
En undersökning av lönsamheten i hållbara 

satsningar.  

En jämförande studie av nyckeltalen hos ISO 14001 certifierade 

företag och företag utan certifiering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av: Pernilla Rutberg och Johan Henricson 
Handledare: Ogi Chun 

Södertörns högskola Institutionen för samhällsvetenskaper 

Kandidatuppsats 15 hp 

Företagsekonomi C - Finansiering Höstterminen 2019 

 

1 



Abstract: 

In this study, we have used quantitative research method to investigate whether there is a 

relationship between climate initiatives and economic performance. The study compares 

Swedish companies within SNI 42:2 with environmental certification with those without 

environmental certification to see if there is a financial incentive for companies to work more 

environmentally based on an environmental certificate. We have selected SNI 41:2 house 

building for our study and the environmental certification selected is ISO 14001. The purpose 

of the study is to investigate the motivation behind the investment in ISO 14001 by 

examining previous studies and also whether certified companies have better ratio figures 

than companies without ISO 14001. The ratio figures selected for the study are DuPont, 

Return On Asset, Equity and EBITDA Marginal. We have chosen to use both mean / 

standard deviation and median / quartile distance, but also Student's t-test and F-value and 

Levenes value when analyzing these. The study shows that based on economic ratio figures, 

there is no competitive advantage for companies to certify with ISO 14001. Keywords: CSR, 

ratio analysis, ISO 14001, sustainability, development, corporate governance, leadership  

Sammanfattning:  

I denna studie har vi använt kvantitativ forskningsmetod för att undersöka om det finns ett 

samband mellan klimatsatsningar och ekonomisk prestanda. Studien jämför svenska företag 

inom SNI 42:2 med miljöcertifiering med de utan miljöcertifiering för att se om det finns ett 

ekonomiskt incitament för företag att arbeta mera miljömässigt utifrån ett miljöcertifikat. Vi 

har valt SNI 41.200, husbyggen för vår studie och miljöcertifieringen som valts ut är ISO 

14001. Syftet med studien är att undersöka motiveringen bakom investeringen i ISO 14001 

genom att undersöka tidigare studier och även huruvida certifierade företag har bättre 

nyckeltal än företag utan ISO 14001. De nyckeltal som valts ut för studien är DuPont, Return 

On Asset, Soliditet och EBITDA Marginal. Vi har valt att använda både 

medelvärde/standardavvikelse och median/kvartilavstånd men även Studentens t-test samt 

F-värde och Levenes värde när vi analyserar dessa. Studien visar att utifrån ekonomiska 
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nyckeltal så finns det ingen konkurrensfördel för företag att certifiera med ISO 14001. 

Nyckelord: CSR, nyckeltalsanalys, ISO 14001, hållbarhet, utveckling, företagsstyrning, 

ledarskap  

 

Begreppslista: 

ISO 14001: Miljöledningssystem  

CSR: Corporate Social Responsibility 

Grönmålning: Förskönande av hållbara insatser 

DuPont: Nyckeltal  

ROA: Return on asset, nyckeltal för räntabilitet på investerat kapital 

Soliditet: Nyckeltal för andelen eget kapital av totalt investerat kapital 

Kapitalstruktur: Förhållandet mellan eget kapital och skulder 
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1.Introduktion 
 

Introduktionskapitlet innehåller en bakgrunds presentation av studiens ämne och 

angränsande ämnen som kan påverka utfallet. Viktiga begrepp redogörs och studiens 

problemdiskussion, forskningsfråga, syfte och avgränsningar specificeras.  

 

1.1 Bakgrund:  

1.1.1 Hållbarhet 

I Sverige idag finns det ca 6000 stycken företag med någon sorts miljö certifiering. (Babacus 

AB 2020) Miljö och klimat blir allt viktigare idag då vår omvärld förändras allt snabbare. 

