 

investerare har en påverkan på företags agerande gällande minskning av koldioxidutsläpp. Detta 

innebär utifrån studiens resultat att så länge investerare prioriterar att företag ökar CFP framför att de 

agerar miljövänligt kommer inte företag att minska sina koldioxidutsläpp. 

 

Motiven kan dock variera. En förklaring till att företag fortsätter öka sina koldioxidutsläpp kan 

motiveras utifrån den institutionella teorin vilken grundar sig på att företag lever i isomorfism. Detta 

innebär att företag som är verksamma inom samma bransch tenderar att imitera varandra (Deegan & 

Unerman, 2011; DiMaggio et al., 1983). En tänkbar tolkning av studiens resultat kan därför vara att 

marknadsledande företag fortsätter öka sina koldioxidutsläpp eftersom det leder till ökad CFP. Det i 

sin tur leder till att företag med mindre marknadsandelar inte vågar avvika från trenden och minska 

sina koldioxidutsläpp, oberoende av om dessa företag skulle öka CFP genom en minskning av 

koldioxidutsläpp.  

 

Studien finner att ca 50% av företagen minskar sina koldioxidutsläpp trots att tabell 4 och 5 

åskådliggör att sambandet mellan minskning av koldioxidutsläpp och CFP är negativt. En möjlig 

förklaring till detta agerande går att hämta ur Albertini (2013) studie som anser å ena sidan att 

miljömässiga investeringar är kostsamma för företag på kort sikt. Å andra sidan kan dessa 

investeringar generera ökad CFP på lång sikt. Utifrån ovan framförda resonemang kan företag som 

investerar miljömässigt på kort sikt sänka företagets skattepliktiga resultat. Detta resulterar i att 

företaget betalar mindre skatt på resultatet samtidigt som de agerar legitimt mot samhället och 

dessutom kan öka CFP på lång sikt. 

 

Därutöver kan en minskning av koldioxidutsläpp enligt Chakrabarty et al. (2013) skapa unika 

konkurrensfördelar för företag då de agerar etiskt korrekt. Företag som agerar etiskt korrekt kan 

exempelvis allokerar resurser för att investera i en ny maskin som kan producera i ett högre tempo 

och släppa ut mindre koldioxid. Det i sin tur kan leda till att dessa företag skapar sig konkurrenskraft 

och genererar ökad CFP på lång sikt. Detta trots att det är en kostsam investering på kort sikt.  
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Drygt hälften av studiens företag tenderar att minska sina koldioxidutsläpp även då denna studie inte 

finner den “win-win” situation som Boiral et al. (2012) finner i sin studie. Det bör dock poängteras 

att Boiral et al. (2012) är förvånad över att deras studie finner en “win-win” relation mellan minskning 

av koldioxidutsläpp och CFP. Detta då en minskning av koldioxidutsläpp ses som en kostsam 

investering. En möjlig tolkning utifrån resultatet i tabell 4 och 5 är att det finns flera indikatorer som 

motiverar företag till att minska koldioxidutsläpp. Detta stärks av Boiral et al. (2012) som menar att 

företag inte endast motiveras av ekonomisk vinning utan även av åtaganden att förhindra den negativa 

klimatförändringen.  

 

Det räcker dock inte att ca 50% av företagen minskar sina koldioxidutsläpp för att hantera den 

negativa klimatförändringen (Naturvårdsverket, 2019). En möjlig åtgärd för att företag ska minska 

sina koldioxidutsläpp i den utsträckning som krävs är hårdare lagsystem. Det i sin tur skulle leda till 

att företag tvingas minska sina koldioxidutsläpp för att inte bryta mot lagen. Ett flertal länder har 

redan idag lagar gällande företags koldioxidutsläpp men utifrån studiens resultat är det sannolikt att 

det råder en skillnad i ländernas lagstiftning. Argumentet går att koppla till Sariannidis et al. (2013) 

som menar att stater bör införa lagar som kräver att företag måste hållbarhetsredovisa i en högre 

utsträckning. En tänkbar tolkning utifrån Sariannidis et al. (2013) resonemang är att intressenter 

skulle få en större möjlighet att hårdare granska företags miljömässiga agerande. Det i sin tur skulle 

ställa högre krav på företags faktiska agerande, såsom minskning av koldioxidutsläpp.  

 

En möjlig förklaring till företags agerande i denna studie kan vara dess ägarstruktur (Hatakeda et al., 

2012). Vidare menar Hatakeda et al. (2012) att företag med stora stabila ägare i större utsträckning 

kan allokera resurser i miljömässiga investeringar som lönar sig på lång sikt. Detta då Hatakeda et al. 

(2012) finner att dessa ägare prioriterar att företag i framtiden vinner konkurrensfördelar även då 

miljömässiga investeringar på kort sikt kan vara kostsamma. Utifrån ovan framförda resonemang går 

det därmed att tolka att de företag som i denna studie väljer att minska sina koldioxidutsläpp är företag 

som bygger på stora stabila ägare. Vilka engagerar sig i miljömässiga investeringar för att skapa 

konkurrensfördelar samt öka CFP på lång sikt.  

 

Ytterligare forskning såsom Barnea et al. (2010) anser att ägarstrukturen har betydelse för företags 

agerande gällande minskning av koldioxidutsläpp. Det uppstår en asymmetri mellan ledning och 

ägare när företag består av många små externa ägare som inte är anslutna till företaget. Detta gör det 

möjligt för företag i denna studie att agera som goda samhällsaktörer utan att det blir på ledningens 

bekostnad då sambandet är negativt i tabell 4 och 5. Dessa företag kan utifrån Barnea et al. (2010) 
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resonemang investera miljömässigt även om det inte leder till ökad CFP. Eftersom ägarna är spridda 

och små kommer de inte motsätta sig ledningens beslut gällande investeringar (Barnea et al., 2010). 

