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Sammanfattning: 

Titel: Företags rapportering av koldioxidutsläpp 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Adam Grankvist och Mikael Magnusson 

 

Handledare: Jan Svanberg 

 

Datum: 2016 - 06 

 

Syfte: Miljörapportering har blivit vanligare eftersom människor i allmänhet har blivit 

mer miljömedvetna. Trots detta saknas det till stor del lagstiftning i Sverige inom detta 

område. Koldioxid är den växthusgas som orsakar 70 % av växthuseffekten vilken är ett 

globalt och långvarigt miljöproblem. Studiens syfte är att undersöka om bolags 

rapportering av koldioxidutsläpp beror av andelen kvinnor och oberoende ledamöter i 

bolagsstyrelserna.  

 

Metod: I denna studie har en kvantitativ metod använts. Den insamlade datan har 

hämtats från företagens årsredovisningar, bolagsstyrningsrapporter och från den 

oberoende samt ideella organisationen Carbon Disclosure Project (CDP). Den 

inhämtade datan har sedan jämförts med teorier och tidigare forskning, samt bearbetats 

med hjälp av en univariat och en bivariat analys för att undersöka samband mellan de 

oberoende och beroende variablerna för delpopulationen. I denna analys har studien 

använt Spearman’s Rho, linjära regressioner samt Mann-Whitney test som 

analysverktyg. 

 

Resultat & slutsats: Resultatet från studien visar att majoriteten av de tillfrågade 

företagen väljer att rapportera sina koldioxidutsläpp till CDP. Andelen kvinnor i 

bolagsstyrelsen har ett nästintill obefintligt positivt samband med CO2 vilket inte är 

signifikant. Andelen oberoende styrelseledamöter har ett svagt negativt samband med 

CO2 vilket inte är signifikant. Den deskriptiva statistiken visade att kontrollvariablerna 

företagsstorlek och styrelsestorlek hade den starkaste korrelation med CO2, vilken var 

signifikant på 0,01 nivån. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag till fortsatt forskning är att genomföra en 

longitudinell studie för att se hur företagens rapportering av koldioxidutsläpp till CDP 

förändras över tid. 

 

Uppsatsens bidrag: Det praktiska bidraget ger en bild över vilka av de 110 svenska 

storföretagen som valde att rapportera sina koldioxidutsläpp till CDP 2015. Det 

teoretiska bidraget användes för att se om andelen kvinnor i bolagsstyrelsen samt 

andelen oberoende styrelseledamöter påverkade företagens benägenhet att rapportera 

sina koldioxidutsläpp till CDP. Samma variabler användes även för att se om de 

påverkade betyget på rapporternas omfattning och relevans.  

 

Nyckelord: Koldioxidrapportering, kvinnor, oberoende, CDP, CO2, CO2omfarel 
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Aim: Environmental reporting has evolved more frequently due to the increased 

consciousness of the environment. Despite this a large amount of Swedish law 

development is lacking in this field. Carbon dioxide is the greenhouse gas causing 70 % 

of the global and long-term total greenhouse problem. The study aims to investigate 

whether the company´s reporting of carbon dioxide emissions is dependent of the 

proportion of women and the proportion of independent board members on company 

boards. 

 

Method: This study follows a quantitative method, the data has been collected from 

corporate annual reports, corporate governance reports and from the independent and 

non-profit organization Carbon Disclosure Project (CDP). The collected data has been 

compared to previous scientific research and theories, and processed under univariate 

and bivariate analysis to conclude on connections in-between dependent and 

independent variables for subpopulations. In this analysis the study has followed 

Spearman’s Rho, linear regressions as well as Mann-Whitney test as analysis. 

 

Results and conclusion: The result from this study indicates that the majority of the 

surveyed companies choose to report their carbon emissions to CDP. The proportion of 

female board members have a nearly non-existing positive correlation to CO2 which is 

non-significant. The proportion of independent board members have a weak negative 

correlation to CO2 which is not significant. The descriptive statistics indicated the 

controlling variables of firmsize and boardsize proved the strongest correlation with 

CO2, with a significance of 0,01. 

 

Suggestions for future research: A suggestion for further research is to implement a 

longitudinal study to see how companies reporting of carbon dioxide emissions to CDP 

changes over time. 

 

Contribution of the thesis: The practical contribution gives a picture, which of the 110 

big Swedish companies which choosed to report their carbon dioxide emissions to CDP 

2015. The theoretical contribution where used to see if the percentage of women in the 

company’s board of directors and percentage of independent board members influenced 

the companies tendency to report their carbon dioxide emission to CDP. The same 

variables where even used to see if they influenced the score of the reports scope and 

relevance.  

 

Key words: Carbon reporting, women, independent, CDP, CO2, CO2omfarel
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Förkortningar och definitioner 

 

CSR  Corporate Social Responsibility 

 

EU  Europeiska Unionen 

 

CDP  Carbon Disclosure Project 

 

CDLI  Carbon Disclosure Leadership Index 

 

Miljörapportering Rapport som beskriver utskottet av företags miljöarbete och 

dess miljöpåverkan. 

 

Hållbarhet Att dagens behov tillgodoses genom utveckling utan att 

inskränka på nästa generations möjligheter att tillgodose dess 

behov.  

 

Oberoende styrelseledamot En person som arbetar i bolagsstyrelsen och är oberoende i 

            förhållande till bolaget och bolagsledningen och bolagets större  

  aktieägare. 
 
Kvinna i bolagsstyrelsen  Är en kvinna som arbetar i bolagsstyrelsen. 
                                                 

CO2omfarel     Mäter koldioxidrapporteringens omfattning och relevans, 

variabeln hämtas från CDP.                   

                     
Std.deviation         En metod för att mäta spridningen av en kvantitativ variabel. 

 

Std.error        En Standardavvikelsen som kan uppkomma vid beräkningen             

  av ett medelvärde för alla medelvärdens avvikelse från det 

  gemensamma medelvärdet. Denna standardavvikelse för 

  medelvärdena är ett mått på osäkerhet vid beräkning av den 

  underliggande populationens medelvärde 
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1. Inledning 

I studiens inledande kapitel presenteras de lagregleringar som finns angående 

miljöredovisning i Sverige och en introduktion ges till varför företag väljer att rapportera 

frivillig information. I problemformuleringen presenteras problem inom området och 

studiens frågeställningar. Kapitlet avslutas med studiens syfte och nödvändiga 

avgränsningar.   

 

1.1 Bakgrund 

I mitten av 1990-talet infördes lagstadgad miljöredovisning i Sverige. Lagstiftningen 

omfattar enbart tillstånds- eller anmälningspliktiga företag och innebär att dessa företag 

skall lämna upplysningar om sin miljöpåverkan i företagens förvaltningsberättelser 

(Artsberg, 2005). Regeringen (2015) nämner att 2007 togs beslutet att statligt ägda bolag 

skall rapportera miljöaspekten i en hållbarhetsredovisning. Bortsett från dessa regleringar 

är det frivilligt att rapportera företags miljöpåverkan i Sverige (Ljungdahl, 1999).  

 

Enligt Riksdagen (2014) kan ett lagförslag träda i kraft sommaren 2016 och börja 

tillämpas efter den sista december samma år. Grunden till förslaget är EU:s 

redovisningsdirektiv vilket föreslår att alla stora företag, moderföretag i stora koncerner 

och företag av allmänintresse skall skapa en hållbarhetsrapport. Hållbarhetsrapporten ska 

innehålla icke-finansiell information och mångfaldspolicy, t ex har det föreslagits 

förändringar i årsredovisningslagen som då kommer göra detta tvingande för svenska 

företag att hållbarhetsredovisa. Europeiska kommissionen (2011) nämner att efter 

publiceringen av detta lagförslag så har miljöaspekten inom Corporate Social 

Responsibility (CSR) fått en mer betydande roll. CSR är ett uttryck som ofta används i 

både affärs- och det akademiska samhället. Enligt Deegan och Unerman (2011) är CSR 

en frivillig process där man ger ut information till sina intressenter angående företagets 

sociala och miljömässiga engagemang. Det grundar sig i att företag ska ta ett socialt 

ansvar utöver det som är lagstadgat. Enligt Perrini (2006) så används icke-finansiell 

information för att ge intressenter en bättre uppfattning gällande organisationers 

affärsstrategier, tillväxtmöjligheter samt prestationer och består både utav kvalitativ och 

kvantitativ information. Företagens affärer och tillgångar påverkas allt allvarligare av 

klimatförändringar, därför måste företagen bli mer medvetna om sådana effekter och ta 

egna miljöinitiativ som även kan leda till företagsspecifika fördelar (Pinkse & Kolk, 
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2009). Företagsstrategier kan variera kraftigt, från proaktiva metoder som gör att 

företagen måste bygga speciella funktioner till reaktiva lösningar som följer lagstiftning 

och regelstandarder (Hart, 1995). Således är information om företagens strategier och 

aktiviteter gällande växthusgaser av avgörande betydelse för bolagets intressenter. Vissa 

företag väljer att frivilligt rapportera sin information om växthusgaser då det är en 

avsaknad av särskilda politiska krav gällande detta. Även om den roll som bolagsstyrning 

bidrar till i företagens sociala ansvar är välkänt (Michelon & Parbonetti, 2012), finns det 

begränsat med tidigare studier angående effekterna från rapportering av växthusgaser 

(Terjesen, Sealy & Singh, 2009). 

 

El-Nemr (2011) beskriver att den industriella revolutionen ledde till stora sociala 

förändringar och användningen av kol som energikälla ökade. Denna ökning var störst i 

de västerländska länderna och gav upphov till luft-, vatten- och markföroreningar vilket 

var baksidan av den industriella revolutionen. Den globala uppvärmningen och den ökade 

miljöförstöringen har lett till att människor blivit mer miljömedvetna.  

 

Det har i sin tur gjort att begreppet hållbarhet har blivit allt mer välkänt inom ekonomiska 

sammanhang (Andrew och Cortese, 2011; Williams, Wilmshurts och Clift, 2011). 

Begreppet kommer ifrån FNs presentation av Brundtlandsrapporten som presenterades 

1987 efter omfattande diskussioner kring sambandet mellan ekonomisk utveckling och 

klimatpåverkan (World commission on environment and development, 1987). I 

Brundtlandsrapporten definierar man hållbar utveckling (s.16) som ”en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att inskränka på kommande generationers möjligheter 

att tillgodose sina behov”. Hållbarhetsredovisningar används av företag för att mäta, 

bevaka och kunna jämföra företagens miljöpåverkan. Hållbarhetsredovisning grundas i 

att företag integrerar miljö, ekonomi och det sociala med varandra (Bergström, Catasus 

& Ljungdahl, 2002). Denna integration benämns tripple bottom line och är från början en 

samverkan mellan de tre aspekterna inom hållbarhetsredovisning (Tidström, Larsson, 

Hassel & Ljungdahl, 2008). Målet med integreringen är att företag skall arbeta mot en 

hållbar utveckling (Elkington, 1997). 

             

Hofstede, Hostede och Minkov (2010) menar att kvinnor har större chans att bli 

tillfrågade om arbete med miljöfrågor och är således mer benägna att acceptera dessa 
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arbetsuppgifter eftersom det ligger nära deras roll i samhället. Detta leder till en aktuell 

debatt på politiknivå om jämställdhet mellan könen. I mer än femton års tid har debatten 

kring jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser pågått både i media och i riksdagen. Redan 

2006 hotade dåvarande jämställdhetsminister Margareta Winberg med lagstiftning om 

jämnare könsfördelning vilket resulterade i en förändring i näringslivet. Trycket på 

företagen försvann i samband med regeringsskiftet 2006 och utvecklingen stannade upp. 

Sommaren 2009 valde regeringen och dåvarande jämställdhetsminister Nyamko Sabuni 

att stänga dörren till kvotering i bolagsstyrelser trots att länder som Norge och Finland 

visat att kvotering är en effektiv metod för ökad jämställdhet i näringslivet. Riksdagen 

begärde en motion från regeringen 2013 att de skulle läggas fram ett förslag om 

könskvotering i bolagsstyrelser (Motion 2013/14: C224). Vidare skulle en könskvotering 

i dagens samhälle leda till fler kvinnor i bolagsstyrelser eftersom styrelser överlag är 

överrepresenterade av män.  

 

Svensk bolagsstyrning (2010) nämner att i slutet av 2004 presenterades den första 

upplagan av koden för svensk bolagsstyrning. Det har sedan dess genomförts flertalet 

justeringar och i början av 2010 publicerades en reviderad upplaga av koden för svensk 

bolagsstyrning. Denna kod har till syfte att främja en positiv utveckling av bolagsstyrning 

för de svenska börsbolagen. Syftet är att företag som är noterade på NASDAQ OMX 

Stockholm eller NGM Equity skall följa kodens anvisningar som är ett komplement till 

lagstiftning och andra regler (a.a.). Vissa punkter i koden kan företag kringgå förutsatt att 

de redovisar hur de har gått tillväga och beskriver varför. Koden beskriver att en majoritet 

av bolagsstyrelsen skall vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen 

samt att två av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare 

(a.a.). Oberoende styrelseledamöter kan förespråka mer omfattande redovisning av 

företags icke finansiella resultat (Donnelly & Mulcahy, 2008; Prado-Lorenzo & Garcia-

Sanchez, 2010). 
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1.2 Problemformulering 

Koldioxidutsläpp är en betydande orsak till den globala uppvärmningen och är därmed 

ett problem för hela världen (Rydén, Migula & Andersson, 2003). Det är av största vikt 

att bolag världen över styrs på ett sätt som befrämjar deras redovisning av 

koldioxidutsläpp, det torde vara en förutsättning för företagens minskning av utsläppen. 

Det är viktigt att klarlägga vilka faktorer som bolagen styr mot och som befrämjar ett 

utsläppsorienterat arbetssätt. En förutsättning för detta är sannolikt att 

redovisningsforskningen klarlägger vilka faktorer i bolagens styrning som är förknippade 

med en större benägenhet att redovisa bolagens koldioxidutsläpp (Bebbington, Larrinaga, 

& Moneva, 2008; Cheng & Courtenay, 2006; Kathyayini, Tilt, & Lester, 2012). 

Forskningen har tyvärr inte kommit så längt ännu. Nuvarande forskning hur bolagens 

styrningsfaktorer påverkar Corporate Social Responsibility (CSR) är välutvecklad 

(Michelon & Parbonetti, 2012) men kunskapen om hur bolagsstyrningsfaktorer påverkar 

redovisning av koldioxidutsläpp är högst begränsad (Terjesen et al., 2009). Det är heller 

inte säkert att de samband som gäller CSR allmänt kan överföras till 

koldioxidredovisning. Därför är det av största vikt att redovisningsforskningen kan 

belägga hur bolag ska göra för att redovisa koldioxidutsläpp så fullständigt som möjligt. 

En nyckelvariabel, som är flerdimensionell, är enligt vår uppfattning sammansättningen 

av bolagsstyrelser. Bolagsstyrelser har i CSR-studier visats ha en stor påverkan på hur 

bolag redovisar socialt ansvar. Vi utgår från att bolagsstyrelser har avgörande inflytande 

över hur koldioxidutsläpp redovisas eftersom dessa är strategiskt viktiga (Eng & Mak, 

2003; Kathyayini et al., 2012). Det finns enligt vår uppfattning ingen miljöfråga som är 

av större betydelse för framtida generationer än användningen av fossila bränslen. 

Världens alla företag har nu en chans att visa att de tar sitt ansvar och gå i främsta ledet 

för en hållbar framtid. 

 

Det finns dock andra skäl än jordens framtid att intressera sig för redovisning av 

koldioxidutsläpp. Som tidigare nämnt föreligger ett i vissa stycken oklart forskningsläge 

när det gäller hur bolagsstyrelser bör vara sammansatta för att frammana så omfattande 

CSR-redovisning som möjligt.  Tidigare studier har ofta visat motstridiga resultat när det 

gäller sambandet mellan CSR-rapportering och vilka faktorer som påverkar 

rapporteringens omfattning (Johnson & Greening, 1999; Neubaum & Zahra, 2006).  
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Resultatens motstridighet kan bero på att CSR är flerdimensionellt, begreppet omfattar 

den miljömässiga, sociala, ekonomiska och etiska dimensionen. Motstridigheten kan även 

förklaras av att företag använder sig av CSR på olika sätt. Tidigare studier tycks inte i 

tillräcklig utsträckning ha beaktat skillnaderna utan behandlat CSR som en homogen 

enhet. Forskningens fokus har dessutom tidigare legat på miljöaspekten i sin helhet och 

hänsyn har inte tagits till hur rapporteringen av de enskilda miljöaspekterna skiljer sig åt 

mellan företag. I kontrast till dessa väljer allt fler undersökningar att enbart ta upp 

miljöaspekten i CSR eftersom det är ett väldigt aktuellt ämne i samhället och media, både 

på ett nationellt och internationellt politiskt plan. Fokuseringen på miljö har också 

fördelen av att den är homogen och de faktorer som driver miljörapportering har 

förutsättningar att visa sig överensstämma mellan olika studier. Miljöredovisningen 

består av delar som vattenföroreningar, luftföroreningar, kemiskt avfall och radioaktivt 

avfall (Lash & Wellington, 2007). Förutom ämnets stora betydelse för växthuseffekten 

torde det därför vara av värde att utföra specialiserade CSR-studier, t ex inriktade på 

koldioxid. Detta för att få större precision av slutsatserna om vilka egenskaper hos 

styrelser som befrämjar en omfattande redovisning. Dessutom är konsekvenserna av 

koldioxidutsläpp internationella, långsiktiga och bestående vilket gör detta till ett viktigt 

ämne (Setó-Pamies, 2015; Liao, Luo & Tang, 2015; Ieng Chu, Chatterjee & Brown, 

2012). 

 

Carbon Disclosure Project (CDP) är en ideell organisation som objektivt granskar 

företags hållbarhetsrapporter där fokus ligger på företagens utsläpp. CDP använder sig av 

ett index (CDLI=Carbon Disclosure Leadership Index) där innehållet i företagens 

hållbarhetsrapporter granskas och betygsätts på två skalor. Det första betyget visar i 

vilken omfattning företaget redovisar sitt hållbarhetsarbete, medan det andra betygsätter 

innehållets relevans. I Sverige var det 115 företag som under 2015 blev tillfrågade av 

CDP att rapportera sina koldioxidutsläpp. 59 av dessa svenska företag tackade ja, vilket 

är en ökning från tidigare år. Det är dock anmärkningsvärt att enbart 51,3 % av de 

tillfrågade företagen valt att acceptera CDPs förfrågan om en granskning (CDP, 2015, a). 

Det kan jämföras med Storbritannien där 329 företag blev tillfrågade av CDP varav 205 

(62,31%) tackade ja (Liao et al., 2015). Ingen tidigare forskning har kunnat hittas som 

använt sig av CDLI vid undersökning av Svenska företag. Tidigare studier använder sig 

ofta av innehållsanalys (Bonsón & Bednarova, 2014; Hamid, 2004) för att undersöka 
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hållbarhetsrapporternas omfattning. Problemet med en innehållsanalys är att den inte 

visar vilken information som är relevant (Liao et al., 2015). Eftersom redovisning av 

koldioxidutsläpp är frivilligt och inte lagreglerat finns det utrymme för manipulation och 

missvisande information. Senare studier har tacklat detta problem genom att använda sig 

av CDLI som mätverktyg i sin forskningsdesign (Griffin, Lont, & Sun, 2012; Liao et al., 

2015; Prado-Lorenzo & Garcia-Sanchez, 2010) för att kunna analysera vilka företag som 

tillgodoser sina intressenter med relevant information och således vilka faktorer som 

påverkar detta.  Den här studien fyller det ovan nämnda gapet som finns i 

redovisningslitteraturen genom att undersöka sambandet mellan bolagsstyrelsers 

sammansättning och rapporteringen av koldioxidutsläpp bland svenska företag. 

 

Generellt accepterade variabler som har ett positivt samband med miljö- och CSR 

rapportering är storlek, industritillhörighet, resultat och bolagsstyrning (Tagesson, Blank, 

Broberg & Collin, 2009; Bozzolan, Favotto & Ricceri, 2003; Cordazzo, 2007; Khan, 

2010). Den sistnämnda faktorn syftar på mångfald, Post, Rahman och Rubow (2011) 

argumenterade att mångfald bland styrelseledamöter förbättrar chanserna för att olika 

kunskapsområden, perspektiv och idéer kommer att bearbetas i beslutsfattarprocessen. 