McNutt, M. (2013) menar att områdena för klimatförändringar är många och ofta 

ihopkopplade på avancerade sätt. FN har satt upp och specificerat 17 mål för hållbar 

utveckling exempelvis hållbar industri, innovationer och infrastruktur, anständiga 

arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, hållbar konsumtion och produktion. (Regeringskansliet 

2019) Walker och Wan (2012) identifierar ett antal områden som är väsentliga för ett 

miljövänligt företags agerande: växthusgasutsläpp, miljömässigt bevarande och återställande, 

intressent engagemang, produktinnovation, miljömässiga ledningssystem, teknisk utveckling, 

avfallshantering, återvinning och självständiga miljöutvärderingar. Dyllick och Hockerts 

(2002) identifierar CSR som eco-verkningsgrad, socio-verkningsgrad, eco-effektivitet, 

socio-effektivitet, tillräcklighet och ekologisk rättvisa. EU (2011) definierar CSR som 

organisationers ansvar för deras påverkan på samhället. Vidare har EU en handlingsagenda 

med åtta punkter som innehåller exempelvis ökad synligheten för CSR arbete och att sprida 

goda tillämpningar, öka och följa upp nivåerna av förtroendet för företagsvärlden, öka 

marknads belöningar för CSR satsningar och  förbättra företagens informativ öppenhet för 

social och miljömässig information. (EU 2011) 
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1.1.2 Företagsstyrning 

Den företagskultur som dominerar idag, enligt Bento et al. (2017) är maximerande av 

aktieägarvärde och agentteori. Bento et al. (2017) beskriver maximerande av aktieägarvärdet 

som ägarens förväntade avkastning på det kapital som har investerats, det vill säga att 

företagsledare tar för givet att ägarna vill ha så stor vinst som möjligt. Hillier et al. (2016 s. 

53) beskriver agentteori som företagsledarnas egoistiska beteende gentemot alla intressenter 

inklusive aktieägarna. Bento et al. (2017) menar att det som påverkar företagsledare är 

bonusar och belöningar och att dessa i sin tur baseras på företagets lönsamhet. Alexander 

(2007) menar att i den beslutsfattande processen, utifrån aktieägare maximering, ökar 

kostnaderna för moraliska beslut utöver det vanliga, relativt mot ledare som enbart följer 

lagar och regler. Genom att öka kostnaderna per investerad krona kan organisationen eller 

företaget skadas vilket i sin tur bryter mot ledarens roll och ansvar mot organisationen eller 

företaget som består i att bevara och skapa konkurrensfördelar på marknaden. Av denna 

anledning bör ledare inte agera moraliskt utöver de lagar och regler som existerar för samtliga 

aktörer på marknaden. (Alexander 2007) 

 

1.1.3 Miljöledningssystem 

Både nationella och multinationella företag har sedan flera år tillbaka implementerat 

miljöarbetsledningssystem. Detta sker över hela världen och användandet har växt kraftigt de 

senaste decennierna. Med 75 miljoner små och medelstora företag som står för 90 % av 

industrin i världen skapas en komplex marknad och ekonomiskt system. Det enskilda 

företaget som använder ledningssystemet har även det fördelar främst i form av minskad 

resursanvändning och minskade kostnader för avfallshantering. (SIS 2019) Det dominanta 

arbetslednings systemet inom miljöområdet har blivit ISO 14001. Certifieringen består av 

fem stycken huvudkomponenter och dessa är hållbarhetspolicy, planering, implementering 

och verksamhet, kontroll och ändring samt uppföljning och utvärdering. (Hazudinak et al. 

2015) Dock består ISO 14001 inte av krav utan endast av rekommendationer och 

ambitionsnivån sätts av företaget själva, även fast rådande miljölagstiftning ingår i ISO 
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14001. (Brorson & Almgren 2007) Implementeringen av ISO 14001 i en organisation leder 

inte alltid till en ökad miljöprestanda inom organisationen som anammat certifieringen. Detta 

då företagen ofta endast implementerar arbetssättet symboliskt och inte direkt kopplat till 

företagets faktiska verksamhet. (Iatridis, K. et al., 2018) Förespråkare för 

miljöarbetsledningssystem säger att det finns många anledningar för företagsledare att 

implementera ett sådant. Dessa anledningar är bland annat ökad effektivitet och besparingar 

på energi, material och företagsböter. Det kan även innebära att investerare får ett högre 

förtroende för företaget. Det finns även de företag som implementerar ett 

miljöledningssystem för att de känner pressen från kunder att agera socialt och miljö 

ansvarigt. Intressenter både inne och utanför företaget sätter denna press (Morrow, D. et al. 