 

Det råder därmed motstridigheter gällande vilken ägarstruktur som genomför miljömässiga 

investeringar (Barnea et al., 2010; Hatakeda et al., 2012). Med utgångspunkt från stakeholder theory 

kan inte Barnea et al. (2010) argument finna stöd i denna studie. Detta eftersom ledningen i företag 

med många små ägare agerar på ägarens bekostnad. Det i sin tur leder till ett antagande att företag 

som i denna studie minskar sina koldioxidutsläpp är företag som består av stora stabila ägare 

(Hatakeda et al., 2012)  

 

Ytterligare en del i denna studies resultat som är värd att poängtera är att skuldsättningsgraden har en 

signifikant negativ effekt på ROA. För att företag i denna studie ska minska sina koldioxidutsläpp 

kan det krävas större investeringar. Företag som måste höja sin belåningsgrad för att investera 

miljömässigt kan komma att påverkas negativt då skuldsättningsgraden har en negativ effekt på ROA. 

Det i sin tur kan innebära att samtliga företag inte har möjlighet att utföra dessa investeringar då 

belåningen blir för kostsam. Denna situation är även något Hatakeda et al. (2012) belyser i deras 

studie då skuldsättningsgraden har en signifikant negativ effekt på CFP. Detta innebär att företag med 

begränsad finansiell flexibilitet kan komma att avstå investeringar för att minska koldioxidutsläpp då 

dessa projekt kräver finansiellt stöd. Detta kan därmed ge en förklaring till varför ca 50% av företagen 

i denna studie väljer att inte engagera sig i en minskning av koldioxidutsläpp. 

 

Denna studies resultat går i linje med Gallego-Álvarez et al. (2015) och Lewandowski (2017) resultat 

gällande att studien inte finner ett positivt samband mellan en minskning av koldioxidutsläpp och 

CFP utifrån ROA. Detta strider mot tidigare forskning (Martínez-Ferrero et al., 2015; Orlitzky et al., 

2003) som finner ett positivt samband mellan CSR och CFP. De motstridiga resultaten kan förklaras 

av att denna studie samt Gallego-Álvarez et al. (2015) och Lewandowski (2017) studier baseras på 

en indikator i CSR-måttet medan Martínez-Ferrero et al. (2015) och Orlitzky et al. (2003) använder 

sig av aggregerade CSR-mått. Detta skulle kunna innebära att indikatorn koldioxidutsläpp har hamnat 

i skymundan i de aggregerade CSR-måtten. Vilket stärker Chakrabarty et al. (2013) påstående att 

studier som baseras på aggregerade mått kan ge företag och intressenter vilseledande information. 

Denna studie tyder på att koldioxidutsläpps faktiska påverkan på CFP inte synliggörs i aggregerade 

CSR-mått. Detta argument stärks av Park et al. (2013) som anser att aggregerade CSR-mått tappar 

trovärdighet och acceptans då varje indikators effekt försvinner. Det i sin tur lyfter fram vikten av att 

denna studie bryter ut koldioxidutsläpp från det aggregerade CSR-måttet och undersöker företags 
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minskning av koldioxidutsläpp. Detta för att öka tillförlitligheten och trovärdigheten rörande företags 

faktiska agerande gällande minskning av koldioxidutsläpp. 

 

5.3 Sambandet mellan minskning av koldioxidutsläpp och Corporate Financial 

Performance utifrån varje bransch  

Med utgångspunkt från tidigare forskning (Feng et al., 2017) gällande att sambandet mellan CSR och 

CFP skiljer sig mellan branscher avser denna studie att studera varje enskild bransch för sig. Till 

skillnad från Feng et al. (2017) kommer denna studie endast analysera vilken effekt indikatorn 

koldioxidutsläpp har på CFP. Detta då det aggregerade CSR-måttet inte kan påvisa varje enskild 

indikators effekt på CFP. En anledning till att analysera varje bransch för sig är att mängden koldioxid 

som släpps ut tenderar att skilja mellan branscher. Vissa branscher står för stora delar av världens 

koldioxidutsläpp medan andra branscher står för en betydligt mindre del (Europaparlamentet, 2019). 

Det i sin tur kan ge en förklaring till varför studiens resultat gällande varje enskild bransch kan komma 

att skilja sig åt. Följande hypoteser har ställts upp för att kunna svara på om det råder en skillnad 

mellan branscher: 

 

H2a: Sambandet mellan minskning av koldioxidutsläpp och ROA skiljer sig åt mellan branscher. 

H2b: Sambandet mellan minskning av koldioxidutsläpp och ROE skiljer sig åt mellan branscher. 

 

Denna studie finner att sambandet mellan en minskning av koldioxidutsläpp och CFP skiljer sig åt 

mellan branscher, både utifrån lönsamhetsmåttet ROA och ROE. De elva olika branscherna i denna 

studie står för olika mycket koldioxidutsläpp vilket utifrån Lewandowski (2017) resonemang kan ge 

en förklaring till varför det råder en skillnad i sambandet. Lewandowski (2017) anser att företag som 

har relativt låga koldioxidutsläpp eller relativt höga koldioxidutsläpp är de företag som genom en 

minskning av koldioxidutsläpp kan generera ökad CFP. Detta resonemang kan delvis kopplas till 

studiens resultat. Då bransch kraftförsörjning som släpper ut mest koldioxid i studien (27%) har ett 

positivt signifikant samband mellan minskning av koldioxidutsläpp och ROE. Medan bransch finans, 

informationsteknik, teleoperatörer och fastigheter som utgör mellan 1-2% per bransch av studiens 

totala koldioxidutsläpp tenderar att uppvisar ett positivt samband mellan minskning koldioxidutsläpp 

och ROE. Dessa samband är dock icke-signifikanta.  