De föreslog att mångfald i grupper, när det gäller ålder, kön, kulturell bakgrund, 

utbildning och oberoende ställning gentemot företaget leder till mångsidig information 

på grund av olika kunskapsområden och sociala nätverk. De skillnader inom en styrelse 

som ledamöternas olikheter medför ökar troligen styrelsens förmåga att tillgodose ett 

större spann av förväntningar hos omgivningen. Exempelvis kan en grupp innehålla en 

mängd skilda värderingar om CSR (Jehn, Northcraft & Neale, 1999). Denna aspekt av 

styrelsesammansättningen har ännu ej beaktats av redovisningslitteraturen om 

miljöredovisning. Även om rollen som bolagsstyrning spelar i företags sociala ansvar är 

allmänt accepterad (Michelon & Parbonetti, 2012), så finns begränsat med forskning som 

undersökt bolagsstyrningens roll för rapporteringen av koldioxidutsläpp. 

 

Tidigare forskning har visat att kvinnor har en viktig roll i bolagsstyrelsen speciellt när 

det gäller miljöfrågor (Galbreath, 2011; Hayes, 2001; Rodriguez-Dominguez, Gallego-

Alvarez, & Garcia-Sanchez, 2009). Flera av dessa studier visar att kvinnor generellt sett 

bryr sig mer än vad män gör om miljöfrågor (Diamantopoulos, Schlegelmilch, Sinkovics, 

& Bohlen, 2003; Mainieri, Barnett, Valdero, Unipan, & Oskamp, 1997; Wehrmeyer & 
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McNeil, 2000) och är mer benägna att vidta åtgärder för att minska miljöförstöringen 

(Bord & O´Connor, 1997; Fukukawa, Shafer & Lee, 2007). Tidigare studier har även 

visat att kvinnor förespråkar rapportering av CSR, särskilt om det finns tre eller fler 

kvinnor i styrelsen (Bear, Rahman, & Post, 2010; Frias-Aceituno, Rodriguez-Ariza, & 

Garcia-Sanchez, 2013; Webb, 2004). Liknande argument har framförts om oberoende 

styrelseledamöters effekt på företags transparens. 

 

Wang och Dewhirst (1992) argumenterade att oberoende styrelseledamöter bryr sig mer 

om intressenternas förväntningar eftersom de inte är lika beroende av företagens 

ekonomiska resultat. Styrelser med fler oberoende styrelseledamöter har en större 

benägenhet att tillgodose fler intressenters förväntningar än styrelser med färre oberoende 

styrelseledamöter (Johnson & Greening, 1999; Michelon & Parbonetti, 2012). 

Ovanstående argument antyder att styrelser med en högre procent oberoende 

styrelseledamöter har bättre förmåga att balansera miljömässiga- och finansiella mål. 

Eftersom oberoende styrelseledamöter tar större ansvar gentemot intressenterna, 

förväntas de uppmuntra organisationen att vara mer transparent och förespråka en bredare 

redovisning av icke finansiella resultat (Donnelly & Mulcahy, 2008; Prado-Lorenzo & 

Garcia-Sanchez, 2010). En mer oberoende styrelse kan troligtvis se en större potential i 

miljövänliga investeringar och stå emot eventuell press som ledningen sätter på styrelsen 

att försumma miljömål när de inte går att förena med kortsiktiga finansiella mål (Cahaya, 

2011). De är också mer benägna, eftersom de är oberoende, att föreslå mer kostsamma 

företagspolitiska åtgärder som är klimatvänliga (a.a.). 

 

Studier utförda i Storbritannien har visat att kvinnor och oberoende styrelseledamöter har 

en positiv effekt på rapporteringen av koldioxid (Liao et al., 2015). Företag i 

Storbritannien är i framkant när det gäller rapportering av sitt hållbarhetsarbete och på så 

vis ta ett socialt ansvar gentemot sina intressenter (Freedman, Freedman & Stagliano, 

2012). Sverige ligger på en 10:e plats och Storbritannien på en 5:e plats på KPMGs 

ranking, som visar hur stor andel av ländernas företag som hållbarhetsredovisar (KPMG, 

2015). Sverige ligger i framkant när det gäller miljöarbete och speciellt för att minska 

koldioxidutsläppen, exempelvis genom beskattning av utsläpp redan före 2005 då EU 

genomförde första fasen av Kyoto protokollet vilket innebar beskattning av utsläpp 

(Freedman et al., 2012). Storbritannien släppte ut nästan 12 gånger mer koldioxid än 



 

8 

 

Sverige 2013 (International Energy Agency, 2015). Storbritannien har tvingade lagar och 

regler när det gäller hållbarhetsrapportering vilket Sverige saknar. Sverige ligger trots det 

högt upp på rankingen vilket genererar ett intresse att undersöka om samma karaktärsdrag 

inom bolagsstyrelsen som påverkar rapporteringen av koldioxidutsläpp bland brittiska 

företag även påverkar Svenska företags rapportering av koldioxidutsläpp.   

 

Denna studie bidrar till tidigare forskning genom att fokusera på företagens rapportering 

av koldioxidutsläpp, vilket är en viktig del av miljörapportering. De teoretiska 

argumenten och de empiriska bevisen tyder på att oberoende styrelser samt en styrelse 

med en högre andel kvinnor tenderar att öka företagens arbete mot miljömässiga mål. Det 

bör förbättra företagens rapportering och leda till en högre grad av transparens när det 

kommer till rapportering av koldioxidutsläpp (Ibrahim, Howard & Angelidis, 2003); 

Michelon & Parbonetti, 2012). Studien bidrar på ett unikt sätt till redovisningslitteraturen 

genom att undersöka hur koldioxidrapportering påverkas av centrala 

bolagsstyrningsfaktorer, särskilt mångfald hos styrelsen. 

 

1.3 Problemfrågor och Syfte 

 Beror benägenheten att rapportera koldioxidutsläpp till CDP på andelen kvinnor 

i bolagsstyrelsen? 
 

 Beror benägenheten att rapportera koldioxidutsläpp till CDP på andelen 

oberoende styrelseledamöter? 
 

 Beror koldioxidrapporternas omfattning och relevans på andelen kvinnor i 

bolagens styrelser? 
 

 Beror koldioxidrapporternas omfattning och relevans på andelen oberoende 

styrelseledamöter? 
 

Studiens syfte är dels att undersöka om bolags benägenhet att rapportera sina 

koldioxidutsläpp beror av andelen kvinnor och oberoende ledamöter i bolagsstyrelserna. 

Det är även studiens syfte att undersöka om ovannämnda rapporters omfattning och 

relevans beror av andelen kvinnor och oberoende ledamöter i bolagsstyrelserna. 
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Avgränsningar 

Då könsfördelning och oberoende styrelseledamöter i bolagsstyrelsen är ett globalt ämne 

har studien begränsats till att undersöka de svenska företag som har blivit inbjudna av 

CDP att rapportera sina koldioxidutsläpp till organisationen. Det empiriska materialet har 

hämtats från CDPs databas gällande år 2015 samt företagens årsredovisningar och 

bolagsstyrningsrapporter avseende räkenskapsåret 2014. Vissa företag tillämpar ett brutet 

räkenskapsår och då har rapporter för räkenskapsåret 2014/2015 inhämtats för att studien 

skall få ett så aktuellt resultat som möjligt. Vidare ligger studiens fokus på företagens 

redovisning ur ett koldioxidperspektiv. Andra typer av utsläpp så som vatten och 

markutsläpp utesluts från denna undersökning. Uppsatsen begränsas till två stycken 

förklarande faktorer i rapportering av koldioxidutsläpp, dessa är andelen kvinnor i 

bolagsstyrelsen och andelen oberoende styrelseledamöter. 

 

Watson, Shrives och Marston (2002) beskriver att frivillig rapportering kan ta flera 

former, de kan bland annat vara information i årsredovisningen, pressmeddelanden eller 

brev till aktieägare. I denna studie består frivillig information av rapportering av 

koldioxidutsläpp till CDP. För de företag som rapporterar till CDP skall studien 

undersöka CDP:s genomgång av rapporteringens relevans och omfattning. 
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2. Metod                                              

I detta kapitel förklaras och beskrivs de strategival som styrt forskningsprocessen. Det 

följs upp av en utförlig beskrivning hur datainsamlingen och analysen av empirin har 

genomförts. Kapitlet avslutas med en reflektion över kvalitetsbegreppen reliabilitet, 

validitet och replikerbarhet. 

 

2.1 Studiens positionering 

Inom redovisningsteorin finns det två dominanta inriktningar, enligt Deegan och 

Unerman (2011) är det positiva- och normativa teorier. Denna studie utgår ifrån ett 

positivistiskt synsätt eftersom syftet är att bilda och testa hypoteser utifrån teorin. Studien 

har utifrån teorin skapat fyra hypoteser som testats mot det empiriska materialet (Patel & 

Davidson, 2011). Valet av det positivistiska synsättet grundar sig i tidigare studier, som 

undersökt samband mellan delar av CSR- rapporteringen med företagsspecifika faktorer 

(Preston, 1978; Ingram & Frazier, 1983) och bolagsstyrningsfaktorer (Liao et al., 2015; 

Bebbington et al., 2008; Cheng & Courtenay, 2006; Kathyayini et al., 2012) som 

genomgående förhållit sig till det positivistiska synsättet. 

 

Eftersom denna studie, likt ovan nämnda, har i syfte att undersöka en del av CSR- 

rapporteringen (Koldioxidrapporteringen) och hur den påverkas av 

bolagsstyrningsfaktorer, föll det naturligt att förhålla sig till det positivistiska synsättet. 

Valet av synsätt innebär för denna studie, likt ovannämnda studier, att syftet varit att söka 

efter samband och därefter förklara dessa samband med utgångpunkt i teorin. Då denna 

studie format sina hypoteser utifrån tidigare forskning, där studien tar vara på tidigare 

kunskap och bygger på med ny kunskap, så anses denna studie vara av kumulativ art 

(Patel & Davidson, 2011; Jacobsen, 2002). Positivismen hör samman med objektivismen 

eftersom vetenskap skall vara värderingsfri (Jacobsen, 2002). Studiens resultat har 

bearbetats genom olika mätningar vilket gör att resultatet inte påverkas av forskarna utan 

studien förblir objektiv.  

 

2.2 Metodval 

Denna studie har genomförts med en kvantitativ metod vilket baserats på tidigare 

forskning inom området (Preston, 1978; Ingram & Frazier, 1983; Liao et al., 2015; 
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Bebbington et al., 2008; Cheng & Courtenay, 2006; Kathyayini et al., 2012). Detta 

innebär att studiens kontroll- och oberoende variabler beräknats och inhämtats (se 2.7 

kodningsmanual) från årsredovisningar och bolagsstyrningsrapporter. Studiens två 

beroende variabler har inhämtats från den opartiska organisationen CDP, vilket är det 

tillvägagångssätt som tidigare studier inom koldioxidutsläppsrapporteringen förhållit sig 

till (Liao et al., 2015; Luo, Lan & Tang, 2012; Griffin et al., 2012; Luo & Tang, 2011; 

Prado-Lorenzo & Garcia-Sanchez, 2010). CDP använder sig av en kvantitativ 

innehållsanalys där information gällande koldioxidutsläpp från företagen granskas (CDP, 

2015, a). Liao et al. (2015) och Luo et al. (2012) beskriver att fördelen med att hämta data 

direkt från CDP är att de granskar datan opartiskt och att innehållsanalysen inte 

genomförs av forskarna direkt utan av en tredje part. Detta gör att forskaren som tar del 

av datan från CDP blir mer opartisk än om innehållsanalysen genomförs av forskaren 

själv (Liao et al., 2015). Datan i sig är mer korrekt och lättare att jämföra eftersom alla 

tillfrågade företag svarar på exakt samma frågor och bidrar med samma information (Luo 

et al., 2012).  Informationen från företagen granskas i tre aspekter; omfattning, relevans 

och prestation. De två förstnämnda är relevanta för denna studie då de utgör en av de 

beroende variablerna.              

 

Inom den kvantitativa ansatsen förespråkas främst frågeställningar som undersöker ett 

stort antal enheter (Jacobsen, 2002). Studien har utformat frågeställningar för hela 

populationen och resultatet från dessa inhämtas från 110 stycken årsredovisningar och 

bolagsstyrningsrapporter, vilket gör att studien täcker ett stort antal enheter. 

Undersökningen har likt tidigare studier (Liao et al., 2015; Griffin et al., 2012; Luo & 

Tang, 2011; Prado-Lorenzo & Garcia-Sanchez, 2010) använt en sluten ansats. Då är det 

viktigt att alla variabler som kan förekomma i hypotesprövningarna beskrivs på ett tydligt 

sätt, vilket Jacobsen (2002) nämner som en fördel med den kvantitativa ansatsen. Studien 

beskriver alla variabler som förekommer i hypotesprövningarna (se 2.7.1 Beroende 

variabel och 2.7.2 oberoende variabler). 

 

Vidare skall studien besvara flera frågeställningar vid en specifik tidpunkt och därför 

tillämpas en tvärsnittsdesign. Bryman och Bell (2013) beskriver att när det empiriska 

materialet kommer från flera källor vid en bestämd tidpunkt kallas det för en 

tvärsnittsdesign. Detta val styrks av att tidigare forskning inom det berörda området som 
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använt sig av en tvärsnittsdesign när flera frågeställningar besvarats vid en specifik 

tidpunkt (Liao et al., 2015; Prado-Lorenzo & Garcia-Sanchez, 2010; Luo et al. 2012).  

 

2.3 Tillvägagångssätt 

Denna studie inleds med att studera tidigare forskning inom CSR- och miljörapportering 

och vilka faktorer som påverkar företag att redovisa mer miljö och sociala prestationer 

samt dess påverkan. Vidare upptäcktes att forskare på senare år delat in 

miljörapporteringen i olika delar och forskade om dessa separat. En av de studerade 

delarna av miljörapporteringen var företags rapportering av koldioxidutsläpp (Luo et al., 

2012). Forskningen handlade mycket om huruvida olika företagsspecifika faktorer 

påverkade denna rapportering. En annan del av detta forskningsområde undersökte vilka 

samband som fanns mellan miljörapporteringen och bolagsstyrningsfaktorer (Bebbington 

et al., 2008; Cheng & Courtenay, 2006; Kathyayini et al., 2012). Utifrån dessa grenar av 

redovisningsforskningen formulerades ett syfte. Utifrån studiens syfte insamlades en 

teoretisk referensram utifrån centrala begrepp och tidigare forskning.     

 

I den teoretiska referensramen ges en presentation av de teorier som frekvent förekommer 

i redovisningsforskningen för att förklara fenomenet frivillig miljörapportering. I tidigare 

studier (Liao et al., 2015; Prado-Lorenzo & Garcia-Sanchez, 2010) fann vi två stycken 

oberoende variabler, andelen kvinnor och oberoende styrelseledamöter. Dessa två 

oberoende variabler har getts egna rubriker i studien vilka kommer att användas i studiens 

empiri och diskussionsdel. De oberoende variablerna har studien hämtat från företagens 

årsredovisningar och bolagsstyrningsrapporter. Rapporteringens omfattning och relevans 

har hämtats från CDP. Datan har sedan bearbetats med hjälp av statistikprogrammet SPSS 

för att jämföra empiri och teori, samt undersöka de framtagna hypoteserna för att komma 

fram till en slutsats.  

                 

2.4 Datainsamling 

Bryman och Bell (2013) beskriver primär och sekundär datainsamling som två olika 

metoder för att samla in data. Vidare beskriver författarna att primärdata utgörs av det 

som forskaren själva samlar in och tolkar, exempelvis genom observationer (a.a.). 

Sekundärdata är således information som inte samlats in och tolkats själva av forskaren 
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och utgörs av bland annat böcker, tidskrifter och årsredovisningar.  I denna undersökning 

används sekundärdata från CDP, företagens årsredovisningar och dess 

bolagsstyrningsrapporter. Branschindelningen har utgått från MSCI (2015) där 

information inhämtats om varje enskild bransch och vilka företag som ingår i respektive 

bransch. Denna studie har inhämtat data från CDP eftersom studiens beroende variabler 

handlar om koldioxidutsläpp.  

 

De bolagsstyrningsspecifika och företagsspecifika faktorerna har likt tidigare studier 

(Liao et al., 2015; Prado-Lorenzo & Garcia-Sanchez, 2010;Luo et al. 2012) inhämtats 

från årsredovisningar och bolagsstyrningsrapporter.  Datan som inhämtats har kodats med 

hjälp av en kodningsmanual (se 2.7 Kodningsmanual) som är baserad på den 

kodningsmanual som Liao et al. (2015) använt sig av i studier om 

koldioxidutsläppsrapporteringen och bolagsstyrningsspecifika faktorer i Storbritannien. 

Bryman och Bell (2013) beskriver att huvudsyftet med kodningsmanualer är att underlätta 

framtida forskning och öka dess tillförlitlighet med hjälp av transparens.  

 

2.5 Metodkritik 

Kritik kan riktas mot studiens insamling av data från sekundärkällor exempelvis för att; 

forskare kan frestas att använda material för att det är lättillgängligt. Den existerande 

information kanske inte passar så bra som det såg ut från början. Bortfallet kan vara 

allvarligt. Forskare kan själva få ta ansvar för felaktigheter i sekundärkällor och forskare 

kan vara tvungna att betala för att hämta data från sekundärkällor (Bryman & Bell, 2013). 

Författarna av studien är väl införstådda med denna kritik och anser inte att studien 

påverkas i märkbar omfattning. 

 

2.6 Population, urval och bortfall 

Studien delar upp företagen i två populationer; hela populationen, som utgörs av alla 

Svenska företag som blev tillfrågade av CDP att rapportera sina koldioxidutsläpp till 

organisationen 2015. Delpopulationen utgörs av alla svenska företag som faktiskt 

rapporterade sina koldioxidutsläpp till CDP 2015. Uppdelningen görs för att kunna 

analysera vilka faktorer som påverkar företag att rapportera till CDP vilket representeras 

av hela populationen. I delpopulationen analyseras vilka faktorer som påverkar 



 

14 

 

relevansen och omfattningen av rapporteringen. De två populationerna med respektive 

variabler presenteras i studiens referensram (se 3.5 A Priori-modeller) med varsin  

A priori-modell och sammanfattas i studiens diskussion med separata A Posteriori-

modeller. Studien delar även upp populationen ytterligare genom att sortera dem enligt 

MSCI (2015) branschindelning. Detta görs i enlighet med tidigare studier (Liao et al., 

2015) för att se skillnader i relationen mellan variablerna i de olika branscherna. 

Branschindelningen har i tidigare studier (a.a.) lett till en ojämn normalfördelning vilket 

har justerats genom en ytterligare indelning av företagen. Företagen har delats upp i två 

grupper; koldioxidintensiv sektor och icke koldioxidintensiv sektor. I den 

koldioxidintensiva sektorn ingår branscherna; energi, material och dagligvaror (a.a.). 

Mindre koldioxidintensiva sektorn består av branscherna; finans och fastighet, hälsovård, 

industrivaror och tjänster, informationsteknik, sällanköpsvaror och tjänster samt 

telekomoperatörer och kraftförsörjning (MSCI, 2015). Den sistnämnda används inte i 

denna studie eftersom det enda företaget i kraftförsörjningsbranschen har exkluderats 

vilket beskrivs ytterligare nedan.  

 

Tidigare studier som utgått från CDP samt årsredovisningar har exkluderat företag med 

ofullständiga uppgifter (Liao et al., 2015; Adams & Harte, 1998; Gray, Kouhy & Lavers, 

1995; Michelon & Parbonetti, 2012; Guthrie & Matthews, 1985; Branco & Rodrigues, 

2006; Day and Woodward, 2009). Således utgör företag som inte har en tillgänglig 

årsredovisning eller saknar fullständiga uppgifter denna studies bortfall. Det finns initialt 

en risk att bortfallet skulle kunna bli för stort för att de ingående företagen skulle kunna 

anses representera hela populationen (Bryman & Bell, 2013). Studien finner emellertid 

att den risken inte materialiserades eftersom bortfallet endast består av fem företag; 

Alliance Oil Company Ltd, Africa Oil Corp, Lucara Diamond Corp, Vattenfall och 

Scania.  