2002). Prakash och Potoski (2007) menar i sin studie av ISO 14001 certifierade företag att 

när miljöledningssystem används korrekt så minskar föroreningarna som släpps ut från 

tillverkningsindustrins fabriker. 

 

Andra fördelar för det enskilda företaget är högre processeffektivitet, högre andelar av 

förnybara resurser och system, mer Goodwill och högre trovärdighet för företaget och de 

miljöarbete företaget driver, högre kunskap inom företaget (SIS 2019) Andra viktiga aspekter 

för att implementera ISO 14001 inom en organisation är att det bidrar till mer vinst och ökad 

konkurrenskraft samt förbättrar företagets relation till kunderna och den övriga omvärlden. 

(SCAB) Det finns fördelar på marknaden om ett miljöledningssystem finns på plats och kund 

förtroendet förbättras. (SCAB 2019) Att ha en ISO certifiering kan även vara ett formellt krav 

för att få vara med vid offentliga upphandlingar. Standarder som företaget ska följa följs upp 

via revisioner. (Creator 2019)  Att implementera ett sådant miljöledningssystem är även 

kostsamt i form av kostnad för själva certifieringen. Utbildningar måste hållas för personal 

och revisioner ska ske löpande för att se om organisationen följer processerna för 

ledningssystemet. (SCAB 2019) 
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1.2 Problemdiskussion:  

Mats Qviberg skrev en omtalad debattartikel 2006 i Svenska Dagbladet där han menar att det 

etiska ansvarstagandet urholkar den marknadskapitalism som potentiellt skulle kunna rädda 

många av världens fattigare delar ur fattigdomen. (Svenska Dagbladet 2006) Qviberg (2006) 

skriver att konkurrensen, världsmarknaden och marknadsekonomin är beroende av 

vinstdrivande företag som strävar efter att använda samhällets resurser på ett så effektivt sätt 

som möjligt. Porter och Kramer (2006) menar på att lösningen för ett givande och lönsamt 

CSR arbete ligger i principerna för delat värde för företaget och dess sociala omvärld. Värde 

skapas enligt Porter & Kramer (2011) genom att fokusera på arbetsplatsens värde skapande 

och att samtidigt se efter samhällets intressen. Prestationen måste utvärderas kontinuerligt för 

ekonomiska resultat. Vidare menar Porter & Kramer (2011) att det delade värdet skulle skapa 

nya marknader, öka lönsamheten och stärka konkurrensen. De menade att när företagen gör 

bra ifrån sig så skapas jobb och skatteintäkter som är värdefulla för samhället. Porter & 

Kramer (2006 & 2011) har dock fått kritik för sitt synsätt och det delade värdet har beskrivits 

som en nyckel i förstörandet av nyckelresurser, reducera planetens biologiska mångfald och 

destabilisering av klimatet. (Elkington 2012) 

 

De Jong, Paulraj och Blome (2014) menar utifrån deras studie, utför i USA, att investeringen 

i miljöledningssystem såsom ISO 14001 hjälper företag att fastställa och uppnå sina hållbara 

miljömål. Kritik som riktas mot ISO 14001 menar att systemet inte gör någon extern, 

oberoende kontroll av företagen som har investerat i certifieringen och vidare att ISO 14001 

används som ett sätt att grönmåla eller försköna bilden av företaget som miljömässigt 

ansvarstagande. Vid grönmålning förbättras inte det miljömässiga ansvarstagandet och inte 

heller den finansiella prestandan. Fördelarna med ISO 14001 som visat sig vid studier på 

amerikanska företag är att när miljöledningssystemet används korrekt så uppstår positiva 

effekter på effektiviteten, över förväntan uppnådda miljömål och en konkurrens kraftig 

positiv prestation hos företaget. (De Jong, Paulraj & Blome, 2014)  

Lee et al. (2014) har i sin studie av amerikanska företag med ISO 14001 certifiering 

undersökt huruvida kapitalstrukturen skiljer sig mellan företag som väljer att investera i ISO 
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14001 certifiering och som inte certifierar. Studien visar att ISO 14001 certifiering ökar de 

totala tillgångarna, skulderna samt skuldkvoten vilket tvingar företagen att öka i storlek och 

risk.  