 

Det som i denna studie talar emot Lewandowski (2017) resonemang är att bransch material, 

industrivaror och tjänster samt hälsovård visar på ett signifikant negativt samband mellan minskning 

av koldioxidutsläpp och ROE. Detta då bransch material står för relativt höga koldioxidutsläpp (26%) 
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och bransch industrivaror och tjänster samt hälsovård relativt låga koldioxidutsläpp (3-4%). Därmed 

anses denna studies resultat utifrån ROE inte fullt ut stödja Lewandowski (2017) resonemang. 

 

Studiens resultat utifrån ROE kan istället tolkas utifrån Gallego-Álvarez et al. (2015) resonemang 

gällande RBV-teorin. Företag som har unika miljöstrategier är de företag som kan lyckas generera 

ökad CFP genom en minskning av koldioxidutsläpp (Gallego-Álvarez et al., 2015). Resultatet från 

studien kan därmed tolkas utifrån RBV-teorin, de branscher där det finns företag som skapat unika 

strategier är de branscher som tyder på att sambandet mellan minskning av koldioxidutsläpp och CFP 

är positivt. De branscher där det råder ett negativt samband utgörs av företag som ännu inte lyckats 

skapa dessa unika miljömässiga strategier.  

 

Resultatet gällande bransch kraftförsörjning som är den mest miljökänsliga branschen i studien visar 

att minskning av koldioxidutsläpp och ROE har ett signifikant positivt samband. Utifrån ROA är 

sambandet positivt men icke-signifikant. Detta resultat går att koppla samman med Feng et al. (2017) 

påstående att företag som agerar i miljökänsliga branscher bör fokusera på miljömässig CSR då det 

skapar ökad CFP. Miljökänsliga branscher släpper ut stora mängder koldioxid vilket skapar 

konsekvenser för klimatet varför dessa branscher får stora påtryckningar från samhället. Det i sin tur 

tyder på att företag som vill bli framgångsrika i miljökänsliga branscher måste finna unika 

miljöstrategier för att skapa konkurrensfördelar samt generera ökad CFP (Gallego-Álvarez et al., 

2015).  

 

Resultatet gällande bransch material, som likt kraftförsörjning är en miljökänslig bransch, visar på att 

sambandet är signifikant negativt mellan minskning av koldioxidutsläpp och CFP, både utifrån ROA 

och ROE. Detta talar därmed emot Feng et al. (2017) resonemang gällande att det råder ett positivt 

samband mellan miljömässig CSR och CFP i miljökänsliga branscher. Resultatet skulle därmed 

kunna förklaras av att dessa företag inte lyckats finna unika miljöstrategier utifrån ovanstående 

resonemang av Gallego-Álvarez et al. (2015). Utifrån figur 4 kan det även konstateras att det är 

bransch energi, material, industrivaror och tjänster samt kraftförsörjning som står för 85% av de totala 

koldioxidutsläppen och ingår därför i studiens miljökänsliga branscher. Dessa branscher visar skilda 

resultat gällande sambandet vilket å ena sidan kan förklaras av att populationens storlek i dessa 

branscher skiljer sig åt (Bryman & Bell, 2017). Å andra sidan kan det tyda på att det inte är logiskt 

att påstå att miljömässiga investeringar såsom minskning av koldioxidutsläpp har samma effekt på 

CFP oberoende av bransch.  
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Det som stärker ovan framförda argument gällande att det inte är logiskt att påstå att miljömässiga 

investeringar genererar ökad CFP i samtliga branscher är Barnett (2007) och Feng et al. (2017). Feng 

et al. (2017) finner i sin studie att det råder en skillnad mellan branscher och vilka CSR-prestationer 

som genererar ökad CFP. Detta stärks av Barnett (2007) som menar att företag måste genomföra 

investeringar i rätt CSR vid rätt tidpunkt för att öka CFP. Utifrån denna studies resultat går det därmed 

att konstatera att det lönar sig att minska koldioxidutsläpp för företag som är verksamma inom 

bransch kraftförsörjning och informationsteknik.  

 

Ytterligare en faktor som kan förklara skillnaderna i studiens resultat mellan branscher är hur företag 

väljer att minska sina koldioxidutsläpp. Företags val av metod är enligt King et al. (2001) en 

avgörande faktor för om företag genererar ökad CFP genom en minskning av koldioxidutsläpp. Givet 

ovanstående resonemang går det att anta att företag som är verksamma i bransch kraftförsörjning och 

informationsteknik valt rätt metoder för att minska koldioxidutsläpp. Det bör även nämnas att alla 

branscher inte kan använda samma metoder och därmed ger det inte samma förutsättningar för 

samtliga branscher att finna lönsamma metoder. Exempelvis kan inte ett producerande företag 

använda samma metoder som ett tjänsteföretag i sitt agerande gällande minskning av 

koldioxidutsläpp.  