Urval 

1. Det första urvalet: Alla som blev tillfrågade att  

rapportera sina koldioxidutsläpp till CDP 2015                    115         

2. Företag som saknade tillgängliga årsredovisningar 2014       (2) 

3. Företag som saknade fullständiga uppgifter     (3)                  

                                                        

Totalt slutligt antal                                                                            110         
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2.7 Studiens variabler 

Studiens syfte är att undersöka om bolags rapportering av koldioxidutsläpp beror av 

andelen kvinnor och oberoende ledamöter i bolagsstyrelserna. Studien använder tre 

sorters variabler; Beroende-, Oberoende-(test variabel) och kontrollvariabler. Bryman 

och Bell (2013) nämner att det är nödvändigt med en utformning av variablerna genom 

en operationalisering. Nedan följer en beskrivning av variablerna samt hur de är operativt 

utformade.   

 

2.7.1 Beroende variabel 

Den beroende variabeln i hela populationen är CO2, vilket är en indikatorvariabel och står 

för rapporteringen av koldioxidutsläpp. Det som undersöks är om företagen rapporterar 

sina koldioxidutsläpp till CDP eller inte. CO2 får således värdet 1 om företaget rapporterar 

sina koldioxidutsläpp till CDP och 0 annars (ja=1; nej=0). I delpopulationen används en 

beroende variabel, CO2omfarel vilken mäter rapporteringens omfattning och relevans. 

Variabelns värde hämtas från CDP. CDP använder sig av ett index som poängsätter den 

totala rapporteringen av koldioxidutsläpp, som heter Carbon Disclosure Leadership Index 

(CDLI). Allt fler studier har använt CDLI som mätverktyg i sin forskningsdesign (Griffin 

et al., 2012; Luo & Tang, 2011; Prado-Lorenzo & Garcia-Sanchez, 2010). Svaren från de 

deltagande företagen betygsätts av CDP.  

 

Ett företags totala CDLI poäng (CO2omfarel) är lika med uppnådda poängen dividerat 

med maximalt möjliga poängen och sedan standardiserat till en 100-gradig skala. Den 

maximalt möjliga poängen exkluderar irrelevanta frågor från formuläret så att ett företag 

inte straffas för att de inte besvarar irrelevanta frågor (Luo & Tang, 2011). Denna metod 

grundar sig på innehållsanalys i den mening att information eller meningar som 

tillhandahålls från företagen inte bara räknas utan också viktas efter dess relevans (Cotter 

& Najah, 2012; Luo & Tang, 2011).    
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2.7.2 Oberoende variabler 

I denna studie används två testvariabler av intresse som var förutbestämda och oberoende. 

De två variablerna är kvinnor och oberoende. Båda variablerna mäts i procent där den 

förstnämnda antar den procentuella andelen kvinnor i bolagsstyrelsen. Den sistnämnda 

används för att visa andelen oberoende ledamöter i respektive styrelse. 

 

2.7.3 Kontrollvariabler 

Den främsta förklaringen till att undersökningar inkluderar kontrollvariabler i den 

bivariata regressionsanalysen är för att utesluta eventuella spuriösa samband (Sundell, 

2012). Ett spuriöst samband kan uppstå mellan två variabler där det föreligger ett 

samband, men samvariationen egentligen orsakas av en tredje variabel. Spuriösa samband 

ställer till problem när forskare vill uttala sig om kausala effekter (a.a.). För att undvika 

spuriösa samband har denna studie inkluderat fem stycket kontrollvariabler som är 

indelade i två grupper, bolagsstyrningsvariabler och finansiella variabler. Studiens två 

indikatorvariabler som används för att dela in urvalet i branschtillhörighet som även delas 

in i koldioxidintensiva branscher.  Dessa variabler är baserade på tidigare 

forskningsresultat samt att de tidigare används som kontrollvariabler (Liao et al., 2015). 

Studien har använt tre stycken bolagsstyrningsvariabler, den första är BOARDSIZE som 

mäter och visar antalet aktiva styrelseledamöter i bolagsstyrelsen (Kang, Cheng & Gray, 

2007; Lim, Matolcsy & Chow, 2007). Variabeln BOARDMEETING anger antalet 

styrelsemöten per räkenskapsår och är en approximation för hur aktiv styrelsen är 

(Laksmana, 2008).  

 

Den sista är EXEDIR och mäter den procentuella andelen högt uppsatta chefer i styrelsen. 

Högt uppsatta chefer definieras som personer i bolagsledningen (Barako, Hancock, & 

Izan, 2006; Gul & Leung, 2004). De finansiella variablerna består utav två nyckeltal.  

Den första är FIRMSIZE som utgörs av företagets totala tillgångar (Al-Tuwaijri, 

Christensen, & Hughes, 2004) och approximerar hur stora förväntningar företaget har på 

sig från allmänheten. Ju större företag desto större förväntningar. Denna variabel har i 

tidigare studier haft ett positivt samband med icke-finansiell rapportering (Liao et al., 

2015). Den sista kontrollvariabeln är LEVERAGE och mäts genom att totala skulder 

divideras med totalt eget kapital och har i tidigare studier haft ett negativt samband med 

icke-finansiell rapportering (Cormier & Magnan, 2003). 
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2.8 Kodningsmanual 

Namnen på variablerna är hämtade från tidigare studier (Liao et al., 2015) och är således 

på engelska för att undvika eventuella tolkningsfel vid översättning vilket ökar studiens 

objektivitet. Mätningen av variablerna är hämtat direkt från dessa studier (a.a.) för att ge 

ett jämförbart resultat. 

Variabel             Vad som mäts_________________________ 

CO2                Indikatorvariabel som har värdet 1 eller 0 

CO2omfarel             Betyget från CDP av omfattning och relevans    

FEMALE             Den procentuella andelen kvinnor i bolagsstyrelsen 

INDEPENDENT         Den procentuella andelen oberoende ledamöter i styrelsen 

BOARDSIZE             Antalet ledamöter i styrelsen 

BOARDMEETING         Antalet styrelsemöten under året 

EXEDIR             Procentuella andelen högt uppsatta chefer i styrelsen 

SIZE                Summan av totala tillgångar 

LEVERAGE             Totala skulder/eget kapital 

 

2.9 Dataanalys 

I analysen av den inhämtade datan har en univariat och en bivariat analys genomförts. 

Den univariata analysen har gjorts för att besvara de deskriptiva forskningsfrågorna vilket 

har gjorts två gånger, för hela populationen samt för delpopulationen. Den univariata 

analysen har sedan följts upp med en bivariat analys för att undersöka samband mellan 

de oberoende och beroende variablerna för delpopulationen. I denna analys har studien 

använt Spearman’s Rho, linjära regressioner samt Mann-Whitney test som analysverktyg. 

Den förstnämnda, Spearman´s Rho används framförallt som analysverktyg när en eller 

båda variablerna är intervall eller kvotvariabler. Analysmetoden är även användbar när 

någon av variablerna är dikotomi (Onwuegbuzie  & Daniel, 1999; Liao et al., 2015; Luo 

et al., 2012). Eftersom den beroende variabeln i hela populationen är av diktotom art 

uppfyller den kraven för att analyseras med hjälp av Spearman´s Rho. 

 

I studiens analys genomfördes en branschindelning utifrån GICS (Global Industry 

Classification Standard) som visade en ojämn fördelning. För att försöka uppnå en 

jämnare fördelning delades företagen upp i en miljö- och icke miljökänslig bransch. 
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Denna branschindelning har baserats på tidigare forskning (Liao et al., 2015). Följande 

två probit modeller har tagits fram för att utföra studiens huvudsakliga analys: 

 

Pr(CO2=1)=β0+β1FEMALE+β2INDEPENDENT+β3BOARDSIZE+β4BOARDMEETING

+ β5EXEDIR+β6FIRMSIZE+β7LEVERAGE+ε  

 

(CO2omfarel)=β0+β1FEMALE+β2INDEPENDENT+β3BOARDSIZE+β4BOARDMEETI

NG+ β5EXEDIR+β6FIRMSIZE+β7LEVERAGE+ε  

 

2.10 Kvalitetskriterier 

I kvantitativa studier är reliabilitet, validitet och replikerbarhet tre begrepp som har stor 

betydelse vid bedömningen av studiens kvalité (Bryman & Bell, 2013).  Nedan följer en 

utförlig beskrivning av respektive begrepp. 

 

2.10.1 Reliabilitet 

Reliabilitet beskriver pålitligheten hos studiens mätmetod eller mätinstrument (Graziano 

& Raulin, 1989).  Bryman och Bell (2013) nämner att tillförlitlighet bygger på frågan om 

en återupprepning av undersökningen skulle generera samma resultat. Studien har 

inhämtat data från företagens årsredovisningar samt bolagsstyrningsrapporter och 

omfattar den fullständiga populationen, således har studien inte använt sig utav något 

stickprov. Slumpmässiga faktorer och tillfälligheter har på så vis eliminerats vilket 

minimerar risken för skillnader i resultatet om studien skulle genomföras på nytt. 

Delpopulationen består som tidigare nämnt av de företag som rapporterar sina utsläpp av 

koldioxid till CDP i enlighet med tidigare studier (Griffin et al., 2012; Luo & Tang, 2011; 

Prado-Lorenzo & Garcia-Sanchez, 2010). Företagen erhåller ett betyg från CDP angående 

omfattning och relevans på rapporteringen av företagens koldioxidutsläpp, vilket stärker 

reliabiliteten av studien då betygsättningen görs av en extern och objektiv organisation.  
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2.10.2 Validitet 

Bryman och Bell (2013) nämner att validitet är i många avseenden det kriterium som är 

högst värderat när det gäller en studies kvalité. Begreppet används vid bedömningen att 

studiens syfte är det som verkligen mäts. Vidare handlar det om att resultaten och 

slutsatserna som presenteras i studien är hänförliga till vad som har presenterats i den 

insamlade empirin. Inom kvantitativ forskning är det viktigt att vara medveten om de 

olika validitetsmåtten (a.a.). De validitetsmått som kommer beröras i denna studie är 

teoretiskt validitet, ytvaliditet, extern validitet och intern validitet. Studiens teoretiska 

validitet anses bra eftersom begreppen och måtten i undersökningen grundar sig i tidigare 

studier (Liao et al., 2015; Luo et al., 2012). Studiens syfte är att undersöka om bolags 

rapportering av koldioxidutsläpp beror av andelen kvinnor och oberoende ledamöter i 

bolagsstyrelserna. Därför använder studien CDPs betygssättning av företagens 

rapportering av koldioxidutsläpp samt företagens årsredovisningar och 

bolagsstyrningsrapporter vilket leder till att ytvaliditeten anses bra eftersom det är relativt 

lätt att kontrollera om metod och empiri innehåller uppgifter som är väsentliga för studien. 

I denna studie genomförs en undersökning av alla svenska företag som har blivit 

tillfrågade av CDP att rapportera sina koldioxidutsläpp till organisationen. Detta gör 

studien generaliserbar eftersom hela den avsiktliga populationen är medräknad, vilket 

uppfyller den externa validiteten. Den interna validiteten av studien stärks av tidigare 

forskning eftersom de företagsspecifika faktorerna har använts tidigare.   

                                                                                                                

2.10.3 Replikerbarhet 

Replikerbarhet är ett mått som visar huruvida en studie går att återupprepa. Vidare är det 

ett viktigt verktyg som används för att bedöma undersökningens reliabilitet. För att stärka 

reliabiliteten skall studiens tillvägagångssätt vara noggrant beskrivet (Bryman & Bell, 

2013). Studien använder en kvantitativ metod vilket stärker replikerbarheten eftersom all 

insamlad data är hämtad från företagens årsredovisningar, bolagsstyrningsrapporter och 

rapporteringen till CDP. För att stärka replikerbarheten av studien genomförs en noggrann 

beskrivning av studiens tillvägagångssätt (se 2.3 tillvägagångssätt). Vidare finns studiens 

kodningsmanual bifogad i bilagor. Bryman och Bell (2013)  nämner att vissa forskare 

anser att det är av stor vikt att en studie går att upprepa exempelvis om resultatet inte 

skulle överensstämma med tidigare 

studier.                                                                                                                      
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2.11 Källkritik 

Vid genomförandet av en studie är det ytterst viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt. 

Eriksson och Hultman (2015)  beskriver att det är datan som är hämtad från källan som 

granskas. Eriksson och Hultman (2015) menar att datakritiken grundas i följande tre 

kriterier; validitet, relevans och reliabilitet. Validiteten, om datan som används 

representerar det som mäts. Relevans, så att undersökningsmaterialet har en koppling till 

forskningsfrågan. Reliabilitet, den är trovärdig och saknar systematiska felvariationer. 

Dessa tre begrepp har en central betydelse genom hela undersökningen.  

Eriksson och Hultman (2015) beskriver att kvalitén på källorna exempelvis kan granskas 

genom fyra stycken begrepp: 

 Äkthet, vilket rör källornas trovärdighet. 

 Samtidighet, det tidsmässiga sambandet mellan händelse och registrering. 

 Beroendeförhållanden, som syftar på den utsträckning källorna är beroende av 

varandra. 

 Tendenser, vilket rör objektiviteten i källorna. 

 

Denna studie använder sekundärkällor och omfattar företagens årsredovisningar, 

bolagsstyrningsrapporter som är hämtade från bolagens respektive hemsidor. Av de ovan 

nämnda kvalitetsbegreppen från Eriksson och Hultman (2015)  gällande källkritik så 

uppnås validitet genom datainsamling från årsredovisningar. Äkthet erhålls av att bolagen 

agerar efter lagregleringar och god redovisningssed, samtidighet i studien uppnås 

eftersom det är endast är ett år mellan händelse och registrering. Studiens sekundärkällor 

är hämtat från årsredovisningar, CDP, vetenskapliga artiklar och tryckt litteratur från 

databaser som Google Scholar och Discovery. Artiklarna som använts har valts ut genom 

undersökning av exempelvis citeringar, de har således använts tidigare och det stärker 

studiens teoretiska utgångspunkt. Trovärdigheten kan ifrågasättas då mycket av den 

tidigare forskningen är utförd i andra länder än Sverige. Bryman och Bell (2013) nämner 

en risk för olika eller vilseledande tolkningar av den ursprungliga texten vid användning 

av sekundärkälla. 
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3. Referensram 

I följande kapitel presenteras uppsatsens praktiska och teoretiska referensram samt de 

undersökta variablernas koppling till tidigare forskning. Den praktiska referensramen 

består av svensk bolagsstyrningskod, bolagsstyrning och miljömässig rapportering. Den 

teoretiska referensramen presenterar legitimitetsteorin och intressentteorin. Det följs upp 

av tidigare forskning gällande koldioxidutsläpp samt specifika faktorer i bolagsstyrelser 

som kan påverka rapporteringen av koldioxidutsläpp. Kapitlet följs upp med två stycken 

A priori-modeller som ger en bild av hur studiens syfte kan kopplas till tidigare forskning, 

befintliga teorier och avslutas med en undersökningsmodell. 

 

3.1 Praktisk Referensram 

Inom den praktiska referensramen presenteras lagreglering gällande miljörapportering 

och utsläpp av koldioxid, vilket följs upp med en förklaring av CDP och avslutningsvis 

ges en definition av den svenska bolagsstyrningskoden. Vi presenterar den praktiska 

referensramen först för att visa den institutionella referensram i vilken vi gör vår studie 

och i förhållande till vilken tidigare undersökningar har använts sig av. 

 

3.1.1 Miljörapportering 

I Sverige är miljörapportering till viss del frivillig. I mitten på 1990-talet infördes 

lagstadgad miljöredovisning som enbart omfattade tillstånds- eller anmälningspliktiga 

företag. Den lagstadgade miljöredovisningen innebär att dessa företag är tvungna att 

lämna upplysningar om sin miljöpåverkan i sina förvaltningsberättelser (Artsberg, 2005). 

2007 tog regeringen beslutet att statligt ägda företag skall rapportera miljöaspekten i en 

hållbarhetsredovisning (Regeringen, 2015). Bortsett från de ovan nämnda regleringarna 

så är det frivilligt att rapportera företagets miljöpåverkan (Ljungdahl, 1999). Andrew och 

Cortese (2011) nämner att det har skett en väsentlig ökning av antalet företag som väljer 

att miljörapportera och det har enligt Gray (2006) gjort att frivilliga organisationer har 

skapat direktiv gällande miljörapporteringens utformning. Global Reporting Initiative 

(GRI, 2016) är ett av världens främsta ramverk för rapportering av miljöinformation och 

det är enligt GRI:s direktiv som statligt ägda bolag skall hållbarhetsrapportera 

(Regeringen, 2015). GRI (2016) beskriver att hållbarhetsrapportering innebär 

rapportering av företags ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvar. I 
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hållbarhetsrapporten skall företag beskriva sin miljöpåverkan i två led. För det första 

uppströms det vill säga genom hela leverantörskedjan tills produkten är hos företaget 

(a.a.). För det andra gäller det nedströms och det innebär således leverantörskedjans väg 

från att den har lämnat företaget och är på väg till konsumenten (a.a.). En del av 

miljörapporteringen omfattar koldioxidutsläpp (Setó-Pamies, 2015; Liao et al., 2015;Ieng 

Chu et al., 2012). I Sverige utgör koldioxid hela 80 % av utsläppen av växthusgaser 

(Miljöbörsen, 2016). 

 

3.1.2 Rapportering av koldioxidutsläpp 

Koldioxid och vattenånga är två av de viktigaste växthusgaserna (Naturvårdsverket, 

2016). SMHI (2012) beskriver att ökade koldioxidutsläpp bidrar till mer vattenånga i 

luften och detta ökar i sin tur den globala temperaturen på jorden. Det är förbränning av 

fossila bränslen såsom kol, naturgas och olja som bildar koldioxid (a.a.). Koldioxiden 

som släpps ut blir kvar i atmosfären under en lång period och dessa utsläpp har ökat 

avsevärt ända sedan 1800-talet (a.a.). Mekanismen kallas växthuseffekten och 

Naturvårdsverket (2016) beskriver att växthuseffekten är ytterst viktig för världen 

eftersom den inte är farlig i sig och utan denna hade temperaturen varit 35 grader lägre 

på jorden. Det är egentligen människans ökade resursanvändning som leder till den 

förstärkta växthuseffekten (a.a.). Koldioxidhalten i atmosfären ökar med ungefär 0,5 % 

varje år och beror främst på en ökad användning av olja och kol men utgörs även av andra 

faktorer, exempelvis avverkning av skog. Växthuseffekten orsakas till 70 % av koldioxid 

och dessa utsläpp är långvariga i atmosfären (Miljöbörsen, 2016). Det finns således 

organisationer som arbetar för att främja företag att rapportera sina koldioxidutsläpp, en 

av dessa är Carbon Dislosure Project (CDP) som enligt Konica Minolta (2015) och CDP 

(2016) hade fler än 5500 internationella företag som rapporterade sin miljöinformation 

via CDP 2015. 

 

3.1.3 CDP (Carbon Disclosure Project) 

Företag använder sig av en mängd olika metoder för att rapportera sina koldioxidutsläpp 

så att företagets intressenter kan ta del utav informationen. Denna information 

kommuniceras bäst genom en fristående rapport på grund av dess komplexitet och 

betydelsen av problemet (Luo et al., 2012).  Carbon Disclosure Project (CDP) är en ideell 
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organisation som ger den mest omfattande koldioxidrelaterade informationen från de 

största företagen i världen. CDP bjuder in dessa företag att delta i projektet för att 

tillhandahålla information angående företagens koldioxidutsläpp genom ett välformulerat 

frågeformulär. Företagen kan antingen acceptera denna inbjudan eller välja att avstå. 

Frågeformuläret mynnar ut i ett index (Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI)) där 

varje företag som svarat får ett betyg och en poäng. Betygsättningen grundas på hur väl 

företaget presenterar när det gäller utsläpp av koldioxid. Poängsättningen representerar 

hur omfattande och relevant företagens rapportering av koldioxidutsläppen är. Således 

representerar CDP en frivillig rapportering i den meningen att företagen inte har någon 

normativ skyldighet att svara på begäran. Vidare, i avsaknaden av globalt allmänt 

accepterade standards för rapportering av koldioxidutsläpp, betraktas CDP som en 

uppsättning av privata normer och en civil lagstiftning för kvantifiering och rapportering 

av koldioxidutsläpp (Rankin, Windsor, & Wahyuni, 2011). Rapporteringen till CDP kan 

i sin tur minska manipulationen, även kallad greenwashing, av informationen från 

företagen. Företag som rapporterar sina koldioxidutsläpp till CDP får sina rapporter 

granskade och betygsatta av CDP när det gäller omfattning och relevans (CDP, 2015, a), 

vilket minskar utrymmet för greenwashing (Liao et al., 2015). CDP har även tagit fram 

nations-/regionspoäng som utgörs av den genomsnittliga poängen för företagen i 

landet/regionen. Norden har ett genomsnittligt poäng på 84 av 100, medan LatinAmerika 

har en poäng på 77 av 100. Stora länder som USA och Indien har en genomsnittlig poäng 

på 77 respektive 86. Den globala genomsnittliga poängen ligger på 85 poäng (CDP, 2015, 

b). 