 

Hazudin et al. (2015) genomförde en studie på Malaysiska företag som investerat i ISO 

14001 och resultatet av studien visar att certifieringen inte ökat den finansiella prestandan för 

dessa företag. Qadir och Gorman (2008) undersöker i sin studie om ISO 14001 Indiska 

företag och menar att certifieringens största fördel för Indiska företag ligger i införandet av 

ett miljöledningssystem som gör det möjligt för företag att effektivt och över tiden hantera 

nya miljölagar och riktlinjer. Vidare genomförde Schylander och Martinuzzi (2007) en studie 

i Österrike som visade på att speciellt i avfallsindustrin hade ISO 14001 en positiv effekt på 

utsläppen och skapade en hållbarare hantering. Motivationen för certifieringen menar denna 

studie är att förbättra den hållbara bild som företagen vill visa, det var även möjligt för dessa 

företag att återbetala kostnaderna för att investera i ISO 14001 på under två år.  

 

Zobel (2015) genomförde en studie på svenska företag där ISO 14001 certifierade företag 

jämfördes med företag utan certifiering för att se huruvida certifiering minskade farligt avfall, 

avfall till deponi och den totala mängden avfall inom svensk industri. Studien konstaterar att 

det inte finns någon skillnad mellan de båda grupperna av företag. Snørteland et al. (2016) 

genomförde en studie på svenska och norska börsnoterade företag för att se huruvida 

börspriset påverkades positivt av en investering i ISO 14001 och konstaterar att detta inte är 

fallet.  

1.2.1 Sammanfattning problemdiskussion: 

CSR och hållbarhet är breda och svårdefinierbart begrepp som olika studier, stater och 

organisationer definierar på olika sätt. ISO 14001 skapar en möjlighet för företag att agera 

utifrån samma förutsättningar samtidigt som hållbarheten potentiellt kan säkerställas. Det 

finns dock ingen anledning för företag att investera i hållbara lösningar, CSR och ISO 14001 

om det inte finns någon finansiell eller hållbar fördel för företagen. Vissa företagsledare och 

forskare går till och med så långt som att säga att det är omoraliskt att satsa på hållbara 
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lösningar om dessa inte genererar ett ekonomiskt värde för ägarna. Tidigare studier har visat 

på olika resultat där företag i vissa länder har skapat finansiella fördelar genom en investering 

i ISO 14001. I Sverige har studier genomförts som visar på att en investering i ISO 14001 

inte har någon positiv inverkan på varken aktievärdet eller avfallet från industrin. Det saknas 

tidigare studier om skillnader förekommer mellan nyckeltal hos certifierade svenska företag 

mot de som avstår certifiering.  

 

1.3 Forskningsfrågor:  

1. Kan skillnaden mellan nyckeltal hos ISO 14001 certifierade företag och företag som 

saknar miljölednings systems certifiering motivera införandet av ISO 14001 

certifiering?  

a) Är nyckeltalet DuPont starkare för den gruppen företag som innehar ISO 

14001 certifikat?  

a. Är nyckeltalet ROA starkare för den gruppen företag som innehar ISO 14001 

certifikat?  

b. Är nyckeltalet Soliditet starkare för den gruppen företag som innehar ISO 

14001 certifikat?  

c. Är nyckeltalet EBITDA marginal starkare för den gruppen företag som 

innehar ISO 14001 certifikat?  

1.4 Syfte: 

Syfte med studien är att undersöka om företag med ISO 14001 har bättre nyckeltal än företag 

utan ISO 14001.   

1.5 Avgränsning:  

I studien kommer vi att utgå ifrån ISO 14001 certifiering som är en miljöcertifiering. Studien 

kommer även att avgränsas till svenska företag. Minst 5 miljoner i Totala tillgångar samt 

minst 10 miljoner i omsättning år 2018 för att få vara med i urvalet. Detta för att hitta en så 
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representativ urvalsgrupp för de 81 ISO företagen som möjligt då väldigt många mindre 

företag fanns inom SNI 41.2 som borde sållas bort.  

2.Teorikapitel:  

 

I detta kapitel presenteras relevanta teorier om företagsstyrning utifrån ett teoretiskt 

perspektiv samt tidigare relevanta studier kopplade till ISO 14001.  