 

En tänkbar anledning till att det råder en skillnad i studien gällande sambandet mellan minskning av 

koldioxidutsläpp och CFP mellan branscher kan även förklaras utifrån Lee (2012) påstående. Vidare 

menar Lee (2012) att det är svårt för företag att åta sig omedelbara förändringar inom hela 

verksamheten för att anpassa sig till de krav klimatförändringen ställer. Det kan leda till att företag 

delar upp verksamheten och fokuserar på att förbättra en del i taget (Rhee et al., 2003). Till följd av 

detta kan det råda skillnader i resultatet utifrån vilken del av verksamheten företag valt att förbättra. 

Utifrån ovan framförda argument går det att anta att branscher såsom material, industrivaror och 

tjänster samt hälsovård ännu inte valt att fokusera på miljöstrategier för att minska sina 

koldioxidutsläpp. Detta skulle därmed kunna ligga till grund för att sambandet mellan minskning av 

koldioxidutsläpp och CFP är signifikant negativt i dessa branscher. Detta medan bransch 

kraftförsörjning och informationsteknik valt att engagera sig i miljöstrategier för att minska 

koldioxidutsläpp. Då sambandet utifrån tabell 9 och 10 är signifikant positivt i dessa branscher. 

 

Utifrån vilken bransch som studeras har olika CSR-prestationer varierande effekt på CFP (Feng et 

al., 2017). Det är därför betydande för företag att veta vilken finansiell effekt de kan förvänta sig av 

att minska sina koldioxidutsläpp. Från denna studies resultat är det likt Feng et al. (2017) studie 

uppseendeväckande att bransch informationsteknik finner ett positivt samband då den inte utgör en 
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miljökänslig bransch. Feng et al. (2017) förklarar ovanstående samband som att bransch 

informationsteknik använder miljömässiga CSR-investeringar som en möjlighet att sänka företags 

risk. Ett tänkbart resonemang är därmed att företag inom bransch informationsteknik i denna studie 

minskar sina koldioxidutsläpp för att sänka företagets risk vilket leder till ökad CFP. Denna studie 

visar på att ett flertal branscher som inte klassificeras som miljökänsliga tenderar att åskådliggöra 

samma resultat som bransch informationsteknik, dock är dessa samband icke-signifikanta. Detta kan 

tyda på att fler branscher tenderar att sänka företagets risk genom minskning av koldioxidutsläpp 

vilket resulterar i ökning av CFP.  

 

Denna studie finner i övervägande branscher att det råder ett negativt samband mellan minskning av 

koldioxidutsläpp och CFP utifrån tabell 9 och 10. Trots att det råder ett negativt samband minskar ca 

50% av företagen sina koldioxidutsläpp. Detta skulle kunna förklaras av att de vill förebygga höga 

efterlevnadskostnader (Albertini, 2013). Vidare menar Albertini (2013) att dessa kostnader i form av 

böter och sanering kan komma att öka i framtiden. Utifrån ovanstående resonemang kommer det vara 

extra betydande för företag som agerar i miljökänsliga branscher att minska sina koldioxidutsläpp. 

Detta då dessa branscher står för övervägande del av de totala koldioxidutsläppen varför de kan 

förvänta sig höga efterlevnadskostnader om de inte agerar för att minska sina koldioxidutsläpp. De 

branscher som i denna studie släpper ut stora mängder koldioxid och därmed riskerar höga 

efterlevnadskostnader är bransch energi, material, industrivaror och tjänster samt kraftförsörjning. 

 

Denna studie uppvisar liknande resultat som Gallego-Álvarez et al. (2015) att lönsamhetsmåtten ROA 

och ROE visar på skilda resultat gällande sambandet mellan minskning av koldioxidutsläpp och CFP. 

Detta väcker frågan kring vilket lönsamhetsmått som bör användas och lämpar sig bäst vid mätningen 

av sambandet. När forskning utgår från olika lönsamhetsmått menar Peloza (2009) att det kan vara 

en bidragande faktor till att resultaten blir tvetydiga. Detta leder till en osäkerhet gällande om företag 

bör investera i en minskning av koldioxidutsläpp eller inte utifrån ett finansiellt perspektiv. Något 

anmärkningsvärt är att exempelvis bransch informationsteknik påvisar skilda resultat utifrån ROA 

och ROE medan bransch material visar på att det råder ett positivt signifikant samband både utifrån 

ROA och ROE. Det går utifrån ovanstående resonemang att antyda att det råder skillnader i resultatet 

utifrån vilket lönsamhetsmått som använts, detta kan bero på att branscher genererar olika lönsamhet. 

Det kan därför vara betydande att undersöka branscher utifrån olika lönsamhetsmått för att finna det 

faktiska sambandet som råder mellan en minskning av koldioxidutsläpp och CFP.  

 

Denna studies resultat skiljer sig åt från Feng et al. (2017) resultat, som finner ett positivt samband 

mellan miljömässig CSR och CFP i miljökänsliga branscher. Denna studie visar endast på detta 
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samband i bransch kraftförsörjning men inte i de övriga miljökänsliga branscherna. Skillnaden mellan 

studierna kan bero på att Feng et al. (2017) studerar CSR-prestationer som ett aggregerat mått medan 

denna studie studerar minskning av koldioxidutsläpp på en rådatanivå. Skillnaden i de olika studierna 

stärker argumentet gällande att det är betydande för forskningen att studera CSR-prestationer på en 

rådatanivå såsom minskning av koldioxidutsläpp istället för att använda aggregerade mått såsom 

ESG. Detta stärks av Hatakeda et al. (2012) som menar att aggregerade mått kan generera 

motsägelsefulla resultat som leder till att företag tar beslut på felaktiga grunder vilket även kan ge en 

förklaring till den tvetydighet som råder i tidigare forskning.  