 

3.1.4 Bolagsstyrningskod 

Svensk bolagsstyrning (2010, s. 3) definierar god bolagsstyrning som “att säkerställa att 

bolag styrs på ett för aktieägarna så effektivt sätt som möjligt”. Enligt Svensk 

bolagsstyrning (2010) så är kodens syfte att öka förtroendet för svenska börsnoterade 

bolag genom att underlätta en positiv utveckling av bolagsstyrningen i dessa bolag. 

Koden anger en norm för god bolagsstyrning som fungerar som ett komplement till 

lagstiftning och andra regler. Koden är således inte tvingande och företag kan frångå 

enskilda punkter förutsatt att bolaget gör två saker; motiverar varför och redovisar hur 

man gjort istället. På detta vis ges aktörer på marknaden en möjlighet att själva bedöma 

vad de anser om den lösningen bolaget valt. Koden syftar även till att utgöra ett alternativ 
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till svensk lagstiftning. Svensk bolagsstyrning (2010) föredrar självreglering framför 

lagstiftning och har i uppgift att hävda självregleringens plats inom dess ansvarsområde. 

Koden utgår ifrån de underliggande principerna för god styrning: ansvarstagande, 

transparens, rättskaffenhet och fokus på långsiktig hållbar framgång för företaget (a.a.). 

 

Det är troligt att koden har starkt inflytande på företagets handlingar och en del viktiga 

observationer har gjorts. För det första betonar koden att en effektiv styrelse ska bevara 

företagets värde på lång sikt. För det andra fokuserar koden på oberoende 

styrelseledamöter vilket är direkt relaterat till maktbalansen inom styrelsen. Koden säger 

specifikt att “en majoritet av styrelseledamöter ska vara oberoende i förhållande till 

bolaget och bolagsledningen”. ”Minst två av dessa ska vara oberoende i förhållande till 

företagets större aktieägare” (Svensk bolagsstyrning, 2010, s. 11). Detta innebär en 

möjlighet för större aktieägare att tillsätta majoriteten av styrelseledamöter med individer 

som är nära anknutna till dessa ägare. För det tredje anser Svensk bolagsstyrning (2010) 

att sammansättningen av en styrelse skall präglas av mångsidighet och bredd när det gäller 

ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt att en jämn könsfördelning ska 

eftersträvas. Således inkluderar koden specifikt könsfördelning som en dimension för 

mångfald. Slutligen anser Svensk bolagsstyrning (2010) att styrelsen även bör beakta de 

krav och förväntningar som ställs från intressentgrupper utan finansiellt intresse i 

företaget, vilket syftar på de intressentgrupper vars krav och förväntningar på företaget 

enbart handlar om exempelvis miljöfrågor. 

 

3.2 Teoretisk Referensram 

I studiens teoretiska referensram presenteras legitimitetsteorin och intressentteorin. Dessa 

teorier kommer senare att användas vid analysen av specifika egenskaper inom 

bolagsstyrelsen som kan påverka företagens rapportering av koldioxidutsläpp. Vilket 

följs upp med en förklaring av CDP, Greenwashing och avslutas med bolagsstyrning. 
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3.2.1 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin är en positivistisk redovisningsteori som har vuxit fram eftersom det 

saknas lagar och regler inom miljörapportering (Tagesson et al., 2009;Riahi-Belkaoui, 

2004). Watts och Zimmerman (1986) beskriver att positiv redovisningsteori förklarar 

varför redovisningen har skapats på ett visst sätt genom att observera praxis.  

Legitimitetsteorin är vanligt förekommande vilket tyder på att företag tenderar att 

legitimera sina aktiviteter genom att rapportera positiva sidor för att ändra företagets 

image (Cho & Patten, 2007). När det gäller rapportering om miljöpåverkan, försöker 

styrelsen ofta påvisa att deras företagande inte har någon negativ miljöpåverkan, trots att 

det inte alltid är sant. Legitimitetsperspektivet förklarar en del om varför företag väljer 

att frivilligt rapportera icke-finansiell information, vilket är relevant när ett företag har 

legitimitetsproblem (Deegan & Rankin, 1996). Tilling (2004) beskriver att enligt 

legitimitetsteorin skall företags värderingar överensstämma med samhällets. Ett hot som 

kan uppstå inom teorin är då företagsaktiviteter strider mot samhällets regler och normer 

(a.a.). Deegan (2002) beskriver att legitimitet kan vara en värdefull bild av företaget från 

både intressenter och samhället. Legitimitet är ett väldigt brett uttryck eftersom olika 

intressenter har olika intressen i företaget. De gör således olika bedömningar vad som 

krävs av ett företag för att legitimitet skall uppnås (a.a.). Företag kan vinna legitimitet 

från intressenter då företagets aktiviteter inte har haft någon negativ påverkan på miljön 

(a.a.). Legitimitetsteorin används exempelvis för att undersöka varför praxis har 

utvecklats på ett visst sätt (Tagesson et al., 2009; Riahi-Belkaoui, 2004). 

 

Legitimitet kan öka hos företag som jobbar kontinuerligt för att minska sin miljöpåverkan 

(Deegan, 2002). Dragomir (2011) beskriver miljöredovisning som ett verktyg företag kan 

använda för att skapa en bättre bild av företaget. Ljungdahl (1999) beskriver att det är 

ytterst viktigt inom legitimitetsteorin att företag rapporterar miljöinformation eftersom de 

anses agera ansvarfullt mot sina intressenter och samhället. Guthrie och Parker (1989) 

förklarar det som att företag behöver redovisa en tillfredställande mängd 

miljöinformation för att visa samhället att företaget är en legitim samhällsmedborgare. 

Företag får ett rättfärdigande för sitt fortsatta företagande i samhället genom att de får 

sina handlingar legitimerade via dess miljörapporering (a.a.). Ju större ett företag är, oftast 

mätt i totala tillgångar (Tagesson et al., 2009; Bozzolan et al., 2003), desto mer behöver 
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de legitimera sina handlingar eftersom större företag generellt får mer uppmärksamhet 

från media och samhälle.  

 

Lindblom (1994) kom fram till att det finns fyra strategier för organisationer för att öka 

sin legitimitet i situationer när de anser att deras legitimitet är hotat: 

• informera företagets intressenter om de förändringar som sker i prestationer 

• sträva efter att ändra intressenternas uppfattningar om händelsen 

• minska fokus på frågan genom att distrahera bort uppmärksamheten 

• arbeta för att förändra de externa förväntningar som finns om dess prestationer   

3.2.2 Intressentteorin 

Intressentteorin är en positivistisk redovisningsteori. En vanligt förekommande definition 

av intressent är en person eller grupp som påverkar alternativt påverkas av företagets 

aktiviteter (Freeman, 1984; Friedman & Miles, 2006). Intressenterna delas in i två 

grupper och den första är primära som består av aktieägare, investerare, anställda, kunder 

och leverantörer som i samarbete med samhällets intressentgrupp stat och kommun 

tillhandahåller marknaden med infrastruktur och dess lagar och regler måste följas 

(Clarkson, 1995). Den andra gruppen kallas sekundär och består av dem som påverkas av 

företagets aktiviteter utan att vara involverade i dessa och de påverkar inte heller 

företagets framtid och framgång. Den sekundära gruppen kan exempelvis vara media 

(a.a.). Deegan och Unerman (2011) beskriver att intressentteorin delas in i två grupper 

som har olika inriktningar, den managementbaserade gruppen och den etiska gruppen. I 

den managementbaserade gruppen ligger tyngden på företags mest betydelsefulla 

intressenter, det är således de intressenter som har bäst kontroll över resurserna som 

företaget behöver för fortsatt framgång. Den etiska grenen förespråkar istället att alla 

intressenter skall behandlas på samma villkor oavsett deras ställning till företaget (a.a.). 

Intressentteorin belyser intensiteten av motstridiga önskemål och krav samt ger en 

potentiell förklaring till rapportering av koldioxidutsläpp i form av företags förmåga att 

anpassa sig till klimatförändringar, dess strategiska inriktning mot socialt och 

miljömässigt ansvar samt avvägningen mellan ekonomiska och miljömässiga mål (Macve 

& Chen, 2010). Intressentteorin används exempelvis för att förutse samt förklara 

händelser inom redovisning och olika val som görs inom denna (Tagesson et al., 2009; 

Riahi-Belkaoui, 2004).         
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Intressentteorin är särskilt relevant i vårt sammanhang eftersom koldioxidutsläpp är 

globala, långsiktiga och bestående där lagstiftning med fokus på klimatförändringar kan 

påverka företag direkt eller indirekt samt positivt eller negativt. Företag blir tvungna att 

göra strategiska val som har en långsiktig påverkan på deras framtida utveckling. Sådana 

beslut skulle påverka flera intressentgrupper på olika sätt och skulle därmed stödjas av 

vissa intressenter medan andra intressenter skulle motsätta sig dessa beslut. Således är 

information om företagsstrategier och dess resultat oerhört viktiga och 

företagsrapportering av koldioxidutsläpp måste tydligt förklara hur strategierna för 

klimatpåverkan kommer gynna företaget och dess intressenter, även de intressenter som 

är utan ekonomiskt intresse i företaget. Detta innebär att intressenternas krav gällande 

koldioxidutsläpp är till för att utvärdera lämpligheten av företagets klimatpolitik (Gray et 

al., 1995). I detta avseende antar intressentteorin en bred definition av det totala ansvar 

som ledningen har gentemot de olika intressentgrupperna och kommer att bidra till en 

bättre förklaring till varför företag väljer att frivilligt rapportera sina koldioxidutsläpp 

som undersöks i denna studie. 

 

 

Figur 1: illustrerar intressentteorin och är hämtad från Freeman (1984, s.55) 
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3.2.3 CDP & Greenwashing 

Det är många företag som är ärliga och verkligen anstränger sig för att uppvisa en 

rättfärdig bild av sina miljövänliga produkter. Det finns således vissa företag som 

missköter sin kommunikation genom otydliga produktpåståenden och det kallas för 

greenwashing (Do Paço & Reis 2012; Yan, Hyllegard & Balesi 2012; Chen & Chang 

2013). Ottman (2011) beskriver att företagen kan göra detta avsiktligt men det kan även 

ske av misstag genom att företag tillgodoser sina intressenter med felaktig information. 

Vid greenwashing lämnar företagen en förvrängd bild av verkligheten, då de utger sig för 

att vara mer miljövänliga än vad de faktiskt är (Ottosson & Parment, 2013). Det handlar 

således om att företag försöker att utnyttja den gröna trenden genom missvisande reklam 

och i vissa fall även felaktiga för att på så sätt locka till sig kunder och vinna legitimitet 

från intressenterna (Do Paço & Reis, 2012). Greenwashing kan skada företagets rykte 

eftersom intressenterna kan ifrågasätta företagets ärlighet samt dess avsikt med det 

miljövänliga budskapet (a.a.). Detta kan i sin tur göra att intressenter väljer att bortse från 

företaget då de har försökt skapa ett felaktigt varumärke. Studien anser att medelbetyget 

bland de svenska företagen på 83,58 är bra då det är i linje med genomsnittsbetyget för 

de nordiska länderna, det enda landet med högre betyg är Norge (CDP, 2015, a). 

Gentemot företag i exempelvis USA, Indien och Latin Amerika som har ett lägre 

medelbetyg än 80 så ligger Svenska företag bra till (CDP, 2015, b). Det finns dock länder 

vars företag presterar bättre och har ett högre medelbetyg än 83,58 tillexempel Sydafrika 

med ett medelbetyg på 97 (a.a.). 

 

3.2.4 Bolagsstyrning 

Det finns en stor variation av bolagsstyrningsstudier som forskat om bolagsstyrningens 

påverkan på finansiella resultat, exempelvis (Tosi, Werner, Katz & Gomez-Mejia, 2000). 

Andra studier har försökt att identifiera bolagsstyrning som den bestämmande faktorn för 

social- och miljömässig rapportering (Bebbington et al., 2008; Cheng & Courtenay, 2006; 

Kathyayini et al., 2012). Således är styrelsens struktur och karaktärsdrag associerade med 

beslut angående miljöfrågor. I dessa karaktärsdrag inkluderas oberoende styrelse (Eng & 

Mak, 2003), kvinnor i bolagsstyrelser (Kathyayini et al., 2012), styrelsens storlek, 

verkställande direktör (VD) som styrelseordförande och andelen högt uppsatta chefer i 

bolagsstyrelserna (Gul & Leung, 2004).  
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Generellt så visar tidigare studier på signifikanta samband som är föremål för påverkan 

av institutionella faktorer. Exempelvis så har García-Meca och Sánchez-Ballesta (2010) 

använts sig av metaanalys där de inhämtat data från 27 empiriska studier och visat att ett 

positivt samband mellan oberoende styrelseledamöter och frivillig rapportering endast 

existerar i de länder som har ett välfungerande rättssystem som skyddar investerares 

rättigheter. Vidare så påverkas inte signifikansen enbart utav landet (Halme & Huse, 

1997) utan är också känsligt då ägarkoncentrationen är inom en familj (Chau & Gray, 

2010), företagets storlek och branschtillhörighet (Rankin et al., 2011). 

 

3.3 Tidigare forskning 

I följande avsnitt ges en resumé av tidigare forskningsresultat och vilka faktorer inom 

bolagsstyrelser som påverkar företagens rapportering av koldioxidutsläpp.  

Utifrån den tidigare forskningen har fyra stycken hypoteser tagits fram, vilka 

presenteras i samband med respektive teori.     

 

3.3.1 Från rapportering av CSR till Koldioxidutsläpp 

Det finns en stor mängd definitioner av företags sociala ansvar (CSR). Den dominerande 

definitionen är enligt Gamerschlag, Möller och Verbeeten (2011, s.3-4): 

“Corporate Social Responsibility (CSR) refers to a company’s voluntary contribution to 

sustainable development which goes beyond legal requirements” 

 

Det är alltså ett företags arbete för och påverkan på samhälle och miljö som de inte är 

bundna av lag att utföra som är företags sociala ansvar (Dahlsrud, 2008). Tre olika typer 

av empiriska studier utgör forskningen om CSR-rapporteringen (a.a.). Den första typen 

undersöker det potentiella sambandet mellan företags CSR-rapportering och hur väl 

företag tar hand om samhälle och miljö (CSR performance). Hypotesen har ofta varit att 

dessa två variabler är positivt korrelerade med varandra (Abbott & Monsen, 1979; 

Bowman & Haire, 1975; Freedman & Jaggi, 1982). Mätningen av CSR rapporteringen 

har sätt olika ut i dessa studier, där en del mätt kvalitén medan andra fokuserat på 

kvantiteten. Den andra typen har undersökt sambandet mellan hur väl företag tar hand om 

samhälle och miljö och ekonomisk prestanda där hypoteserna sett olika ut, både positivt 

och negativt korrelerade samt förhållandet mellan extremvärden (Alexander & Buchholz, 
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1978; Bragdon & Marlin, 1972; Chen & Metcalf, 1980). Variabler som används för att 

undersöka ekonomisk prestanda har varierat mellan dessa studier, exempelvis så har man 

mätt det genom aktiers avkastning, avkastning på kapital, avkastning per aktie och 

redovisat resultat.  Den sista typen har undersökt sambandet mellan CSR-rapportering 

och ekonomisk prestanda där hypoteserna både varit att det finns ett positivt respektive 

negativt samband. Den tredje typen har undersökt sambandet mellan CSR-rapportering 

och ekonomisk prestanda där hypoteserna både varit att det finns ett positivt respektive 

negativt samband (Preston, 1978; Ingram & Frazier, 1983), där CSR-rapportering främst 

mäts genom kvantitet och ekonomisk prestanda mäts på ett liknade sätt som i den andra 

typen som är beskriven ovan (Dahlsrud, 2008). En fjärde typ undersöker det potentiella 

sambandet mellan CSR rapporteringen och bolagsstyrning.  

Det som undersökts var olika karaktärsdrag i en bolagsstyrelses påverkan på företags 

hållbarhetsrapporter (Michelon & Parbonetti, 2012). Genrellt accepterade karaktärsdrag 

i bolagsstyrelser som har ett positivt samband med rapporteringen av CSR är antalet 

kvinnor och antalet oberoende styrelseledamöter i bolagsstyrelsen (Bear et al., 2010; 

Frias-Aceituno et al., 2013; Webb, 2004). Eftersom CSR är ett flerdimensionellt begrepp 

bryter allt fler studier ut olika delar för att undersöka dem separat. Miljöaspekten är en 

sådan del, vilken blivit allt mer central för forskningen (Deegan, 2002). På senare år har 

även denna aspekt delats upp för att undersöka om alla dess beståndsdelar påverkas av 

samma faktorer. En av de mest centrala delarna av miljöaspekten är växthuseffekten som 

direkt att kopplat till utsläpp av koldioxid.      

 

Det finns allt fler vetenskapliga bevis att effekterna av växthusgaser påverkar den globala 

uppvärmningen (Stern, 2006), men det är inte säkert att företagens rapportering av 

koldioxidutsläpp har hängt med i utvecklingen. Liao et al., (2015) undersökte hur de 329 

största företagen i Storbritannien rapporterar sina koldioxidutsläpp. De använder sig av 

CDP för att mäta i vilken omfattningen rapporteringen sker samt vilken kvalité de har fått 

på sin rapportering från CDP. Resultatet från forskningen av Liao et al. (2015) visade ett 

stark positivt samband mellan antalet kvinnor i bolagsstyrelsen och rapporteringen av 

koldioxidutsläpp bland Brittiska företag. Liao et al. (2015) fick även fram att en 

oberoende bolagsstyrelse har större benägenhet att rapportera sina koldioxidutsläpp i 

Storbritannien. Liao et al. (2015) studie visade även att rapporteringen till CDP är 

procentuellt mer utpräglad hos koldioxidintensiva sektorn. Den oberoende variabeln var 
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den enda förklarande variabeln som visade ett positivt signifikant samband i 

koldioxidintensiva sektorer, medan i icke koldioxidintensiva sektorer (där rapporteringen 

till CDP inte var lika utpräglad) hade både variablerna kvinnor i bolagsstyrelsen och 

oberoendestyrelseledamöter ett positivt signifikant samband (a.a.).   

 

3.4 Specifika faktorer inom bolagsstyrelser 

Nedan presenteras de specifika faktorerna kvinnor i bolagsstyrelsen och oberoende 

styrelseledamöter som har använts i undersökningen gällande rapporteringen av 

koldioxidutsläpp. I studien definieras oberoende styrelseledamot som en person som 

arbetar i bolagsstyrelsen och är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och 

bolagets större aktieägare. Studiens definition av en kvinna i bolagsstyrelsen är en kvinna 

som arbetar i bolagsstyrelsen. 

 

3.4.1 Kvinnor i bolagsstyrelsen 

Buss (2005) och Feingold (1994) fick genom sin forskning fram att kvinnor skiljer sig 

från män när det gäller personlighet, kommunikationssätt, utbildning och erfarenheter 

från arbetslivet. Deras forskning visar till exempel att kvinnors kommunikationssätt är 

mer absorberbar än mäns och att deras erfarenheter från arbetslivet oftare involverar ett 

socialt ansvar (Buss, 2005; Feingold, 1994). Det har blivit mer accepterat att kvinnor 

bidrar positivt till bolagsstyrning, och det har således lagts mer vikt vid könsfördelning 

inom bolagsstyrelser. Tidigare studier har även visat att kvinnor i bolagsstyrelsen 

förespråkar rapportering av CSR, särskilt om det finns tre eller fler kvinnor i styrelsen 

(Bear et al., 2010; Frias-Aceituno et al., 2013; Webb, 2004). Khan (2010) genomförde en 

studie hur karaktärsdragen i en bolagsstyrelse påverkar bolagsstyrningen gällande CSR 

rapportering av företag i Bangladesh. Resultaten i undersökningen visar att antalet 

kvinnor i styrelsen inte hade något signifikant samband med CSR rapportering. 