 

2.1 Teori  

2.1.1 Företagsstyrning 

Hillier et al. (2016) menar att ett företags kassaflöde kommer från tre stycken huvudområden 

vilka är operationella aktiviteter, investeringsaktiviteter och finansiella aktiviteter. Detta 

sammanställda kassaflöde blir nettokassaflödet i ett företag och kan enligt Hillier et al. (2016) 

skilja sig stort från det redovisade bokförda värdet i ett företag.  Jensen, M.C (2001) inleder 

sin artikel med att beskriva att ekonomer, ledarskapsforskare, företagsledare och speciella 

intressenter idag är i en debatt kring hur företag ska ledas. För den individuella 

organisationen kan den basala styrningen av denna brytas ner i följande frågor: vad försöker 

vi åstadkomma? Hur håller vi reda på det vi gör? Hur vill vi att företaget mäter sina egna 

resultat? De flesta ekonomer skulle säga att svaret är att ledarna har kriterium för att 

utvärdera resultat och för att kunna välja mellan olika handlingar. Resultatet av dessa kriterier 

och handlingar skulle vara att maximera företagets långsiktiga värde. (Jensen, M.C 2001)  

2.1.2 Värdemaximerande  

Detta värdemaximerande synsätt har grund i 200 år av finansiell forskning. Den största 

utmanaren till detta värdemaximerande synsätt är intressentteorin. Detta sätt att tänka tar 

hänsyn till alla intressenter knutna till företaget såsom anställda, kunder, leverantörer och 

även samhället. (Jensen, M.C 2001) Författaren argumenterar att den senast nämnda teorin, 
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Stakeholder teorin inte är en legitim utmanare för value maximization teorin. Detta då detta 

sätt att tänka inte ger företaget en specifikation på dess mål och syfte. För att förtydliga, value 

maximization ger syfte till organisationen d.v.s. att nå långsiktig lönsamhet. Stakeholder 

teorin ser till för mångas intressen och i slutändan blir det förvirrande och mållöst att 

tillgodose alla dessa. Utifrån denna bakgrund föreslår författaren en ny teori för 

företagsledarskap som han kallar enlightened value maximization. Denna nya teori ska 

fungera som en brygga mellan dessa tidigare två teorier. Syftet med företaget/organisationen 

ska vara att maximera värdet på denna men för att långsiktigt kunna göra detta behövs de 

övriga intressenternas intressen tillmötesgås. (Jensen, M.C 2001) Detta nya sätt att tänka 

löser stakeholder teorins mållösa väg och ger ledarna ett mål som är en avvägning mellan 

intressenternas och aktieägarnas krav. Hur ledarna gör denna avvägning och beslutar vad som 

är “bättre” eller “sämre” har en betydande effekt på samhället. Enlightened value 

maximization teorin erkänner att kommunikation med och motivation av en organisations 

intressenter såsom anställda, ledarskapet, kunderna mm är mycket svårt. Att säga till dessa att 

företagets enda syfte är vinstmaximering skulle inte leda till vinstmaximering då de skulle 

sakna motivation till nå detta syfte. Intressenterna måste guidas, uppmuntras och motiveras 

för att vinstmaximering ska nås. Detta görs genom att ge dem en vision eller passion de 

brinner för. Exempel på sådana visioner kan vara att bygga den bästa bilen någonsin eller att 

hjälpa miljön och samhället. Ett system måste finnas på plats för att anställda och ledarskapet 

ska arbeta för långsiktig vins och inte kortsiktig. Den mest basala principen i enlightened 

value maximization teorin är: “Vi kan inte maximera organisationens långsiktiga 

marknadsvärde om vi ignorerar eller missköter något av de viktiga intressenterna.” Värde kan 

inte skapas utan goda relationer till anställda, kunder, leverantörer, finansiärer, samhället mm. 