 

5.4 Sammanfattande diskussion och reflektioner  

Studiens resultat kan ses som logiskt utifrån resonemanget att ökad produktion leder till vinster vilket 

i sin tur leder till ökade koldioxidutsläpp, likaväl som att minskad produktion leder till lägre resultat 

och minskade koldioxidutsläpp. Sambandet är logiskt ur synvinkeln att företag alltid vill agera för att 

maximera CFP men utifrån stakeholder theory bör sambandet ses som ologiskt. Resonemanget 

baseras på Yadav et al. (2017) påstående att intressenter prioriterar att företag agerar hållbart. Detta 

borde därför leda till att företag som minskar sina koldioxidutsläpp ökar CFP men således visar sig 

inte studiens resultat. En anledning till att minskning av koldioxidutsläpp inte leder till ökad CFP kan 

bero på att kunder vill betala minsta möjliga för en produkt. Detta gör det svårt för företag att investera 

i teknisk utveckling för att minska koldioxidutsläpp när det inte är något kunder prioriterar i sin 

konsumtion.  

 

Det bör poängteras att även då en ökning av koldioxidutsläpp ses som oetiskt, kan de ekonomiska 

aspekterna vara betydande varför företag inte har möjlighet till att göra åtaganden för att minska sina 

koldioxidutsläpp. Vissa företag saknar den ekonomiska flexibiliteten som enligt Hatakeda et al. 

(2012) krävs för att kunna göra investeringar gällande en minskning av koldioxidutsläpp. Det krävs 

därför att intressenter ser det som betydande att företag minskar sina koldioxidutsläpp och därmed är 

beredda att betala för denna minskning. Detta resonemang resulterar i frågan om företag endast agerar 

etiskt rätt så länge de inte påverkar CFP, kan det då verkligen ses som etiskt rätt? Eller jämställs 

företags agerande att minska sina koldioxidutsläpp som vilken annan investering som helst där 

grundtanken bör vara att öka CFP. 

 

Det som är anmärkningsvärt med studiens resultat är att företag minskar sina koldioxidutsläpp trots 

att det leder till minskad CFP. Utifrån studiens resultat går det därför att påstå att företag som minskar 

sina koldioxidutsläpp gör det för att agera etiskt korrekt. Det går att finna stöd till detta agerande i 

stakeholder theory och legitimitetsteorin (Deegan & Unerman, 2011). En annan förklaring till detta 
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agerande kan vara att en investering i att minska koldioxidutsläpp sänker företags 

efterlevnadskostnader (Albertini, 2013). 

 

Ytterligare något som tyder på att studiens resultat är logiskt är att oavsett vilken investering företag 

tar sig an kan inte en investering i sig garantera ökad CFP. Det gäller att företag engagerar sig i 

investeringen och har förmåga att hantera den. Företag måste ha rätt förutsättningar och rätt resurser 

för att lyckas med investeringen och därmed skapa ökad CFP (Rhee et al., 2003). Detta resonemang 

går att koppla till alla investeringar företag gör, det måste finnas en tanke och strategi bakom företags 

beslut för att de ska generera ökad CFP. Detta resonemang stärks av Gallego-Álvarez et al. (2015) 

som menar att det endast är företag med unika miljöstrategier som kan generera ökad CFP genom en 

minskning av koldioxidutsläpp. Utifrån detta synsätt är det därmed logiskt att det likt studiens resultat 

bör råda en skillnad mellan branscher i sambandet mellan minskning av koldioxidutsläpp och CFP.  

 

Vidare menar Gallego-Álvarez et al. (2015) att det tar lång tid att bygga upp unika miljöstrategier 

vilka krävs för att en minskning av koldioxidutsläpp ska leda till ökad CFP, de är dessutom i stort sett 

omöjliga att imitera. Om företag som besitter dessa unika strategier minskar sina koldioxidutsläpp 

kommer företag utifrån den institutionella teorin att imitera dessa företag (Deegan & Unerman, 2011). 

Utifrån Gallego-Álvarez et al. (2015) påstående att de unika miljöstrategierna är omöjliga att imitera, 

innebär det att företag som försöker imitera dessa unika miljöstrategier riskerar att inte uppnå ökad 

CFP. Detta kan därför vara en bidragande faktor till att sambandet mellan minskning av 

koldioxidutsläpp och CFP är negativt.  

 

Oavsett hur sambandet mellan minskning av koldioxidutsläpp och CFP visar sig kommer det i 

framtiden krävas att företag genomför en förändring och minskar sina koldioxidutsläpp 

(Naturvårdsverket, 2019). Detta innebär utifrån studiens resultat att företag kommer minska CFP. Det 

i sin tur kan enligt Busch et al. (2011) utgöra en risk för samhället. Om majoriteten av företag tvingas 

minska sina koldioxidutsläpp trots att det innebär lägre CFP så utgör det en tvådelad konsekvens för 

samhället. Detta eftersom samhället är beroende av lönsamma företag och att landets ekonomiska 

tillväxttakt utvecklas, samtidigt som den negativa klimatförändringen behöver hejdas. Det är därför 

utifrån RBV-teorin betydande att företag engagerar sig i att skapa unika miljöstrategier för att kunna 

genomföra denna minskning av koldioxidutsläpp utan att det blir på bekostnad av CFP. Det finns en 

risk att företag i denna studie som minskar sina koldioxidutsläpp inte har utarbetade miljöstrategier 

vilket leder till att dessa företag inte uppnår alla de fördelar Yadav et al. (2017) presenterar. Detta kan 

därmed ge ytterligare en förklaring till varför sambandet mellan minskning av koldioxidutsläpp och 