 

En mycket debatterad egenskap när det diskuteras mångfald i bolagsstyrelser är 

könsfördelning. Sammansättning av könen är en viktig dimension inom bolagsstyrning 

eftersom män och kvinnor skiljer sig på ett kulturellt, traditionellt och socialt plan. Huse 

och Solbergs (2006) forskning visar att kvinnor är mer engagerade och involverade, mer 

flitiga och att de generellt skapar en bra atmosfär i styrelsen. Det har också visats att 
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kvinnor inte har ett lika stort egenintresse som män och därför ökar effektiviteten i 

bolagsstyrelsen och förbättrar beslutsfattarprocessen (Coffey & Wang, 1998). Vidare har 

forskare funnit att kvinnors medverkan i styrelsen kan ha en positiv påverkan på en 

organisations sociala ansvar, som att bättre ta hand om sina medarbetare och investera i 

miljövänligare utrustning (Barako & Brown, 2008).  

 

En del studier har även visat att kvinnor i bolagsstyrelsen har en viktig roll inom 

miljöfrågor (Galbreath, 2011; Hayes, 2001; Rodriguez-Dominguez et al., 2009). Flera av 

dessa studier visar att kvinnor generellt sätt bryr sig mer än vad män gör om miljöfrågor 

(Diamantopoulos et al., 2003; Mainieri et al., 1997; Wehrmeyer & McNeil, 2000) och är 

mer benägna att vidta åtgärder för att minska miljöförstöringen (Bord & O´Connor, 1997; 

Fukukawa et al., 2007). Kvinnor har en annan roll än män i samhället vilket kan påverka 

kvinnors preferenser och motivera dem till att ta en annan roll i styrelsen som riktar sig 

mer mot miljöfrågor. En styrelse med fler kvinnor bör således leda till bättre transparens 

och en bättre rapportering av koldioxidutsläpp (Liao et al., 2015). Denna förväntan 

grundar sig i att det finns en generell uppfattning om att kvinnor bryr sig mer om 

livskvalité än materiella ting (Hofstede et al., 2010), vilket är en direkt koppling till 

miljöfrågor. 

 

Hypotes1: Rapporteringen av koldioxid till CDP är positivt korrelerad med andelen 

kvinnor i bolagsstyrelsen 

 

Hypotes 2: Koldioxidsrapporteringens omfattning och relevans är positivt korrelerade 

med andelen kvinnor i bolagsstyrelsen 

 

3.4.2 Oberoende styrelseledamöter 

Wang och Dewhirst (1992) fick genom sin forskning fram att oberoende 

styrelseledamöter bryr sig mer om intressenternas förväntningar eftersom de inte är lika 

beroende av företagens ekonomiska resultat. Styrelser med fler oberoende 

styrelseledamöter har större benägenhet att tillgodose fler intressenters förväntningar än 

styrelser med färre oberoende ledamöter (Johnson & Greening, 1999; Michelon & 

Parbonetti, 2012). Oberoende styrelseledamöters närvaro i styrelser förbättrar 

förmedlingsrollen som styrelser har gentemot olika intressegrupper. Därav förespråkar 
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oberoende ledamöter en mer mottaglig företagspolitik (Haniffa & Cooke, 2005). Detta 

argument antyder att styrelser med en högre procent oberoende styrelseledamöter har 

bättre kapacitet att balansera miljömässiga- och finansiella mål samt långsiktiga- och 

kortsiktiga mål. Tidigare studier har på grund av dessa anledningar funnit att oberoende 

styrelseledamöter riktar kunskap, expertis och utveckling mot möjliga hållbarhetsmål 

(O’Neill, Saunders, & McCarthy, 1989). 

 

De Villiers, Naiker, & van Staden, (2011) beskriver att en bolagsstyrelse med en högre 

andel oberoende styrelseledamöter kan övervaka ledningen på ett effektivare sätt. 

Anledningen är framförallt att oberoende styrelseledamöter inte är direkt involverade i 

det dagliga arbetet (a.a.) och att de inte har officiell position i företaget (Donnelly & 

Mulcahy, 2008). De bidrar med objektiva synpunkter när det gäller företagets 

prestationer. De oberoende styrelseledamöternas karriärer är mindre beroende av 

företaget och dess VD (Core, Holthausen, & Larcker, 1999) till skillnad från beroende 

styrelseledamöter som arbetar på företaget och har direkt kontakt med Vd:n. De behöver 

därför, för att vara på god fot med Vd:n, stå bakom dennes beslut och strategier. 

Konsekvenserna av detta är att ju fler oberoende styrelseledamöter, desto större chans är 

det för styrelsen att utmana en VD:s beslut när det inte är i linje med aktieägarnas och 

intressenternas förväntningar (Ibrahim et al., 2003). Generellt så har oberoende och 

beroende styrelseledamöter olika mål, värderingar och olika tidsperspektiv till exempel 

resultat på lång- respektive kort sikt (Donnelly & Mulcahy, 2008; Post et al., 2011). 

Normalt sett har oberoende ledamöter immateriella finansiella intressen i företaget, 

medan beroende ledamöter har ett större intresse för materiella ting. 

Ett exempel på beroende och oberoende styrelseledamöter som Coffey och Wang (1998) 

beskriver är publicitet om oförtjänade löneökningar och egenintressen vilket ger 

trovärdighet till antagandet att beroende styrelseledamöter bryr sig mer om kortsiktiga 

ekonomiska resultat, medan oberoende styrelseledamöter håller koll på chefer med ett för 

stort egenintresse och kan gå emellan när detta sker. Således har oberoende 

styrelseledamöter ett större perspektiv och motsätter sig smalare definitioner om hur 

företag skall styras och fokuserar inte bara på finansiella resultat. 

 

Oberoende styrelseledamöter tenderar att ha ett långsiktigt perspektiv och siktar då på att 

bedriva en hållbar utveckling för organisationen medan beroende styrelseledamöter har 
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mer fokus på kortsiktiga finansiella mål (Johnson & Greening, 1999). Eftersom 

oberoende styrelseledamöter tar större ansvar gentemot intressenterna, förväntas de 

uppmuntra organisationen att vara mer transparenta och förespråka en bredare 

redovisning av icke finansiella resultat (Donnelly & Mulcahy, 2008; Prado-Lorenzo & 

Garcia-Sanchez, 2010). Vidare så finns det ett positivt samband mellan oberoende 

styrelseledamöter och rapportering av generell frivillig information och specifik CSR 

information (Chau & Gray, 2010; De Villiers et al., 2011). En mer oberoende styrelse kan 

troligtvis se en större potential i miljövänliga investeringar och stå emot eventuell press 

som ledningen sätter på styrelsen att det inte är tillräckligt bra på kort sikt (Cahaya, 2011).  

De är också mer benägna, eftersom de är oberoende, att föreslå mer kostsamma 

företagspolitiska åtgärder som är klimatvänliga (a.a.). De teoretiska argumenten och de 

empiriska bevisen tyder på att oberoende styrelser föredrar en process med objektiva 

ansvarsprocesser vilket bör förbättra företagens rapportering och leda till en högre grad 

av transparens när det kommer till miljöfrågor (Ibrahim et al., 2003; Michelon & 

Parbonetti, 2012). 

 

Hypotes 3: Rapporteringen av koldioxid till CDP är positivt korrelerad med oberoende 

styrelseledamöter 

 

Hypotes 4: Koldioxidsrapporteringens omfattning och relevans är positivt korrelerade 

med oberoende styrelseledamöter. 

   

3.5 A Priori-modeller 

I metodkapitlet nämndes det att studien är uppdelade i två populationer, hela populationen 

samt en delpopulation för att kunna besvara studiens frågeställningar. Hela populationen 

består av alla svenska företag som blivit tillfrågade av CDP att rapportera sina 

koldioxidutsläpp till organisationen. Delpopulationen består utav de företag som valde att 

rapportera sina koldioxidutsläpp till CDP avseende år 2015. Vidare kommer studien att 

behandla de två populationerna parallellt. För att ge läsaren en tydlig bild av det studien 

ämnar undersöka och vilka specifika faktorer inom bolagsstyrelser som använts har två  

A priori-modeller utformats, en för varje population. Modellerna är till för att skapa en 

bättre förståelse för vilka teorier samt tidigare forskning som legat till grund för de valda 

faktorerna; andelen kvinnor i bolagsstyrelsen och andelen oberoende styrelseledamöter. 
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Modellen visar även kontrollvariablerna som en samlad variabel. Studien har använt 

dessa faktorer för att förklara omfattningen koldioxidutsläpp som rapporteras och 

rapporteringens relevans. Således anses dessa förklarande variabler lämpliga i en studie 

gällande vad som påverkar företag att rapportera sina koldioxidutsläpp. Den första är 

framtagen för studiens hela population, vilket innefattar alla svenska företag som blivit 

tillfrågade av CDP att rapportera sina koldioxidutsläpp till projektet 2015. Denna har en 

indikatorvariabel som beroende variabel och som visar om företagen har rapporterat sina 

koldioxidutsläpp till CDP. Nedan förklaras hela populationen med en A priori-modell. 

 

 

Figur 2: A priori-modell för hela populationen 

 

Den andra är framtagen för delpopulationen och de forskningsfrågor som rör de företag 

som faktiskt har rapporterat sina koldioxidutsläpp till CDP. Denna modell har de 

beroende variablerna rapportens mängd och rapportens relevans. Vidare har modellerna 

två stycken förklarande variabler och dessa är andelen kvinnor i bolagsstyrelsen och 

andelen oberoende styrelseledamöter. 

 

Rapportering 
av koldioxid

Andelen 
kvinnor 

Andelen 
oberoende

Kontroll-
variabler
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Figur 3: A priori-modell för delpopulationen. 

3.6 Undersökningsmodell 

Undersökningsmodellen nedan visar studiens beroende- och två oberoende variabler samt 

hur information om respektive variabel har insamlats. De två specifika faktorerna inom 

bolagsstyrelser har inhämtats från företagens årsredovisningar. Rapportering av 

koldioxidutsläpp till CDP samt rapporteringens omfattning och relevans har hämtats från 

CDP. 

Variabel     Källa   Forskare 

Rapportering av  

Koldioxidutsläpp (CO2)  

CDP Liao et al., 2015; Luo et al., 2012; 

Prado-Lorenzo & Garcia-Sanchez, 

2010 

 

Rapportens omfattning 

och Relevans (CO2omfarel) 

 

 

 

CDP 

 

 

 

Liao et al., 2015 

 

Andelen Kvinnor (Female) Årsredovisning/ 

Bolagsstyrningsrapport 

Diamantopoulos 

et al., 2003; Mainieri et al., 1997; 

Wehrmeyer & McNeil, 2000; Liao 

et al., 2015 

   

Andelen Oberoende (Independent)  Årsredovisning/ 

Bolagsstyrningsrapport 

 

Liao et al., 2015; Eng & Mak., 2003; 

García-Meca & Sánchez-Ballesta., 

2010 

   

 

Kontrollvariabler 

(se 2.7 Kontrollvariabler) 

 

 

 

 

Årsredovisning/ 

Bolagsstyrningsrapport 

 

 

 

 

Kang et al., 2007; Lim et al., 2007; 

Laksmana, 2008; Barako et al., 2006; 

Gul & Leung, 2004; Al-Tuwaijri et 

al., 2004; Cormier & Magnan, 2003  

 

Tabell 1 Studiens undersökningsmodell. 

Rapporternas 
omfattning 

och relevans 

Andelen 
kvinnor

Andelen 
Oberoende

Kontroll-

variabler
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4. Empiri och analys      

I detta kapitel presenteras studiens empiriska material. Eftersom studien omfattar två 

populationer kommer analysen genomföras separat för dessa. Inledningsvis presenteras 

den deskriptiva statistiken för hela populationen vilket följs upp med en bivariat analys, 

vilket följs upp av deskriptiv statistik och bivariat analys för delpopulationen.  

 

Studiens bivariata analys består av en korrelationsmatris där de beroende variablerna för 

respektive population (hela och delpopulationen) kopplas till de oberoende och 

kontrollerande variablerna. Eftersom den beroende variabeln för hela populationen (CO2) 

är en indikatorvariabel och endast kan anta två värden (0=nej, 1=ja) tillför en djupare 

analys av denna inte någon värdefull information till studien. Den beroende variabeln 

CO2omfarel bedöms ge mer information av värde och har därför analyserats ytterligare 

genom linjära regressioner som visas nedan. Slutligen analyseras data i en Multipel 

regressionsanalys. 

 

Korrelationen i denna matris kan anta värden mellan 1 och -1. En korrelation på 1 

indikerar ett perfekt positivt samband mellan de två variablerna i testet och en korrelation 

på -1 ett perfekt negativt samband. En korrelation på 0 innebär att inget samband råder 

(Dancey och Reidy, 2011). Studien har använt sig av den statistiska signifikansen på 1 

procents- och 5 procentsnivån där värden som överstiger detta ej har redovisas. 

 

4.1 Data för hela populationen 

Nedan presenteras en översiktlig tabell över studiens variabler. Dessa variabler bildar de 

företagsspecifika faktorerna som utifrån tidigare forskning antas påverka företagens 

rapportering av koldioxidutsläpp. Resultatet visar att båda de oberoende variablernas 

medelvärden är relativt lik medianen vilket tyder på en jämn normalfördelning. 
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Tabell 2 
Deskriptiv statistik   

Variables Valid Mean SD Median Min Max 

Hela pop. 

CO2 

N=110 

110                  

 

,5360 

 

,5010 

 

1,00 

 

,00 

 

1,00 

Female 110 ,2957 ,1170 ,2860 ,00 ,60 

Independent 110 ,6339 ,1887 ,6250 ,20 1,00 

Boardsize 110 7,57 1,628 7,00 5,00 13,00 

Boardmeeting 110 11,10 4,999 10,00 3,00 27,00 

Exedir 110 ,0799 ,0876 ,0900 ,00 ,44 

Firmsize 110 70858,55 274751,153 9995,50 153,00 1986142,00 

Leverage 

Delpop. 

CO2omfarel 

Female 

Independent 

Boardsize 

Boardmeeting 

Exedir 

Firmsize 

Leverage 

109 

N=59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

1,72 

 

83,58 

,2959 

,6254 

7,98 

9,76 

,0856 

116984,22 

2,1098 

2,764 

 

22,80 

,1102 

,1963 

1,6968 

3,4106 

,0782 

368286,107 

3,4120 

1,2160 

 

93,00 

,290 

,630 

8,00 

9,00 

,110 

17642,00 

1,3640 

,00 

 

14,00 

,00 

,20 

5,00 

3,00 

,00 

153,00 

,00 

20,462 

 

100,00 

,60 

1,00 

12,00 

23,00 

,33 

1986142,00 

20,46 

       
Studiens två beroende variabler är C02 och C02omfarel. Variabeln C02 är en indikatorvariabel som antar värdet 1 

(1=ja) om företaget rapporterat sina koldioxidutsläpp till CDP, och värdet 0 (0=nej) annars. C02omfarel antar ett 

värde mellan 0-100 och är en poängsättning på omfattning och relevans gällande koldioxidrapporterna (CDP, 2015, 

a) Female och Independent är den procentuella andelen kvinnor respektive oberoende styrelseledamöter i 

bolagsstyrelsen. Boardsize och Boardmeeting visar antalet aktiva styrelseledamöter respektive antalet styrelsemöten 

i respektive styrelse. Exedir är den procentuella andelen högt uppsatta chefer i styrelsen (för definition av högt 

uppsatta chefer se ”2.6.3 Kontrollvariabler”). Firmsize beskriver företagets storlek och mäter totalatillgångar i 

Msek. Leverage är respektive företags skuldsättningsgrad och har enheten ggr. 

 

 

4.1.1 Rapportering till CDP 

Tabell 2 ovan visar hur stor andel av de tillfrågade företagen som faktiskt rapporterar sina 

koldioxidutsläpp till CDP. Den beroende variabeln kan endast anta två värden (1=ja, 

0=nej). Resultatet visar att majoriteten (53,6 %) av de tillfrågade företagen väljer att 

rapportera sina koldioxidutsläpp till CDP. För att ge en representativ bild inom vilka 

branscher rapportering av koldioxidutsläpp till CDP är stor respektive liten presenteras 

nedanstående tabell 3. Resultatet visade att energibranschen var den som hade störst andel 

rapportering av koldioxidutsläpp till CDP. Energibranschen omfattar enbart ett företag 

och det kan tas i beaktande när de har uppnått 100 % rapportering till CDP. Företag inom 

materialbranschen har den näst högsta rapporteringen med 83,3 %, medan finans- och 

fastighetsbranschen hade lägst antal rapporterande företag och var tillsammans med 

sällanköpsvaror och tjänster de enda branscherna med en lägre andel än 50 %. Denna 

branschindelning medförde en väldigt ojämn fördelning då den deskriptiva statistiken 

visade 1 företag inom energi, 4 inom informationsteknik och 4 telekomoperatörer, 6 
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företag inom den materiella branschen, 9 företag inom hälsovård, 10 företag inom 

dagligvaror, 15 företag inom sällanköpsvaror samt överrepresenterat av 30 industriföretag 

respektive 31 företag inom finans och fastighetsbranschen. För att försöka uppnå en 

jämnare fördelning delades företagen upp i koldioxidintensiva respektive icke 

koldioxidintensiva företag (se tabell 6). Då ser man att koldioxidintensiva branschers p-

värde är större än signifikansnivån vilket gör att nollhypotesen inte förkastas. Det är inte 

fallet för icke-koldioxidintensiva branscher där p-värdet är lika med signifikans nivån där 

nollhypotesen kan förkastas. Nollhypotesen innebär att den oberoende variabeln inte har 

något samband med den beroende variabeln. 

Tabell 3 
Koldioxidrapportering till CDP – Bransch indelat enligt MSCI (2015) 

Sectors CO2=nej  CO2=ja  Total  

 N % N % N % 
Dagligvaror 5 50,0 5 50,0 10 9,1 
Energi 0 0 1 100,0 1 0,9 
Finans & Fastighet 17 54,8 14 45,2 31 28,2 
Hälsovård 4 44,4 5 55,6 9 8,2 
Industri och tjänster 12 40,0 18 60,0 30 27,3 
Informationsteknik 2 50,0 2 50,0 4 3,6 
Material 1 16,7 5 83,3 6 5,5 
Sällanköpsvaror och tjänster 8 53,3 7 46,7 15 13,6 
Telekomomperatörer 2 50,0 2 50,0 4 3,6 

Total 51 46,4 59 53,6 110 100,0 

CO2=1 om ett företag rapporterat sina koldioxidutsläpp till CDP och CO2=0 annars. GICS = Global Industry 

Classification Standard.  

  

4.1.2 Kvinnor i bolagsstyrelsen 

Tabell 2 visar hur stor andel av företagens styrelser som utgörs av kvinnor. Resultatet 

visar en spridning på andelen kvinnor i bolagsstyrelser från företag med 0 % kvinnor i 

styrelsen till företag med 60 % kvinnor i styrelsen. Den deskriptiva statistiken visar ett 

medelvärde om 29,57 %.   

 

4.1.3 Oberoende styrelseledamöter 

Likt tidigare studier har denna variabel beräknats som andelen styrelseledamöter som är 

oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare. 

Resultatet av de 110 undersökta företagen visar ett medelvärde om 63,39 % oberoende 

styrelseledamöter. Tabell 2 visar en spridning från 0 till som högst 100 % oberoende 

ledamöter inom bolagsstyrelsen. 
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4.1.4 Kontrollvariabler 

Studien använder som tidigare nämnts fem stycken kontrollvariabler. Den första 

indelningen är bolagsstyrningsvariabler som består av BOARDSIZE (styrelsestorlek) 

BOARDMEETNING (styrelsemöten) och EXEDIR (chefer i styrelsen) som mäter hur 

stor andel av bolagsstyrelsen som utgörs av personer från bolagsledningen. Den andra 

indelningen är de finansiella variablerna FIRMSIZE (företagets storlek) och 

LEVERAGE (skuldsättningsgrad) (se 2.7 Kodningsmanual). 

Klassificering av styrelsestorlek har i studien gjorts utifrån företagens årsredovisningar 

där arbetstagarrepresentanter har exkluderats eftersom de inte valts in utav aktieägare 

eller valberedning utan istället väljs in utav arbetstagare och arbetsgivarorganisationer. 

Resultatet visar att det lägsta antalet styrelseledamöter är 5 och det högsta antalet är 13 

bland de 110 undersökta företagen (Tabell 2). Den deskriptiva statistiken visar ett 

medelvärde på 7,57 vilket avrundas till 8 personer i bolagsstyrelsen (Tabell 2). Antalet 

styrelsemöten under räkenskapsåret skiljer sig åt markant bland de undersökta företagen, 

från 3 möten per år till 27 möten per år (Tabell 2). Medelvärdet gällande antal 

styrelsemöten per räkenskapsår är 11,1 för hela populationen. Resultatet från hela 

populationen visar på ett spann mellan 0 till 44 % av ledningsgruppen som sitter med i 

bolagsstyrelsen (Tabell 2). 