Däremot kan ledningen välja det alternativ som är mest ekonomiskt gynnsamt när olika 

intressenters intressen ställs mot varandra. Ingen intressent kommer troligen någonsin få sitt 

intresse helt och fullt tillmötesgått. (Jensen, M.C 2001) Benson, B.W. et al., (2010) 

sammanfattar dessa tre teorier på ett bra sätt. Författarna skriver att enligt stakeholder teorin 

ska företagsledarna driva företaget så att den sociala välfärden för samtliga intressenter 

maximeras. Dessa intressenter är aktieägarna, anställda, kunder leverantörer samt samhället 

företaget är aktivt i. Enligt shareholder value maximization teorin ska företagsledarna driva 
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företaget så att det maximerar aktieägarnas värde och på så sätt skapa social välfärd. Dessa 

två teorier är inte kompatibla med varandra då intressenternas intressen går isär och i konflikt 

med varandra. Det är här Jensens enlightened value maximization teori kommer in och menar 

att de kan vara kompatibla och att värdemaximering dock måste vara företagets viktigaste 

mål. Det går inte att mäta framgång med stakeholder teorin och det går inte att göra alla 

intressenter nöjda men företaget kan inte ignorera dessa om de vill maximera företagets 

värde. Värdemaximering skapar den största sociala välfärden. Företaget behöver alltså se till 

samtliga intressenters intressen för att kunna maximera företaget värde. Författarna skriver att 

beroende på om det är aktieägarna intressen eller de övriga intressenternas intressen som i 

huvudsak ska maximeras så kommer belöningssystemet för företagsledarna att styras åt det 

önskade hållet. (Benson, B.W. et al., 2010) 

 

Pamela Queen har gjort en studie för att se om denna strategi med att även se till 

intressenternas intressen ger en långsiktig värdeökning, detta genom att analysera företag på 

tidningen Corporate Responsibility`s topp 100 lista. Författaren kommer fram till att företag 

som anammar en enlightened shareholder maximization strategi skapar långsiktigt värde 

för aktieägarna. Detta uppnås genom att principerna i shareholder wealth maximization 

och stakeholder management vävs ihop till en strategi som skapar en balans som leder till 

en acceptabel avkastning. (Queen, P 2015) 

 

2.1.3 Agentteori 

Denna teori menar att företagsledare så som höga chefer eller VD är själviska och att 

företagsledare ser till sin egen agenda och intressen på bekostnad av aktieägarnas och de 

övriga intressenterna (Hillier et al. 2016 s. 53). Almqvist, R et al. (2014) menar att 

agentteorin gör ett antagande att alla människor handlar ur ett intresse som gynnar dem själva 

samt att de kommer vara opportunistiska om möjligheten finns. Detta innebär att alla som har 

möjlighet kommer att göra försök till att lura övriga intressenter om de har möjlighet, detta 

för att sätta sina egna intressen först (Almqvist, R. et al. 2104). Eklöv Alander, G. et al. 

(2019) menar att agentteorin beskriver förhållandet mellan agenter och principaler, dvs 
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företagsledningen och aktieägare. Agenten företräder principalen och agenten kommer alltid 

att ha mer information än principalen om hur verksamheten sköts. Detta innebär att 

principalen måste ha ett sätt att kontrollera agenten (Eklöv Alander, G. et al. 2019). Ett sätt 

att göra detta är att ge agenten ett incitament för att ha samma intressen som principalen. Att 

göra detta är viktigt då agenten annars kan sätta sitt eget eller andras intressen i före 

principalens (Shapiro, S., 2005). Detta kan göras genom att ge företagsledaren incitament i 

form av ersättningspaket. Ett annat sätt är att minska företagsledarens makt över företaget 

vanligen genom att skilja på rollerna VD och ordförande. (Hillier et al. 2016 s. 53) 

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Gröna handlingar 

Walker, K. et al., (2012) har gjort en studie som jämför 100 topp presterande företag i 

Kanada som verkar inom industrier vars verksamhet synligt förorenar miljön. Författarna 

beskriver och undersöker två begrepp och två olika handlingar. Symbolisk handling (green 

talk): när en företagsledare eller organisation handlar symboliskt till skillnad från väsentligt. 