CFP övervägande är negativt i denna studie. 
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Tidsaspekten kan påverka studiens resultat då den negativa klimatförändringen, ökad uppmärksamhet 

samt lagar och krav gällande rapportering av koldioxidutsläpp är i ett tidigt skede. Kunskapen 

gällande hur företag genom en minskning av koldioxidutsläpp ska öka CFP kan fortfarande ses som 

unik och något som kan komma att utvecklas i företags affärsstrategier (Lee, 2012). För några år 

sedan fanns det inte lagar gällande hur mycket koldioxid företag fick släppa ut. Det fanns inte 

hållbarhetsredovisning eller samma möjlighet för intressenter att välja miljövänliga företag. Den 

omställning som krävs för att vända den negativa klimatförändringen är i rullning men det är i ett 

tidigt stadium (Naturvårdsverket, 2019). Detta kan vara en av förklaringarna till att sambandet mellan 

minskning av koldioxidutsläpp och CFP är signifikant negativt i det flesta branscher.  

 

Dock tenderar fler branscher utifrån tabell 9 och 10 att finna samma positiva samband som bransch 

kraftförsörjning och informationsteknik men dessa samband är ännu inte signifikanta. Detta skulle 

med stöd från RBV-teorin kunna tyda på att dessa branscher befinner sig i utvecklingsstadiet gällande 

skapandet av unika miljöstrategier som kan generera ökad CFP genom en minskning av 

koldioxidutsläpp. 

 

Denna studie kan minimera den osäkerhet Boiral et al. (2012) upplyser om gällande vad minskning 

av koldioxid har för effekt på CFP. Det leder till att företag på bättre grunder kan fatta beslut gällande 

företags koldioxidutsläpp. Även då studiens resultat övervägande visar på att en minskning av 

koldioxidutsläpp leder till lägre CFP, agerar företag ändå för att minska sina koldioxidutsläpp vilket 

ses som det mest etiska agerandet. Studiens resultat går därmed i linje med Boiral et al. (2012) som 

antyder att ökad CFP inte är den enda faktorn som motiverar företag att minska sina koldioxidutsläpp. 
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6. SLUTSATS 

Detta kapitel svarar på studiens syfte genom att presentera studiens slutsats och bidrag för att sedan 

fastställa studiens begränsningar och ge förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Studiens slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka om en minskning av koldioxidutsläpp från företag ledde 

till ökade finansiella prestationer i företag samt om det rådde en skillnad utifrån bransch. Syftet 

byggdes upp utifrån tidigare forskning gällande sambandet mellan CSR och CFP. Detta område var 

berikat med mycket forskning men resultaten var motstridiga. Övervägande del av tidigare forskning 

var uppbyggd på aggregerade mått såsom ESG vilket kan vara förklaringen till de motstridiga 

resultaten. Denna studie frångick därför att undersöka sambandet utifrån aggregerade mått och valde 

istället att bryta ut indikatorn koldioxidutsläpp från det aggregerade ESG-måttet, för att undersöka 

företags minskning av koldioxidutsläpp. Tidigare forskning gällande sambandet mellan 

koldioxidutsläpp och CFP var knapp och den forskning som fanns saknade generaliserbarhet då den 

ofta byggde på ett land, en bransch eller ett specifikt lagsystem. Denna studie baserades på 677 företag 

verksamma i elva branscher i över 35 länder vilket gör den unik i förhållande till tidigare forskning 

och kan generera ett mer generaliserbart resultat. Genom att undersöka förändringen av 

koldioxidutsläpp till skillnad från ögonblicksbilder eller förbättring av koldioxidutsläpp likt tidigare 

forskning, kan denna studies resultat svara på det forskningsgap som adresserats angående företags 

faktiska agerande gällande minskning av koldioxidutsläpp.  

 

Tidigare forskning visar på att sambandet mellan CSR och CFP skiljer sig åt mellan branscher varför 

denna studie avsett att undersöka om denna skillnad återfinns när sambandet undersöks utifrån 

minskning av koldioxidutsläpp. Detta för att tydliggöra hur sambandet skiljer sig åt mellan studiens 

branscher samt klargöra vilka branscher som faktiskt uppnår ökad CFP genom en minskning av 

koldioxidutsläpp. I och med studiens uppvisade resultat för varje enskild bransch går det därmed att 

svara på frågan för vem lönar det sig att minska koldioxidutsläpp, vilket utifrån denna studie är företag 

som är verksamma inom bransch informationsteknik och kraftförsörjning.  

 

Studiens empiriska resultat utifrån alla branscher sammanslagna uppvisar ett negativt samband 

mellan minskning av koldioxidutsläpp och CFP, både utifrån ROA och ROE. Detta resultat skiljer 

sig från tidigare forskning som studerat sambandet mellan CSR och CFP utifrån aggregerade mått, 

vilket antyder att förändring av koldioxidutsläpp inte synliggörs i de aggregerade CSR-måtten. Denna 

studies resultat kan därmed påvisa betydelsen av att bryta ut indikatorn koldioxidutsläpp och studera 
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förändring av koldioxidutsläpp för att säkerställa dess effekt på CFP. Det går därmed utifrån studiens 

resultat att dra slutsatsen att företag inte minskar sina koldioxidutsläpp på grund av finansiell vinning. 