Den deskriptiva statistiken visar på ett medelvärde om 7,99 % (Tabell 2). Företagsstorlek 

utgörs av moderbolagens totala tillgångar i miljoner kronor på balansdagen, vilket är 

studiens definition av storlek. Den deskriptiva statistiken visar på ett medelvärde om 70 

858,5 Mkr, storleken varierar dock från 153 till 1986142 Mkr (Tabell 2). 

Skuldsättningsgraden har tagits fram för varje enskilt företag genom att beräkna 

företagens totala skulder dividerat med totalt eget kapital. Skuldsättningsgraden bland de 

110 företagen varierar på balansdagen från 0 till 20,46 gånger, med ett medelvärde om 

1,71 gånger (Tabell 2). PA Resources var enda företag med negativ skuldsättningsgrad 

vilket berodde på ett negativt eget kapital och detta resulterade i att deras 

skuldsättningsgrad har exkluderats i studien. 
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Tabell 4 
Spearman’s Rho – styrkenivåer 

 

Spearman´s rho (ρ) korrelationskoefficient 

ρ = +1 perfekt positivt samband ρ= -1 perfekt negativt samband 

ρ = +0,7 till +0,99 stark positivt samband ρ = -0,7 till -0,99 starkt negativt samband 

ρ= +0,4 till +0,69 medelstarkt positivt 

samband 

ρ = -0,4 till -0,69 medelstarkt negativt 

samband 

ρ= +0,1 till +0,39 svagt positivt samband ρ = -0,1 till -0,39 svagt negativt samband 

ρ= 0 Inget samband 

 

4.1.5 Korrelation för hela populationen 

Den beroende variabeln CO2 och de oberoende variablerna FEMALE och 

INEDEPENDENT  har korrelationen 0,03 respektive -0,043. FEMALE och 

INDEPENDENT har ett nästintill obefintligt samband med CO2 eftersom de ligger nära 

0 (se tabell 5). Studien undersöker korrelationen mellan FEMALE och INDEPENDENT 

och önskvärt är en svag korrelation nära noll. Korrelationen mellan dessa två variabler är 

0,037 (tabell 5) vilket är ett samband som ligger väldigt nära noll och bedöms därför inte 

påverka studiens utfall. De två av kontrollvariablerna som visar starkast samband med 

den beroende variabeln CO2, FIRMSIZE med en korrelation på 0,333 och BOARDSIZE 

på 0,294 (tabell 5). De två nämnda kontrollvariablernas korrelation med CO2 är dessutom 

signifikanta på 1 procentsnivån. BOARDMEETING och CO2 har ett svagt negativt 

samband på -0,240 som är signifikant på 5 procentsnivån. Mellan LEVERAGE och CO2 

finns ett svagt positivt samband på 0,197 som också är signifikant på 5 procentsnivån 

(tabell 5). 

 

4.1.6 Regressionsanalys hela populationen 

För studiens huvudanalys har modellen nedan använts; 

 

Pr(CO2=1)=β0+β1FEMALE+β2INDEPENDENT+ 

β3BOARDSIZE+β4BOARDMEETING+ β5EXEDIR+β6FIRMSIZE+β7LEVERAGE + 

β8SECTORDUMMY +ε 
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En signifikans nivå på 5 % har använts i regressionsanalysen. Analysen gav att modellens 

förklaringsgrad (R2) är 17 % (Tabell 6) och modellens p-värde är 0,007, vilket är mindre 

än signifikansnivån 0,05 (Tabell 6). Detta resulterar i att nollhypotesen för modellen 

förkastas. De oberoende variablernas p-värden presenteras i tabell 6, där variabeln 

FIRMSIZE har det högsta noterade p-värdet på och 0,981 och BOARDMEETING har 

det lägsta noterade värdet på 0,002.  

 

FEMALE har ett p-värde på 0,753 och INDEPENDENT ett p-värde på 0,899 vilket gör 

att nollhypotesen inte förkastas och att hypotes 1 och 3 (se Kapitel 3 Referensram) inte 

kan konstateras av studiens data. Nollhypotesen för BOARDSIZE och 

BOARDMEETING förkastas efter som 0,017 och 0,002 är mindre än 0,05 

(signifikansnivån). Resterade kontrollvariabler samt de oberoende variablerna har ett p-

värde som är högre än 0,05 vilket gör att nollhypotesen inte förkastas (Bilaga 2). I 

jämförelsen mellan koldioxidintesiva och inte-koldioxidintesiva branscher så visar tabell 

6 att den sistnämnda har en förklaringsgrad på 15 % och ett p-värde på 0,05 vilket gör att 

nollhypotesen förkastas. De koldioxidintensiva branscherna har en förklaringsgrad på 

56,2% och modellens p-värde är 0,238 vilket gör att nollhypotesen inte förkastas (Tabell 

6). 

 

4.2 Data för delpopulationen  

Vidare bygger studien på de 59 företag som de facto rapporterar sina koldioxidutsläpp till 

CDP. Här har ett betyg från CDP inhämtats på varje enskilt företag för att bedöma 

rapporteringens omfattning och relevans, samt se om andelen kvinnor och oberoende 

styrelseledamöter har någon påverkan på rapporteringen. Poängsättningen gällande 

rapportering görs av CDP på en skala mellan 0 och 100. Ju högre poäng bolaget erhåller 

desto större omfattning och bättre relevans har rapporten. I tabell 2 ges en övergripande 

tabell för den deskriptiva statistiken över studiens samtliga variabler. 

 

4.2.1 Rapporternas omfattning och relevans 

Nedan visas deskriptiv statistik för den beroende variabeln CO2omfarel. Bedömningen 

har genomförts av en poängsättning från CDP. Skalan består av 0 till 100 poäng, där 0 = 
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lägsta möjliga betyg på rapporteringen av koldioxidutsläpp och 100 = bästa möjliga 

omfattning och relevans (CDP, 2015, a). Av samtliga 59 företag visar den deskriptiva 

statistiken ett medelvärde om 83,58 (se Tabell 2), resultatet visar som lägst ett betyg på 

14 och det högsta betyget på 100 uppnåddes av SCA, Nordea, Volvo, Elekta, 

Hufvudstaden, Oriflame och SAAB. 

 

4.2.2 Kvinnor i bolagsstyrelsen 

Resultatet från undersökningen visar ett spann mellan 0 och som högst 60 % kvinnor i 

bolagsstyrelsen med ett medelvärde om 29,59 % av de 59 svenska företagen som 

rapporterar till CDP (se Tabell 2). Studien genomförde en uträkning bland de 7 svenska 

företagen som erhöll det högsta betyget från CDP för att se hur stor andel kvinnor dessa 

företag hade i respektive styrelse. Resultatet visade ett spann mellan 22 och som högst 50 

% kvinnor i styrelsen med ett medelvärde om 28,86 % (se Tabell 2). 

 

4.2.3 Oberoende styrelseledamöter 

Resultatet från studien visar att andelen oberoende styrelseledamöter skiljer sig från 20 

till 100 % med ett medelvärde om 62,54 % av de 59 bolagen (se Tabell 2). Studien 

genomförde även en undersökning bland de 7 svenska företagen som erhöll det högsta 

betyget från CDP för att se hur stor andel oberoende styrelseledamöter dessa företag hade 

i respektive styrelse. Resultatet visade ett spann mellan 44 och 78 % med ett medelvärde 

om 63,86 % (se Tabell 2). 

 

4.2.4 Kontrollvariabler 

För att ge en rättvis bild om hur kontrollvariablerna påverkar företagens val gällande 

rapportering av koldioxidutsläpp till CDP har vi sammanställt medelvärden för samtliga 

bolag som valt att rapportera till CDP. Detta har således gjorts för att kunna jämföra dessa 

medelvärden mot hela populationens (se Tabell 2).  

 

Styrelsens storlek har som tidigare nämnts hämtats från företagens årsredovisningar.  

Resultatet från delpopulationen visar ett spann mellan 5 till 12 styrelseledamöter med ett 

medelvärde om 7,9 (se Tabell 2) vilket avrundas till 8 stycken styrelseledamöter. Antalet 

styrelsemöten har som den ovan nämnda variabeln hämtats från företagens 
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årsredovisningar. Den deskriptiva statistiken visar att antalet styrelsemöten per 

räkenskapsår varierar från 3 till 23 med ett medelvärde om 9,7 styrelsemöten (se Tabell 

2) för de företag som faktiskt rapporterar sina koldioxidutsläpp till CDP, detta avrundas 

således till 10 styrelsemöten per räkenskapsår. Resultatet från delpopulationen visar ett 

medelvärde om 8,27 % av bolagsstyrelsen som består av högt uppsatta chefer (se Tabell 

2). Statistiken visar ett spann från 0 till som störst 33,3 % av styrelsen som utgörs av högt 

uppsatta chefer (se Tabell 2).  

 

Företagens storlek klassificeras som tidigare nämnt av moderbolagens totala tillgångar på 

balansdagen. Den deskriptiva statistiken för delpopulationen visar att företagsstorleken 

varierar från 428,5 Mkr till 1986142 Mkr, med ett medelvärde om 121 455,8 Mkr (se 

Tabell 2). Den stora differensen mellan min- och maxvärden utgörs till stor del av de 

skillnader som förekommer bland olika branscher och segment. 428,5 Mkr hade Biogaia 

i totala tillgångar på balansdagen, medan SEBs tillgångar var hela 1986142 Mkr och det 

visar en stor differens i storleken bland de 59 svenska företag som rapporterar sina 

koldioxidutsläpp till CDP (se Tabell 2). Den deskriptiva statistiken från delpopulationen 

visar att skuldsättningsgraden bland de 59 företagen varierar från 0 till 20,46 gånger och 

visar ett medelvärde om 2,09 gånger (se Tabell 2).  

 

Tabell 5 
Spearman´s Rho – korrelationsmatris 

 
Variables CO2 CO2omfarel Female Independent Boardsize Boardmeeting Exedir Firmsize Leverage  

           
CO2  — ,030 -,043 ,294** -,240* ,084 ,333** ,197*  
CO2omfarel   ,133 ,057 ,616** ,257* -,133 ,491** ,189*  
Female    ,037 ,008 -,022 -,210* ,194* ,189*  
Independent     -,138 ,200* -,252** -,072 ,233*  
Boardsize 
Boardmeeting                                                              

     ,047 
 

,078 
-,216* 

,487** 
,031 

-,060 
,192* 

 

Exedir        ,094 -,096  
Firmsize         ,243*  
Leverage           

           

           

*p<0,05, **p<0,01; Studiens två beroende variabler är C02 och C02omfarel. variabeln C02 är en indikatorvariabel 

som antar värdet 1 (1=ja) om företaget rapporterat sina koldioxidutsläpp till CDP, och värdet 0 (0=nej) annars. 

C02omfarel antar ett värde mellan 0-100 och är en poängsättning på omfattning och relevans gällande 

koldioxidrapporterna (CDP, 2015, a). Korrelationtest mellan de två beroende variablerna har ej genomförts. Female 

och Independent är den procentuella andelen kvinnor respektive oberoende styrelseledamöter i bolagsstyrelsen. 

Boardsize och Boardmeeting visar antalet aktiva styrelseledamöter respektive antalet styrelsemöten i respektive 

styrelse. Exedir är den procentuella andelen högtuppsatta chefer i styrelsen (för definition av högt uppsatta chefer se 

”2.6.3 Kontrollvariabler”). Firmsize beskriver företagets storlek och mäter totalatillgångar i MSEK. Leverage är 

respektive företags skuldsättningsgrad och har enheten ggr.       

                                                                                       

  



 

45 

 

4.2.5 Korrelation för delpopulationen 

Den beroende variabeln CO2omfarel och de oberoende variablerna FEMALE och 

INDEPENDENT har korrelationen 0,133 respektive 0,057. FEMALE har ett svagt 

positivt samband som ej är signifikant och INDEPENDENT har ett obetydligt positivt 

samband som är nästintill noll. Som tidigare visat genomfördes samma undersökning för 

hela populationen hur korrelationen ser ut mellan FEMALE och INDEPENDENT och 

önskvärt är en svag korrelation nära noll. Resultatet är identiskt med det från hela 

populationen (0,037) vilket är ett samband som ligger väldigt nära noll och bedöms inte 

påverka studiens utfall. De två kontrollvariablerna FIRMSIZE och BOARDSIZE visar 

det starkaste sambandet med en korrelation på 0,491 respektive 0,616. Dessa två 

kontrollvariablers korrelation med CO2omfarel är dessutom signifikanta på 1 

procentsnivån, vilket stämmer överens med analysen från hela populationen. 

BOARDMEETING och CO2omfarel har ett svagt positivt samband på 0,257 som är 

signifikant på 5 procentsnivån. Mellan LEVERAGE och CO2omfarel finns det ett svagt 

positivt samband på 0,205 som inte är signifikant. 

 

4.2.6 Kvinnor i bolagsstyrelsen 

Box-plot för variabeln FEMALE visar inga avvikande observationer och en 

normalfördelad data (se bilaga 1). I den bivariata analysen av korrelationen mellan 

FEMALE och CO2omfarel, som presenteras i spridningsdiagram 1 nedan, ser vi ett svagt 

positivt linjärt samband och förklaringsgraden R-Sq är 1,4 %. Detta betyder att 1,4 % av 

variationen i CO2omfarel förklaras av variationen i FEMALE.    

 

 
Diagram 1: Spridningsdiagram           Diagram 2: Spridningsdiagram 
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4.2.7 Oberoende styrelseledamöter 

Box-plot för variabeln INDEPENDENT visar inga avvikande observationer och en 

normalfördelad data (se bilaga 1). I den bivariata analysen av korrelationen mellan 

INDEPENDENT och CO2omfarel, som presenteras i diagram 2 ovan, ser vi ett obetydligt 

negativt linjärt samband och förklaringsgraden R-Sq är 0,2 %. Detta betyder att 0,2 % av 

variationen av CO2omfarel förklaras av variationen i INDEPENDENT.   

Tabell 6 
Multiple Regression - Sig. (Coeff) 

                      Probit 1      Probit 2               
Dependent variable Predicted 

sign. 
CO2 

Carbon-
intensive 
sectors 

Sig(Coeff) 

CO2 
Non-carbon-

intensive 
sectors 

Sig(Coeff) 

CO2 
Fullsample 

Probit 1 
 

Sig(Coeff) 

CO2omfarel 
Carbon-
intensive 
sectors 

Sig(Coeff) 

CO2omfarel  
Non-carbon-

intensive 
sectors 

 
Sig(Coeff) 

CO2omfarel 
Fullsample 

Probit 2 
 

Sig(Coeff) 

Female 
Independent 

+ 
+ 

,848(,055) 
,252(,328) 

,712(-,040) 
,590(-,059) 

,753(-,030) 
,899(-,012) 

,279(,643) 
,583(-,309) 

,486(,099) 
,802(,035) 

,410(,104) 
,732(,042) 

Boardsize + ,065(,543) ,062(,211) ,017(,241) ,655(,208) ,000(,617) ,000(,597) 

Boardmeeting + ,270(-,362) ,023(-,240) ,002(-,293) ,647(,203) ,847(,027) ,876(,019) 

Exedir + ,554(,200) ,955(-,006) ,982(,002) ,494(,426) ,272(,150) ,210(,154) 

Firmsize + ,230(-,332) ,877(,026 ,981(,004) ,222(,731) ,421(,219) ,340(,231) 

Leverage +/- ,467(,197) ,342(,167) ,351(,147) ,475(-,426) ,327(-,276) ,223(-,303) 

R2  ,562 ,150 ,170 ,599 ,405 ,385 

Adj. R2  ,221 ,079 ,113 -,336 ,301 ,314 

Resedual 
Sig. 

 ,189 
,238 

,232 
,050 

,222 
,007 

260,727 
,718 

412,937 
,003 

362,830 
,001 

Observations =N  17 93 110 11 48 59 

Studiens två probit modeller (Probit 1=hela populationen, Probit 2=delpopulationen) har använts för att genomföra 

studiens huvudanalys (se 2.8 Dataanalys). Female och Independent är den procentuella andelen kvinnor respektive 

oberoende styrelseledamöter i bolagsstyrelsen. Boardsize och Boardmeeting visar antalet aktiva styrelseledamöter 

respektive antalet styrelsemöten i respektive styrelse. Exedir är den procentuella andelen högtuppsatta chefer i 

styrelsen (för definition av högt uppsatta chefer se ”2.6.3 Kontrollvariabler”). Firmsize beskriver företagets storlek 

och mäter totalatillgångar i Msek. Leverage är respektive företags skuldsättningsgrad och har enheten ggr. 

 Carbon-intensive sectors refererar till branscherna Energi, Material och Dagligvaror och Non-carbon-intensive 

sectors refererar till finans och fastighet, hälsovård, industrivaror och tjänster, informationsteknik, sällanköpsvaror 

och tjänster, telekomoperatörer och kraftförsörjning (MSCI, 2015). R2 är modellens förklaringsgrad och Resedual är 

skillnaden mellan de observerade värdet och det teoretiska värdet i modellen. Sig är p-värdet för modellen. 
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4.2.8 Regressionsanalys delpopulationen  

Modellen för delpopulationen;  

 

Pr(CO2omfarel)=β0+β1FEMALE+β2INDEPENDENT+ 

β3BOARDSIZE+β4BOARDMEETING+ 

β5EXEDIR+β6FIRMSIZE+β7LEVERAGE+β8SECTORDUMMY +ε 

 

Modellens förklaringsgrad är 38,5%  och modellens p-värde är 0,00 (Tabell 6) när testet 

körs på signifikansnivån 5 %. Vi kan således förkasta nollhypotesen för modellen. Det är 

enbart variabeln BOARDSIZE som har ett p-värde som är mindre än 0,05 (Tabell 6) och 

därför förkastas variabelns nollhypotes (Bilaga 2). Resterande kontrollvariabler och de 

två oberoende variablerna har ett p-värde som är större än 0,05 och därför förkastas 

nollhypotesen ej för dessa. Studiens data stödjer således inte hypotes 2 och 4 (se Kapitel 

3 Referensram). I jämförelsen mellan koldioxidintensiva och icke-koldioxidintensiva 

branscher har den sistnämnda en lägre förklaringsgrad, 40,5% respektive 59,9% (Tabell 

6). Koldioxidintensiva branschernas p-värde för modellen är avsevärt högre än 

signifikansnivån medan icke-koldioxidintesiva har ett p-värde som är mindre än 

signifikansnivån och nollhypotesen kan därför förkastas för den sistnämnda gruppen 

(Tabell 6).   
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5. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras det empiriska resultatet. Det genomförs med stöd från ovan 

nämnda teorier och tidigare forskning. Denna studie omfattar tidigare studiers 

undersökning av företagsrapportering av koldioxidutsläpp till CDP bland svenska företag. 

Studien bidrar till forskningen på två sätt. Först, eftersom (Liao et al. 2015) genomförde 

en liknande undersökning bland brittiska företag, skall studien undersöka om deras 

iakttagelser även sträcker sig till svenska företag. För det andra skall studien undersöka 

om de tidigare undersökta variablerna FEMALE och INDEPENDENT har samma effekt 

på rapporteringen till CDP inklusive omfattning och relevans.   

 

5.1 Rapportering till CDP (hela populationen) 

Tabell 2 visar den deskriptiva statistiken gällande vilka av de 110 svenska företagen som 

blev tillfrågade att rapportera sina koldioxidutsläpp till CDP, resultatet visar att 

majoriteten av företagen faktiskt gör det (53,6 %). Det visar att en lägre andel stora 

svenska företag väljer att rapportera sina koldioxidutsläpp till CDP jämfört med tidigare 

studier. (Liao et al., 2015; Luo et al., 2012) har fått fram att drygt 60 % av företag 

utomlands, exempelvis Storbritannien, rapporterar sina koldioxidutsläpp till CDP. 

Majoriteten rapporterar således sina koldioxidutsläpp till CDP vilket kan förklaras delvis 

av legitimitetsteorin. Ljungdahl (1999) och Tilling (2004) nämner att det inom denna teori 

är ytterst viktigt att företag rapporterar dess miljöpåverkan eftersom de då anses agera 

ansvarsfullt mot sina intressenter och samhället.  