Detta kan säkerställa att det finns underliggande komponenter som påverkar företags agerande 

gällande minskning av koldioxidutsläpp. Mer precist innebär det att intressenternas och samhällets 

förväntningar kommer vara avgörande gällande företags minskning av koldioxidutsläpp. Det går 

därmed att dra slutsatsen att studiens resultat avseende företags agerande gällande minskning av 

koldioxidutsläpp kan ses som logiskt utifrån legitimitetsteorin. Där företag agerar för att uppfylla 

samhällets förväntningar och agera etiskt korrekt. Utifrån att studera företags förändring av 

koldioxidutsläpp har studien även funnit belägg att det krävs hårdare lagstiftning för att samtliga 

företag ska minska sina koldioxidutsläpp och motverka den negativa klimatförändringen.  

 

Det bör dock tilläggas att minskning av koldioxidutsläpp är en kostsam investering vilket kräver 

ekonomisk flexibilitet. Det går därmed att konstatera utifrån studiens resultat att samtliga företag inte 

besitter den ekonomiska flexibilitet eller de resurser som krävs för att investera i minskning av 

koldioxidutsläpp. Detta kan leda till att företag inte minskar sina koldioxidutsläpp trots att de vill 

agera etiskt korrekt. Det bör dock tilläggas att studien visar på att en minskning av koldioxidutsläpp 

leder till minskad CFP vilket kan utgöra en anledning till att företag inte prioriterar att agera etiskt 

korrekt även om de har den ekonomiska flexibiliteten.  

 

Det empiriska resultat studien finner när samtliga branscher studeras var för sig är att det råder en 

markant skillnad mellan branscher. Det går därmed att fastställa att det inte är lönsamt för företag i 

samtliga branscher att minska sina koldioxidutsläpp. Tidigare forskning påstår att det är miljökänsliga 

branscher, eller branscher som släpper ut relativt mycket eller relativt lite koldioxidutsläpp, som kan 

öka CFP genom en minskning av koldioxidutsläpp. Denna studies resultat kan dock inte fullt ut stödja 

vad tidigare forskning kommit fram till vilket kan grunda sig på att denna studie undersöker 

sambandet i varje enskild bransch. Studien hävdar därför i huvudsak att det är företag med unika 

miljöstrategier som kan öka CFP genom en minskning av koldioxidutsläpp.  

 

Utifrån att ha undersökt varje enskild bransch finner studien skillnader i sambandet mellan minskning 

av koldioxidutsläpp och CFP. Med hänsyn till den negativa klimatförändringen som råder bör 

samtliga företag sträva efter att agera etiskt korrekt och därmed minska sina koldioxidutsläpp. Detta 

oberoende om en minskning av koldioxidutsläpp leder till ökad CFP eller inte. Det är dock inte på ett 

sådant sätt resultatet visar sig i studien. Trots detta behöver det inte betyda att företag i olika 

utsträckning vill agera etiskt korrekt utan de går att hävda att skillnaden beror på att en minskning av 

koldioxidutsläpp kan vara olika kostsam i olika branscher. Det bör även poängteras att det inte är 
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genomförbart för alla företag att förändra hela verksamheten omedelbart. Detta skapar även belägg 

för att anta att företag inom olika branscher har olika förutsättningar för att minska koldioxidutsläpp. 

 

Studien finner därmed belägg för att företag som minskar sina koldioxidutsläpp prioriterar att agera 

etiskt korrekt framför ökad CFP. Detta eftersom majoriteten av branscherna visar på att sambandet 

mellan minskning av koldioxidutsläpp och CFP är negativt. Det som dock bör uppmärksammas är att 

ett flertal branscher tenderar att finna ett positivt samband mellan minskning av koldioxidutsläpp och 

CFP även om det ännu inte är säkerställt. Det går i och med detta resultat att göra antagandet att den 

negativa effekt koldioxidutsläpp har på klimatet är betydande för intressenter och att en minskning 

av koldioxidutsläpp påverkar företags konkurrenskraft. Detta tar sin utgångspunkt i att den globala 

klimatförändringen är ett högaktuellt ämne för företag och ett beslut gällande att inte minska sina 

koldioxidutsläpp är förknippat med att höja företagets risk.  

 

6.2 Studiens bidrag  

Studiens teoretiska bidrag framställs av att sambandet mellan minskning av koldioxid och CFP 

undersöks både utifrån samtliga branscher sammanslaget samt utifrån varje enskild bransch. Tidigare 

forskning har genom att använda sig av bransch som kontrollvariabel tydliggjort att bransch har en 

påverkan på sambandet mellan minskning av koldioxidutsläpp och CFP. Denna studie har istället 

undersökt sambandet på varje enskild bransch för att sedan jämföra dessa och kunna generera ett mer 

djupgående resultat. Då denna studie baseras på förändringen av koldioxidutsläpp och inte på ett 

aggregerat CSR-mått besväras studien inte av andra indikatorer som påverkar sambandet. Detta 

tydliggör därmed specifikt koldioxidutsläppens påverkan på CFP och kan bidra till entydiga resultat 

gällande sambandet mellan minskning av koldioxidutsläpp och CFP. Vilket anses viktigt då 

koldioxidutsläpp är en bidragande faktor till den negativa klimatförändringen. Studien bidrar med ett 

globalt och generaliserbart resultat då studien bygger på en total population bestående av 677 företag 

verksamma i elva branscher i över 35 länder.  