 

Rapporteringen kan således generera legitimitet till företaget genom att företagen visar 

att de jobbar kontinuerligt för att minska sin miljöpåverkan (Deegan, 2002). Företag som 

inte rapporterar riskerar att få legitimitetsproblem (Deegan & Rankin, 1996). Det kan 

även förklaras av intressentteorin som säger att företagen måste rapportera sina 

koldioxidutsläpp på ett tydligt sätt samt förklara hur strategierna för miljöpåverkan 

kommer gynna företaget och dess intressenter (Deegan & Unerman, 2011). Detta innebär 

att intressenternas krav gällande koldioxid är till för att utvärdera lämpligheten av 

företagets klimatpolitik (Gray et al., 1995). Företags rapportering av koldioxidutsläpp kan 

vara en verkningsfull apparat för att uppvisa en rättfärdig bild av företaget, men kan i 
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vissa fall vara en felaktig bild genom manipulation (Do Paço & Reis 2012; Yan et al., 

2012; Chen & Chang 2013).  

Studien visar att branscherna finans och fastighet, industri och tjänster samt 

sällanköpsvaror ligger i framkant i rapportering av koldioxid med 28,2, 27,3 respektive 

13,6 % av hela populationen (se tabell 3). Denna rapportering inom branscherna är i 

enlighet med tidigare studier där (Liao et al., 2015; Luo et al., 2012) visade att 

rapportering till CDP var störst inom finansiella, sällanköps och industribranscherna, som 

står för 30,09%, 17,93% och 17,02. Detta visar att finansbranschen har stor andel 

rapportering till CDP i både Sverige och Storbritannien. Resultatet från studien visar att 

energibranschen har högst andel med 100 % rapportering av dess koldioxidutsläpp till 

CDP (endast 1 företag), följt av den materialbranschen med 83,3 % (se tabell 3). I 

Storbritannien var det istället försörjningssektorn som hade högst andel rapportering med 

90 % följt av företag inom hälso- och sjukvården med 87,5 %. Industri och olja har genom 

tidigare studier visats vara en bransch som tenderar att rapportera dess miljöpåverkan 

(Adams, Glyer & McCarl, 1989). Bristen på korrelation mellan branscher kan förklaras 

av att branschindelningarna har varit olika i de olika studierna. Den stora rapporteringen 

av koldioxidutsläpp inom vissa branscher kan bero på att företag vill visa att man tar 

ansvar. Detta i kombination med ansvarstagande leder till en konkurrensfördel. Om några 

företag i ens bransch rapporterar sina koldioxidutsläpp hamnar man själv i dålig dager om 

man inte gör likadant. 

 

I studiens uppdelning av koldioxidintensiva och inte-koldioxidintensiva branscher (se 

Tabell 6) visar att koldioxidintensiva branschers p-värde är större än signifikansnivån 

vilket gör att nollhypotesen inte förkastas. Detta är inte fallet för inte-koldioxidintensiva 

branscher där p-värdet är lika med signifikansnivån där nollhypotesen kan förkastas. 

Detta resultat stämmer överens med tidigare koldioxid-studier (Liao et al., 2015) och har 

antagits bero på de regelverk som funnits för företag med stora utsläpp. Dessa lagar 

existerar likaså i Sverige (Artsberg, 2005) vilket kan förklara skillnaderna studiens 

resultat uppnått. I Sverige finns således reglering för statligt ägda bolag (Regeringen, 

2015), analys av detta har dock inte gjorts, men även det vara en förklarande orsak till 

skillnader gentemot tidigare studier. 
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5.1.2 Kvinnor i bolagsstyrelsen 

I tabell 2 presenteras andelen kvinnor i bolagsstyrelsen som visar ett medelvärde på 29,57 

% vilket är en större andel än tidigare studiers resultat (Liao et al., 2015;Bear et al., 

2010;Khan, 2010). I tabell 2 framgår det att det i genomsnitt finns 2 kvinnor i varje 

bolagsstyrelse. Detta borde enligt Liao et al. (2015) leda till högre transparens hos 

företagen via koldioxidutsläppsrapporterna då de fick fram att företag med 1 kvinna i 

bolagsstyrelsen ledde till en mer frekvent rapportering av koldioxidutsläpp, vilket inte är 

resultatet av vår studie. Studiens resultat är dock i enlighet med tidigare CSR- och 

miljöstudier som visat att 3 eller fler kvinnor i styrelsen leder till mer frekvent 

rapportering av CSR- och miljöresultat (Bear et al., 2010; Frias- Aceituno et al., 2013; 

Webb, 2004). Svenska storbolagen visar dock en tydlig implementering av den svenska 

bolagsstyrningskoden som säger att en styrelsesammansättning skall präglas av en jämn 

könsfördelning (Svensk bolagsstyrning, 2010). Detta har i CSR- och miljöstudier 

(Bebbington et al., 2008; Cheng & Courtenay, 2006; Kathyayini et al., 2012) visats ha en 

positiv effekt på denna frivilliga rapportering. Eftersom standardavvikelsen är något 

högre i denna studie jämfört med tidigare studier (Liao et al., 2015), kan antagandet göras 

att de olika värdena av FEMALE i denna studie har en större spridning från medelvärdet 

än tidigare studier (a.a.). Den deskriptiva statistiken visar på en stor andel kvinnor i 

bolagsstyrelsen.  

 

Den bivariata analysen som har genomförts i studien med hjälp av Sperman´s Rho visar 

att variabeln FEMALE har korrelationen 0,03 med CO2. Detta visar på en nästintill 

obefintlig korrelation mellan FEMALE och CO2 eftersom det ligger så pass nära 0. Detta 

talar emot resultatet från tidigare studier av Liao et al. (2015) som hittade en positiv 

korrelation mellan FEMALE och CO2 vilket var signifikant på 5 procentsnivån. Detta har 

förklarats av att människor har blivit allt mer miljömedvetna och att kvinnor generellt sätt 

bryr sig mer om miljöfrågor än män (Diamantopoulos et al., 2003; Mainieri et al., 1997; 

Wehrmeyer & McNeil, 2000). Kvinnor är även mer benägna att vidta åtgärder för att 

minska miljöförstöringen (Bord & O´Connor, 1997; Fukukawa et al., 2007). 

 

Studiens resultat stämmer bättre överens med tidigare studier genomförda i Bangladesh 

som inte heller fick fram något signifikant samband mellan andelen kvinnor i styrelsen 

och CSR rapportering (Khan, 2010). Vilket har förklarats bero på att Bangladesh är ett 
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utvecklingsland där andelen kvinnor i bolagsstyrelsen är lägre och ett mindre utvecklat 

socialt ansvarstagande från företagen (a.a.).  Eftersom Sverige inte är ett utvecklingsland 

så kan inte slutsats dras om att denna faktor skulle påverka kvinnornas roll i 

bolagsstyrelsen. Den deskriptiva statistiken visade att Sverige har en högre andel kvinnor 

i bolagsstyrelsen än andra länder där liknade studier utförts (Liao et al., 2015;Bear et al., 

2010;Khan, 2010), vilket kan bero på att svenska företag kommit längre i dess arbete för 

jämställdhet i företaget. Kvinnorna i de svenska företagens bolagsstyrelser kan således 

besitta mer diversifierade egenskaper, där två kvinnor i samma styrelse har olika profiler, 

där den ena är miljöinriktad medans den andra riktar sig mer mot finansiella resultat, 

vilket gör att andelen och antalet kvinnor inte ger en effekt.  Vilket delvis kan ha varit en 

förklarande orsak till varför analysen inte visar på något signifikant positivt samband. Att 

andelen kvinnor inte har något positivt samband styrks även av att studiens urval har 

genomsnittligt dubbelt så många kvinnor i bolagsstyrelsen än tidigare studiers (Liao et 

al., 2015;Bear et al., 2010;Khan, 2010) utan att rapporteringen av koldioxid är mer 

utpräglad bland företagen (Liao et al., 2015; Luo et al., 2012). Vid studiens genomförande 

av regressionsanalysen användes en signifikansnivå på 0,05 och variabeln FEMALE hade 

ett p-värde på 0,753, vilket gör att nollhypotesen inte kan förkastas och det är ett 

antagande att den oberoende variabeln FEMALE inte har någon effekt på CO2. Detta 

styrker ovanstående resonemang. 

 

Hypotes 1 i studien faller eftersom det inte finns någon positiv korrelation mellan andelen 

kvinnor och rapportering av koldioxid till CDP bland de 110 undersökta företagen.  

 

5.1.3 Oberoende styrelseledamöter 

Tabell 2 presenterar ett medelvärde om 63,69 % andel oberoende styrelseledamöter inom 

bolagsstyrelsen hos hela populationen, vilket är en stor andel i jämförelse med tidigare 

studier (Liao et al., 2015; Eng & Mak., 2003; García-Meca & Sánchez-Ballesta., 2010). 

En stor andel oberoende styrelseledamöter inom företag kan förklaras av att de riktar 

kunskap, expertis och utveckling mot möjliga hållbarhetsmål (O´Neill et al., 1989). Det 

är i enlighet med Johnson och Greening (1999) samt Michelon och Parbonetti (2012) som 

nämner att oberoende styrelseledamöter har större benägenhet att tillgodose fler 

intressenters förväntningar. Det är även i enlighet med Svensk bolagsstyrning (2010), 

som säger att svenska noterade företag ska ha en majoritet av oberoende 
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styrelseledamöter som både är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 

Minst två av dessa ska dessutom vara oberoende till företagets större aktieägare (a.a.).   

 

Variabeln INDEPENDENT har korrelationen -0,043 vilket är ett nästintill obefintligt 

negativt samband med CO2. Här visar studien en skillnad mot Liao et al. (2015) som fick 

fram en positiv korrelation som var signifikant på 0,1 nivån. I regressionsanalysen har 

variabeln INDEPENDENT ett p-värde om 0,899 vilket är relativt långt ifrån 0,05 och 

leder till att nollhypotesen inte kan förkastas. Som nämnts ovan kan antas att den 

oberoende variabeln INDEPENDENT inte har någon effekt på CO2 vilket inte stämmer 

överens med tidigare studier (a.a.). Tidigare studier (García-Meca & Sánchez-Ballesta, 

2010) visade att denna brist på samband kunde förklaras av att det inte fanns något 

fungerande rättssystem i landet, vilket inte är fallet i Sverige och denna studie. Andelen 

oberoende styrelseledamöter får dock en större effekt på rapporteringen av 

koldioxidutsläpp hos koldioxidintensiva företag där variabeln har p-värde på 0,252. Detta 

värde är för stort för att nollhypotesen skall förkastas men visar samtidigt på en större 

sannolikhet för variabelns påverkan på rapporteringen av koldioxidutsläpp. Vilket inte är 

fallet i de icke-koldioxidintensiva branscherna där variabeln har ett p-värde på 0,590. 

Detta är delvis i enlighet med tidigare forskning (Liao et al., 2015) där oberoende 

styrelseledamöter haft en positiv effekt på rapporteringen av koldioxidutsläpp i 

koldioxidintensiva branscher. Det som skiljer sig är de icke-koldioxidintensiva 

branscherna där både kvinnor i bolagsstyrelsen och oberoende styrelseledamöter haft en 

signifikant positiv effekt (a.a.). 

 

Hypotes 3 i studien faller då rapporteringen av koldioxid till CDP inte har någon positiv 

effekt av andelen oberoende styrelseledamöter. 

 

5.1.4 Kontrollvariabler 

Tabell 2 visar att medelvärdet för variabeln BOARDSIZE på 8 styrelseledamöter är något 

lägre än resultatet från (Liao et al., 2015; Aburaya, 2012) som har ett medelvärde på 9 

ledamöter. Korrelationsmatrisen för hela populationen visar ett positivt samband om 

0,294 mellan BOARDSIZE och CO2, vilket är signifikant på 1 procentsnivån. I 

regressionsanalysen har variabeln BOARDSIZE ett p-värde om 0,017 vilket är mindre än 

signifikansnivån på 0,05. Det gör att nollhypotesen kan förkastas för variabeln. Ett företag 
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med en bolagsstyrelse med fler ledamöter rapporterar således i större utsträckning sina 

koldioxidutsläpp vilket kännetecknar en högre grad av transparens (Kang et al., 2007;Lim 

et al., 2007).  

 

Tidigare studier visar också på ett signifikant samband mellan BOARDSIZE och CO2 

(Liao et al., 2015;Laksmana, 2008). I tabell 2 presenteras ett medelvärde för variabeln 

BOARDMEETING om 11,1 styrelsemöten per räkenskapsår vilket är några fler än 

tidigare studier (a.a.). Variabeln BOARDMEETING har ett svagt negativt samband om -

0,240 med CO2 vilket är signifikant på 5 % nivån. Liao et al. (2015) och Laksmana (2008), 

vars studier hade ett svagt positivt samband beskrev antal styrelsemöten som en 

approximation för hur aktiv en styrelse är. Denna studies resultat antyder att en mindre 

aktiv bolagsstyrelse rapporterar sina koldioxidutsläpp mer frekvent vilket skiljer sig från 

tidigare studier (Liao et al., 2015;Laksmana, 2008). I regressionsanalysen hade 

BOARDMEETING det lägsta noterade värde på 0,002 vilket gör att nollhypotesen 

förkastas.  

 

Studien visar på ett medelvärde för variabeln EXEDIR om 7,99 %, d.v.s. bolagsstyrelsen 

består till 7,99 % av högt uppsatta chefer. vilket är en väldigt liten andel i jämförelse med 

58,6 % (Liao et al., 2015). Korrelationsmatrisen visar ett svagt negativt samband mellan 

EXEDIR och CO2 som inte är signifikant. Detta styrker studiens samband mellan den 

oberoende variabeln INDEPENDENT och den beroende variabeln CO2,eftersom den 

visar att ju fler högt uppsatta chefer i bolagsstyrelsen, desto mindre frekvent rapporterar 

företagen till CDP vilket är i enlighet med tidigare studier (Barako et al., 2006;Gul & Leung, 

2004). Bristen på samband mellan EXEDIR och rapportering av koldioxidutsläpp kan 

förklaras av ett vinstintresse. Styrelsemedlemmar, VD m.fl. kan ha både aktier och 

resultatbonus vilket kan göra att “fel” beslut fattas till förmån för ekonomiskt resultat och 

inte för miljön. Det kan således finnas ett samband mellan EXEDIR och 

styrelsemedlemmar med vinstintresse. Regressionsanalysen visar att nollhypotesen inte 

förkastas för variabeln EXEDIR som visade ett p-värde om 0,982.  Variabeln 

LEVERAGE visar ett medelvärde om 1,71 gånger och det kan anses vara en hög 

skuldsättningsgrad jämfört med 0,2 gånger (Liao et al., 2015). LEVERAGE och CO2 har 

ett svagt positivt samband om 0,197 som är signifikant på 5 procentsnivån. Detta är inte 

i enlighet med tidigare studier som har visat att skuldsättningsgraden har haft ett negativt 
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samband med miljö-, CSR- och koldioxidutsläpps rapportering (Luo et al., 2012; Liao et 

al., 2015;Cormier & Magnan, 2003). Regressionsanalysen visar att variabeln 

LEVERAGE har ett p-värde om 0,351 vilket gör att nollhypotesen inte kan förkastas.  

 

Studien visar ett medelvärde om 70858,54Mkr för variabeln FIRMSIZE vilket visar att 

moderbolagen i studien har större tillgångar än tidigare studier bland brittiska företag 

(Liao et al., 2015).  FIRMSIZE har en positiv korrelation om 0,333 med CO2 och detta är 

signifikant på 1 procentsnivån. I regressionsanalysen har FIRMSIZE ett p-värde om 0,981 

och nollhypotesen kan således inte förkastas. Resultatet från korrelationsanalysen visar 

att större företag tenderar att hållbarhetsrapportera mer frekvent än mindre företag, vilket 

kan förklaras utifrån legitimitetsteorin som beskriver att större företag får mer 

uppmärksamhet från samhället och media vilket tvingar företagen till att vara mer 

transparenta (Tagesson et al., 2009;Bozzolan et al., 2003;Lindblom, 1994). Det kan 

även förklaras av att större företag har mer resurser, i form av humankapital och likvida 

medel, att spendera på mätning och rapportering av koldioxidutsläpp och andra 

miljöaspekter och således tillgodose fler intressentgruppers krav på information (Deegan, 

2004). Eftersom regressionsanalysen visar att p-värdet är mycket större än 

signifikansnivån så är sannolikheten stor att företagsstorlek inte har någon effekt på dess 

rapportering av koldioxidutsläpp. Variabeln FIRMSIZE höga värde om 0,981 kan 

förklaras av att dess observationer inte är normalfördelade på grund av banksektorns höga 

värden. Då variabeln inte är studiens huvudfokus har dessa outliers inte plockats bort men 

heller inte glömts bort, vilket har lett till att mer vikt har lagts på korrelationsanalysen för 

denna variabel.  

 

5.1.5 A Posteriori- modell (hela populationen) 

I studiens teorikapitel (se 3.5 A Priori-modeller) presenterades en A priori- modell för 

hela populationen och den har efter bearbetning av det empiriska materialet uppdaterats 

till en A posteriori- modell.  

 

Nedan visar modellen sambanden mellan rapportering av koldioxidutsläpp och de utvalda 

faktorerna; andelen kvinnor samt andelen oberoende styrelseledamöter i bolagsstyrelsen 

som torde förklara varför företag väljer att rapportera sina koldioxidutsläpp till CDP. 

Modellen visar även sambandet mellan kontrollvariablerna och rapportering av 
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koldioxidutsläpp. Studiens resultat visar att för svenska företag som blev tillfrågade att 

rapportera till CDP år 2015 har andelen kvinnor och andelen oberoende ledamöter i 

bolagsstyrelsen inget positivt samband med om företagen rapporterar sina 

koldioxidutsläpp till CDP eller ej. Figuren nedan visar detta genom att andelen kvinnor 

och andelen oberoende ledamöter i bolagsstyrelsen är rödmarkerade. 

 

  

 

Figur 4: A posteriori- modell, hela populationen 

 

Som modellen ovan antyder är det enbart kontrollvariablerna som har markerats i grönt 

och har något samband med rapporteringen av koldioxidutsläpp. BOARDSIZE, 

BOARDMEETING, FIRMSIZE och LEVERAGE var de kontrollvariablerna där ett 

positivt signifikant samband med rapporteringen av koldioxidutsläpp kunde utläsas. 

Regressionsanalysen visar att det enbart är BOARDSIZE och BOARDMEETING som 

har ett p-värde som gör att nollhypotesen kan förkastas 

 

5.2 Rapporternas omfattning och relevans (delpopulationen) 

Av de 110 företag som ingick i studien var det 59 stycken som rapporterade sina 

koldioxidutsläpp till CDP 2015. CDP har betygssatt företagens 

koldioxidutsläppsrapportering på en skala mellan 0 och 100 när det gäller omfattning och 

relevans (CDP, 2015, a) vilket de gjorde utifrån ett index (CDLI). Studiens medelbetyg 

var 83,58 och det högsta betyget uppnåddes av 7 stycken företag, lägsta betyget som 
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uppnåddes var 14. Studien anser att medelbetyget är bra då det är i linje med 

genomsnittsbetyget för de nordiska länderna, det enda landet med högre betyg är Norge 

(CDP, 2015, a). Gentemot företag i exempelvis USA, Indien och Latin Amerika som har 

ett lägre medelbetyg än 80 så ligger Svenska företag bra till (CDP, 2015, b). Det finns 

dock länder vars företag presterar bättre och har ett högre medelbetyg än 83,58 

tillexempel Sydafrika med ett medelbetyg på 97 (a.a.). Det relativt höga genomsnittliga 

betyget för rapporternas omfattning och relevans kan förklaras utifrån intressentteorin, 

där Gray et al. (1995) beskriver att företagen är tvungna att tydligt visa sina intressenter 

att de uppfyller de krav som olika intressentgrupper ställer. Det höga snittbetyget visar 

således att svenska företag som rapporterar till CDP generellt uppfyller detta genom 

tydliga och omfattande koldioxidrapporter.    

 

5.2.1 Kvinnor i bolagsstyrelsen 

Korrelationsmatrisen för delpopulationen visar ett svagt positivt samband på 0,113 

mellan variabeln FEMALE och CO2omfarel. Det finns inget signifikant samband mellan 

FEMALE och CO2omfarel. Dock så visar andelen kvinnor i bolagsstyrelsen en större 

påverkan på omfattning och relevans av rapporterna än företagens val att rapportera sina 

koldioxidutsläpp. Detta resultat ligger således närmare teorin att kvinnors närvaro i 

bolagsstyrelsen har en positiv effekt på rapporteringen av koldioxidutsläpp 

(Diamantopoulos et al., 2003; Mainieri et al., 1997; Wehrmeyer & McNeil, 2000). 

Sambandet är dock för litet och därför kan ingen slutsats dras om att kvinnor verkligen 

har en positiv effekt på rapporternas omfattning och relevans. I diagram 1 presenteras ett 

svagt positivt linjärt samband och förklaringsgraden för R-Sq är 1,4 %, vilket innebär att 

1,4 % av variationen i CO2omfarel förklaras av variationen i FEMALE. I 

regressionsanalysen för delpopulationen används en signifikansnivå på 5 % och variabeln 

FEMALE har ett större p-värde än 0,05. Detta gör att nollhypotesen inte kan förkastas 

och det är ett antagande att variabeln FEMALE inte har någon effekt på CO2omfarel. 

Detta styrker korrelationsanalysens utfall och även det faktum att andelen kvinnor i 

bolagsstyrelsen inte har någon positiv effekt på rapporteringens omfattning och relevans. 

 

Resultatet visar således att koldioxidrapporternas omfattning och relevans inte har något 

positivt signifikant samband med andelen kvinnor i bolagsstyrelsen. Någon effekt kan 

inte heller utläsas från regressionsanalysen eftersom variabelns nollhypotes inte kan 
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förkastas. Detta går emot tidigare koldioxid-studier (Liao et al., 2015). Kvinnors 

medverkan i bolagsstyrelsens effekt i koldioxidintensiva branscher är dock större då 

tabell 6 visar ett lägre p-värde på 0,279 vilket är det näst lägsta i modellen. Vilket betyder 

att andelen kvinnor i bolagsstyrelsen i dessa företag förklarar en större del av variationen 

i rapporternas omfattning och relevans vilket stödjer teorin att kvinnor har en positiv 

påverkan på hållbarhetsrapportering (Diamantopoulos et al., 2003; Mainieri et al., 1997; 

Wehrmeyer & McNeil, 2000).   

 

Hypotes 2 faller eftersom koldioxidrapporternas omfattning och relevans inte har något 

positivt samband med andelen kvinnor i bolagsstyrelsen. 

5.2.2 Oberoende styrelseledamöter 

Korrelationsmatrisen för delpopulationen visar ett obetydligt positivt samband om 0,057 

mellan variabeln INDEPENDENT och den beroende variabeln CO2omfarel. Det finns 

inget signifikant samband mellan INDEPENDENT och CO2omfarel. Andelen oberoende 

styrelseledamöter visar således ett obetydligt positivt samband med CO2omfarel vilket är 

i enlighet med det obetydliga negativa sambandet variabeln hade med valet att rapportera 

sina koldioxidutsläpp (CO2). Resultatet mellan INDEPENDENT och CO2omfarel 

motsätter sig teorin där det förespråkas att oberoende styrelseledamöter är mer 

transparenta och förespråkar en bredare redovisning av icke finansiella resultat (Donnelly 

& Mulcahy, 2008; Prado-Lorenzo & Garcia-Sanchez, 2010). 

 

I den bivariata analysen som presenteras i diagram 2 visas ett obetydligt negativt linjärt 

samband och förklaringsgraden R-Sq är 0,2 %. Detta betyder att 0,2 % av variationen i 

CO2omfarel förklaras av variationen i INDEPENDENT. Som ovan nämnts används en 

signifikansnivå på 5 % i regressionsanalysen för delpopulationen. Eftersom variabeln 

INDEPENDENT har ett större p-värde än 0,05 kan nollhypotesen inte förkastas och 

antagandet att variabeln INDEPENDENT inte har någon effekt på CO2omfarel kvarstår. 

Resultatet från regressionsanalysen styrker korrelationsanalysen att det inte existerar 

något samband mellan andelen oberoende styrelseledamöter och omfattningen och 

relevansen av företagens koldioxidutsläppsrapporter.  

 

Hypotes 4 faller eftersom koldioxidrapporternas omfattning och relevans inte har något 

positivt samband med andelen oberoende styrelseledamöter. Resultatet stämmer inte 
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överens med tidigare studier (Liao et al., 2015; Eng & Mak., 2003; García-Meca & 

Sánchez-Ballesta., 2010).   

5.2.3 Kontrollvariabler 

Variabeln BOARDSIZE visar ett medelvärde om 8 styrelseledamöter, vilket är likt antalet 

ledamöter från hela populationen. Korrelationsmatrisen för delpopulationen visar ett 

positivt samband om 0,616 mellan variabeln BOARDSIZE och CO2omfarel, vilket även 

är signifikant på 1 procentsnivån. Regressionsanalysen visar att BOARDSIZE är den enda 

variabeln som har ett p-värde som är mindre än 0,05 vilket gör att nollhypotesen endast 

förkastas för denna variabel. En större bolagsstyrelse genererar således en högre grad av 

transparens när det gäller företags utsläpp av koldioxid vilket bygger på resultat från miljö 

och CSR-studier (Kang et al., 2007; Lim et al., 2007). Variabeln BOARDMEETING och 

CO2omfarel har ett svagt positivt samband om 0,257 som är signifikant på 5 

procentsnivån. Detta indikerar att ett företag med en aktiv styrelse har en mer omfattande 

koldioxidrapport samt att rapporten i fråga innehåller mer relevant information 

(Laksmana, 2008; Liao et al., 2015). Liao et al. (2015) hävdar dock att omfattningen och 

relevansen av rapporten inte avgörs på styrelsenivå, utan att det istället avgörs på lägre 

nivåer inom företaget exempelvis av en avdelningschef.  

 

Korrelationsmatrisen visar ett svagt negativt samband om -0,113 mellan EXEDIR och 

CO2omfarel vilket inte är signifikant. Det finns således ett mycket svagt negativt samband 

mellan koldioxidrapporternas omfattning och relevans och antalet högt uppsatta chefer i 

styrelsen. Detta styrker de resultat som studien visade mellan oberoende 

styrelseledamöter och rapporternas omfattning och relevans, eftersom en högt uppsatt 

chef inte är oberoende i förhållande till företaget. Båda variablerna visade upp svaga 

samband som indikerar att oberoende styrelseledamöter inte har någon effekt på 

företagens koldioxidutsläppsrapportering, vilket avviker från tidigare koldioxid-studier 

(Liao et al., 2015) samt majoriteten av miljö och CSR-studier (Barako et al., 2006; Gul 

& Leung, 2004).   

 

I korrelationsmatrisen framgår det att LEVERAGE och CO2omfarel har ett svagt positivt 

samband om 0,205 som inte är signifikant. Detta går emot studiens förväntningar och 

tidigare forskning som visat att skuldsättningsgraden haft ett negativt samband med 

CO2omfarel inom tidigare miljö-, CSR- och koldioxidrapporter (Cormier & Magnan, 
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2003; Liao et al., 2015; Luo et al., 2012). Variabeln FIRMSIZE visar en positiv 

korrelation om 0,491 med CO2omfarel som även är signifikant på 1 procentsnivån. Detta 

indikerar att större företag lämnar ut både mer omfattande och mer relevant information 

än mindre företag. Studiens resultat styrker således legitimitetsteorin som menar på att ju 

större företag är desto mer uppmärksamhet får företaget i media vilket leder till att 

företaget förväntas rapportera sina sociala och miljömässiga påverkan på samhället i 

större utsträckning (Tagesson et al., 2009; Bozzolan et al., 2003; Lindblom, 1994). 

Studien har således visat att fallet är det samma för rapporteringen av koldioxidutsläpp, 

vilket även varit fallet tidigare koldioxid-studier (Liao et al., 2015; Luo et al., 2012).   

 

5.2.4 A posteriori- modell (delpopulationen) 

Studien utförde en A priori-modell för delpopulationen (se 3.5 A Priori-modeller). Den 

har efter bearbetning av studiens empiriska material uppdaterats till nedanstående A 

posteriori-modell. Modellen förklarar sambandet mellan rapporternas omfattning och 

relevans och de utvalda faktorerna andelen kvinnor och andelen oberoende 

styrelseledamöter i bolagsstyrelsen. Modellen visar även sambandet mellan 

kontrollvariablerna och rapporternas omfattning och relevans. Som diskuterat ovan, faller 

studiens hypoteser för delpopulationen; Hypotes 2: Koldioxidsrapporteringens 

omfattning och relevans är positivt korrelerade med andelen kvinnor i bolagsstyrelsen, 

samt Hypotes 4: Koldioxidsrapporteringens omfattning och relevans är positivt 

korrelerade med oberoende styrelseledamöter. Figuren nedan visar detta genom att 

andelen kvinnor i bolagsstyrelsen och andelen oberoende styrelseledamöter i 

bolagsstyrelsen är rödmarkerade.    
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Figur 5: A posteriori-modell (delpopulationen) 

 

Som modellen ovan antyder är det i enlighet med posteriori- modellen för hela 

populationen endast kontrollvariablerna som har något samband med rapporternas 

omfattning och relevans. BOARDSIZE, BOARDMEETING, FIRMSIZE, LEVERAGE 

var de variabler där ett positivt signifikant samband med rapporternas omfattning och 

relevans kunde utläsas. Regressionsanalysen visar att endast BOARDSIZE hade ett p-

värde som gör att nollhypotesen kan förkastas. 
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6. Slutsats 
Studien visade att varken andelen kvinnor i bolagsstyrelsen eller oberoende 

styrelseledamöter hade någon korrelation med företagens val att rapportera sina 

koldioxidutsläpp till CDP. Detta resultat skiljer sig från tidigare studier där båda 

faktorerna hade korrelation med rapportering av koldioxidutsläpp (Liao et al., 2015). 

Regressionsanalysen visade att nollhypotesen inte kunde förkastas för någon av de ovan 

nämnda variablerna vilket är ett antagande att ingen av dem hade någon effekt på 

rapporteringen av koldioxidutsläpp. Dock så visar resultatet från tabell 6 att andelen 

oberoende styrelseledamöter hade större sannolikhet att påverka rapportering av 

koldioxidutsläpp till CDP inom koldioxidintensiva företag. Kontrollvariablerna 

styrelsestorlek och antal styrelsemöten per räkenskapsår var istället de två variablerna där 

ett signifikant samband med rapporteringen av koldioxidutsläpp kunde utläsas och även 

där nollhypotesen kunde förkastas. Korrelationen mellan dessa två variabler och 

rapportering av koldioxidutsläpp och dess p-värden (<0,05) är i enlighet med tidigare 

studier (Liao et al., 2015; Laksmana, 2008). 

 

De 59 företag som rapporterade till CDP 2015 undersöktes ytterligare genom en 

innehållsanalys av CDP. Rapporterna betygsattes av CDP och samma företagsspecifika 

variabler togs i beaktande för att undersöka dess påverkan på rapporternas omfattning och 

relevans. Andelen kvinnor i bolagsstyrelsen visade inte på något samband med 

rapporternas omfattning och relevans. Dock så visade resultatet att andelen kvinnor i 

bolagsstyrelsen hade större sannolikhet att påverka rapporternas omfattning och relevans 

inom koldioxidintensiva företag. Andelen oberoende styrelseledamöter visade sig inte 

heller ha något samband med rapporternas omfattning och relevans, ingen skillnad sågs 

heller i uppdelningen mellan koldioxidintensiva och icke-koldioxidintensiva branscher. 

Analysen visade att kontrollvariabeln styrelsestorlek var den enda variabeln där ett 

samband kunde utläsas med rapporternas omfattning och relevans. Anledningen kan vara 

att en större bolagsstyrelse genererar en högre grad av transparens när det handlar om 

företags koldioxidutsläpp vilket grundas i tidigare miljö och CSR-studiers resultat (Kang 

et al., 2007;Lim et al., 2007).  

 

Eftersom studiens kontrollerande variabler i stor utsträckning stämmer överens med 

tidigare forskning (Kang et al., 2007;Lim et al., 2007; Laksmana, 2008; Barako et al., 

2006; Gul & Leung, 2004; Al-Tuwaijri et al., 2004; Cormier & Magnan, 2003) dras 
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slutsatsen att urvalets påverkan på studiens oberoende variabler är relativt liten. Det 

föreligger således att kvinnors och oberoende styrelseledamöters roll i företagens 

rapportering av koldioxidutsläpp till CDP är liten till obefintlig i Sverige. Anledningen 

kan vara att styrelseledamöter i svenska företag i allmänhet förespråkar transparens och 

hållbarhet i större utsträckning än i andra länder. Det kan även förklaras utifrån 

intressentteorin, då intressentgrupper till Svenska företag kräver mer transparens när det 

gäller företagens miljöpåverkan och således koldioxidutsläpp.  

Författarna är väl medvetna om studiens begränsningar gällande tid och har därför endast 

kollat hur det ser ut bland svenska företags rapportering av koldioxidutsläpp under ett år. 

Det kan vara tillfälligheter som påverkat resultatet just detta år och ett förslag till vidare 

forskning blir således att kolla hur rapportering av koldioxidutsläpp skiljer sig bland 

svenska företag under en längre tidsperiod. Studien tillför ett praktiskt bidrag genom att 

presentera vilka av de 110 svenska företagen som blev tillfrågade av CDP att rapportera 

sina koldioxidutsläpp som valde att rapportera till CDP 2015. Studiens teoretiska bidrag 

uppnås genom att visa hur andelen kvinnor i bolagsstyrelsen samt andelen oberoende 

styrelseledamöter påverkar företagens benägenhet att rapportera sina koldioxidutsläpp (se 

6.1 Studiens bidrag). 

 

Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att samtliga hypoteser som användes i studien 

faller eftersom ingen av dem visade på något samband i de genomförda testerna. Nedan 

nämns dessa hypoteser: 

 Rapporteringen av koldioxid till CDP är positivt korrelerad med andelen kvinnor 

i bolagsstyrelsen. 

 Koldioxidsrapporteringens omfattning och relevans är positivt korrelerade med 

andelen kvinnor i bolagsstyrelsen. 

 Rapporteringen av koldioxid till CDP är positivt korrelerad med oberoende 

styrelseledamöter. 

 Koldioxidsrapporteringens omfattning och relevans är positivt korrelerade med 

oberoende styrelseledamöter.  

 

6.1 Studiens bidrag 

Studien bidrar med ett praktiskt och ett teoretiskt bidrag, nedan presenteras dessa var för 

sig. 
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Studiens praktiska bidrag uppnås genom att belysa ett outforskat område inom Sverige, 

vilka av de 110 tillfrågade företagen som valde att rapportera sina koldioxidutsläpp till 

CDP 2015. Studien belyser även de fördelar som är kopplade till denna rapportering då 

den ökar inblicken i företaget samt företagets legitimitet och image (Cho & Patten, 2007; 

Deegan & Rankin, 1996; Tilling, 2004). Studiens resultat kan således användas som ett 

verktyg för att se hur konkurrenter förhåller sig till rapportering av frivillig information i 

form av koldioxidutsläpp, vilket kan användas för att skapa konkurrensfördelar. Det kan 

även vara nyttigt för nyetablerade företag genom att de får en uppfattning i vilken 

utsträckning framgångsrika företag förhåller sig till rapportering av koldioxidutsläpp. 

 

Studien teoretiska bidrag använde de företagsspecifika variablerna andelen kvinnor i 

bolagsstyrelsen samt andelen oberoende styrelseledamöter för att se om det påverkade 

företagens benägenhet att rapportera sina koldioxidutsläpp till CDP.   Resultatet visar att 

varken andelen kvinnor i bolagsstyrelsen (Liao et al., 2015;Bear et al., 2010;Khan, 2010) 

eller andelen oberoende styrelseledamöter (Liao et al., 2015; Eng & Mak., 2003; García-

Meca & Sánchez-Ballesta., 2010) hade någon påverkan på företagens benägenhet att 

rapportera sina koldioxidutsläpp till CDP. Studiens oberoende variabler hade inte heller 

någon effekt på rapporternas omfattning och relevans. Resultatet visade att det var 

kontrollvariablerna som hade störst effekt på företagens transparens. Resultatet från 

denna studie går således emot tidigare forskning (a.a.) och bidrar med ett annat utfall till 

redovisingsteorin än tidigare studier.  

 

6.2 Metodreflektion och förslag till vidare forskning 

Studien har haft vissa begränsningar både angående tid och resurser vilket gör att kritik 

kan riktas mot studiens utformning. Eftersom studien begränsar dess analyser till 

koldioxidutsläpp, kan inte resultatet generaliseras till den bredare frågan om 

miljöprestanda. På samma sätt är vårt urval begränsat till svenska börsnoterade företagen 

som har blivit tillfrågade att rapportera sina koldioxidutsläpp till CDP, vilket gör att 

resultatet kan vara annorlunda vid studier som genomförs av företag som är verksamma 

i andra länder.  
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Studiens omfattning skulle vidgas vid undersökning av flera företagsspecifika faktorer, 

studien använder nu två stycken oberoende variabler samt fem stycken kontrollvariabler. 

Studien avgränsades enbart till miljöperspektivet och för att ge rättvis bild av företagens 

hållbarhetsarbete skall även de sociala, finansiella och teknologiska perspektiven tas i 

beaktande. Vid en utökad studie med fler företagsspecifika faktorer och beaktande av de 

andra perspektiven som ingår i hållbarhetsredovisning skulle studiens bidrag förstärkas. 

                                     

Studiens data har en normalfördelning vilket gör att populationen inte behöver utökas, 

den är således av deskriptivt slag och har inga anmärkningsvärda bortfall. Eftersom alla 

stora svenska företag som har blivit tillfrågade att rapportera sina koldioxidutsläpp till 

CDP ingår i studien. Ett förslag till vidare forskning är att genomföra samma studie i 

andra länder för att se hur resultatet skiljer sig åt samt att se om de företagsspecifika 

variablerna har större påverkan på rapportering av koldioxidutsläpp i andra länder. Ett 

annat förslag är att genomföra en longitudinell studie för att se hur rapporteringen av 

koldioxidutsläpp förändras över en längre tid. Under studiens gång har inte den 

kommande lagändringen trätt i kraft som säger att börsnoterade företag skall vara tvungna 

att lämna en hållbarhetsrapport efter år 2016. Detta väcker intresset att genomföra samma 

studie om två-tre år för att se hur det påverkar svenska företags val att rapportera sina 

koldioxidutsläpp. 
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8. Bilagor 
Bilaga 1 

 

Test för Normalfördelning 
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Bilaga 2 

Enkla linjära regressioner 

Enkla linjära regressioner används för att mäta sambandet mellan en beroende och en 

eller flera oberoende variabel. Med utgångspunkt i minsta kvadrat metoden så analyseras 

hur förändringar i den oberoende variabeln (y) påverkas av förändringar i den beroende 

variabeln (x) (Edlund & Wahlgren, 2000). Formeln för regressions analys består av tre 

komponenter; β0 som är interceptet, β1är lutningen och ε är en komponent för 

slumpmässiga fel. Formeln för analysen med de beskriva komponenter ser ut enligt 

följande; y= β0+ β1x+ β2z+ ε (Montgomory, Peck & Vining, 2012). Enligt Barmark och 

Djurfeldt (2009) ger denna analysmetod förklaringsgrader (R2) som är ett kvalitetsmått 

och visar den oberoende variabelns påverkan på variansen i modellen. 

Regressionsanalysen ger modellen samt varje oberoende variabel ett p-värde. Om p-

värdet är mindre än signifikansnivån (α) (p < α) så förkastas nollhypotesen. 

Nollhypotesen är ett antagande som förklarar att variabeln inte har någon effekt, i de fall 

p-värdet är större än signifikansnivån kan inte nollhypotesen förkastas vilket innebär att 

den oberoende variabeln inte har något samband med den beroende variabeln.     

 

Mann-Whitney test 

Denna studie har använt sig av ett Mann- Whitney test för att jämföra värden mellan 

koldioxidintensiva- respektive icke-koldioxidintensiva sektorer. Detta test lämpas vid 

jämförelse mellan två grupper samt när data inte är normalfördelad, vilket stämmer 

överens med studiens data. Ett Mann- Whitney test jämför medianen hos de två olika 

grupperna som testas vilket är fördelaktigt när studiens data inte är normalfördelad 

(Nachar, 2008). För att utföra detta test ställs en del krav, bland annat att datan ska vara 

inhämtad från samma population där varje enskild observation utgörs av en enhet, i detta 

fall av ett företag.  Mann-Whitney test kan brista i sin tillförlitlighet i vissa fall där 

observationerna i de olika grupperna skiljer sig för mycket i antal. Testet visar hur många 

gånger ena gruppens observationer antar ett högre värde än den andra gruppens. Detta är 

möjligt att göra för hand, men vid så pass omfattande population som i denna studie, 

valdes detta test att genomföras i SPSS.     

 

 