 

Studiens praktiska bidrag utgörs av ökad förståelse rörande intressenternas och samhällets påverkan 

på företags agerande gällande minskning av koldioxidutsläpp. Studiens resultat visar att ca 50% av 

företagen i studien minskar sina koldioxidutsläpp trots att majoriteten av branscher visar på ett 

negativt samband mellan minskning av koldioxidutsläpp och CFP. Detta tyder på att de företag som 

väljer att minska sina koldioxidutsläpp inte endast har som mål att maximera CFP. Dessa företag 

fokuserar istället på att uppfylla samhällets och intressenternas förväntningar gällande att agera etiskt 

och legitimt. Detta agerande kan tyckas vara ologiskt utifrån den klassiska ekonomiska teorin, men 

agerandet bör istället kopplas samman med legitimitetsteorin och ses som logiskt då företag som 
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väljer att minska koldioxidutsläpp är det företag som ses agera etiskt korrekt. Då de övervägande 

resultaten inte visar på att en minskning av koldioxidutsläpp leder till ökad CFP tyder detta på att 

företag inte bör se en minskning av koldioxidutsläpp som ett allmänt miljöåtagande utan som en 

affärsstrategi. Det är av stor vikt för företag att skapa sig unika miljömässiga strategier för att kunna 

minska sina koldioxidutsläpp utan att det blir på bekostnad av CFP. 

 

6.3 Studiens begränsning  

Studien begränsar sig till att undersöka sambandet mellan minskning av koldioxidutsläpp och CFP 

utifrån två lönsamhetsmått, ROA och ROE. Detta kan ses som en begränsning då företags lönsamhet 

är ett komplext begrepp som kan mätas utifrån ett flertal mått. Företags lönsamhet kan därför skilja 

sig åt utifrån vilket mått som används varför en studie som använder flera mått hade gett en högre 

grad av generaliserbarhet samt ett säkrare resultat. ROA och ROE är dock de mått som övervägande 

används för att mäta företags lönsamhet i liknande studier, varför valet av lönsamhetsmått kan ses 

som väsentligt och tillförlitligt.  

 

Studien bygger på sekundärdata vilket enligt Bryman och Bell (2017) skapar begränsningar i kvalitén 

på den insamlade datan. Studien samlar in sekundärdata från Thomson Reuters Datastream vilket är 

en välkänd databas för finansiell sekundärdata (Refinitiv, 2019). Datan i Thomson Reuters 

Datastream samlas in per automatik från företags rapporter vilket innebär att datan är fri från 

subjektiva bedömningar (Refinitiv, 2019). Detta leder till att studiens data kan ses hålla god kvalité 

samt anses vara tillförlitlig.  

 

Studiens population består av 677 företag verksamma i elva branscher i över 35 länder vilket innebär 

att populationen blir relativt liten i förhållande till antalet företag i dessa länder. En förklaring till att 

populationen endast består av 677 företag är att studien baseras på företag som finns tillgängliga i 

Thomson Reuters Datastream vilka har rapporterat om samtliga variabler som krävs för att genomföra 

studien.  

 

6.4 Förslag till vidare forskning  

Denna studie visar på att sambandet mellan minskning av koldioxidutsläpp och CFP skiljer sig åt 

mellan de tre mest koldioxidintensiva branscherna. Detta skiljer sig från Feng et al. (2017) som anser 

att miljökänsliga branscher tenderar att spegla samma bild av sambandet mellan CSR och CFP. Det 

skulle därför vara av betydelse att bygga vidare på denna studie genom att djupgående analysera 

varför det uppstår skillnader i miljökänsliga branscher. Detta är av betydelse då dessa branscher står 

för ca 85% av företagens totala koldioxidutsläpp i studien.  
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Då implementeringen av Parisavtalet gick av stapeln 2016 (Naturvårdsverket, 2019) bör det leda till 

att företag ökar sin rapportering av koldioxidutsläpp. Det borde även innebära att fler företag minskar 

sina koldioxidutsläpp för att följa Parisavtalet. Det skulle därmed vara intressant att reproducera 

denna studie i framtiden då företags agerande bör ha förändrats vilket borde betyda att framtida 

studiers resultat kommer skilja sig från denna studie. Det skulle i sin tur kunna påvisa Parisavtalets 

effekt på företags agerande gällande minskning av koldioxidutsläpp.  

 

En annan tänkbar studie är att undersöka om det råder en skillnad i sambandet mellan en minskning 

av koldioxidutsläpp och CFP på grund av olika länders lagstiftningar. Europaparlamentet (2019) 

menar att företags koldioxidutsläpp skiljer sig åt mellan länder. Det vore därför betydande för det 

företagsekonomiska ämnet att studera om det råder en skillnad i sambandet mellan minskning av 

koldioxidutsläpp och CFP utifrån olika länder.  

 

Tidigare forskning har analyserat sambandet mellan miljömässig CSR och företags marknadsvärde 

(Feng et al., 2017) samt studerat sambandet mellan miljömässig CSR och CFP (Fayers, 1999). Denna 

studie har likt Gallego-Álvarez et al. (2015) brutit ner miljömässig CSR på en rådatanivå. Det finns 

dock få studier som har studerat sambandet mellan en minskning av koldioxidutsläpp och företags 

marknadsvärde. Detta utgör grunden för ytterligare ett förslag till vidare forskning, att studera 

sambandet mellan minskning av koldioxidutsläpp och företags marknadsvärde. Det i sin tur skulle 

kunna säkerställa ett bredare resultat gällande vilken effekt en minskning av koldioxidutsläpp har på 

CFP. 
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