Man försöker få legitimitet genom att göra mindre gester utan någon faktisk substans. Sådana 

handlingar har funnits när företag implementerat företagsstyrningsstrukturer såsom ISO 

14001 enligt författarna. Dessa handlingar kan öka företagets legitimitet, kundernas bild av 

företaget och dess rykte. Författarna menar dock att dessa handlingar är skadliga för företag i 

industrier som har synliga utsläpp. Dessa handlingar kommer inte att leda till minskade regel 

efterlevnadskostnader, mindre utsläpp, lägre företagsböter, lägre kostnad för spill eller högre 

effektivitet. Att just sådana handlingar tas upp vid implementeringen av ISO 14001 är 

relevant för vår studie. Ett företag som använder sig av symboliska handlingar kommer inte 

få fördelarna som väsentliga miljöhandlingar får. Författarna kommer fram till att symboliska 

handlingar får negativa effekter på företagets finanser, detta då stor press kommer från olika 

intressenter samt att det finns en ökad granskning av deras miljöprestanda. Väsentlig 

handling (green walk): när en företagsledare eller organisation handlar väsentligt till skillnad 

från för symboliskt. Detta handlande är tvärt emot vad en symbolisk handling är och ger 

positiva effekter på många av de områdena symboliska handlingar ger negativa. Företaget gör 
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konkreta handlingar för att förbättra sitt miljöarbete eller tar konkreta steg för att uppnå 

uppsatta mål i miljöarbetet. Detta handlande kallas även Green walk i miljösammanhang. 

Författarna kommer dock fram till att green walk varken är positiv eller negativ för företagets 

finanser. Green-washing: detta begrepp beskrivs som skillnaden mellan symboliska 

handlingar och väsentliga handlingar. Båda handlingssätten finns inom organisationen. 

Symbolisk information kommer från organisationen som inte följ upp av väsentlig handling. 

En form av vilseledande information för att få företaget att framstå som mer miljövänligt än 

det faktiskt är. Detta sätt att kommunicera med övriga intressenter är ett sätt att kamouflera 

organisationens brist på faktiskt miljöarbete. Författarna kommer fram till att green-washing 

får negativa effekter på företagets finanser. Green-Highlighting: detta begrepp beskrivs som 

när en organisation sprider information för att påvisa det miljöansvar företaget tar. Skillnaden 

mot green-washing är att företaget har väsentliga handlingar istället för symboliska 

handlingar bakom det som kommuniceras. Företaget gör faktiskt det de säger att de gör. 

Vissa symboliska handlingar kan förekomma angående kommande miljösatsningar. 

Författarna kommer fram till att green-highlighting inte har vare sig positiv eller negativ 

effekt på företagets finanser. (Walker, K. et al., 2012) 

2.2.2 ISO 14001 i USA 

DeJong, Paulraj och Blome (2014) undersöker i sin studie av amerikanska företag huruvida 

ISO 14001 påverkar omsättningen och kostnader men även resultatet efter alla avskrivningar 

och räntekostnader. Studien visar på att omsättningen och kostnaderna hos amerikanska iso 

certifierade företag påverkas i en positiv riktning på lång sikt medan resultatet inte visar 

samma stora skillnad. Denna studie menar att deras resultat skiljer sig från andra studier som 

har visat på att certifieringen inte innebär några finansiella fördelar för företagen genom att 

använda en större urvalsgrupp och noggrant jämföra certifierade företag mot liknande företag 

under samma förutsättningar och i samma bransch. Tidsperioden anser DeJong, Paulraj & 

Blome (2014) även spelar stor roll och studien har jämfört åren 1996-2005 istället för de 

brukliga 3 år som tidigare studier valt. Studien har tittat extra på ROA eftersom att det 

nyckeltalet visar initialt att investeringen i ISO14001 påverkar ROA i en positiv riktning men 

att denna effekt avtar för att sedan långsiktigt förbättras gentemot kontroll företagen utan 
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certifiering. Lee et al. (2014) studerar också den amerikanska industrin och menar att utöver 

att se till den finansiella aspekten så ska även kapitalstrukturen hos de certifierade företagen 

undersökas eftersom att ISO certifiering, även andra former utöver ISO 14001, alltid innebär 

en större investering. Studien konstaterar att marknaden reagerar positivt på nyheten om att 

ett företag ska ISO 14001 certifiera sig men att den effekten planar ut efter att certifieringen 

har genomförts. Tillgångarna tenderade att minska innan certifieringen för att sedan öka igen 

efter att den genomförts. Resultat från studien innebär att ISO 14001 certifierade företag 

kontrollerar nivån på den totala tillgången genom att öka eller minska sina skulder snarare än 

eget kapital. Det begränsade samarbetet mellan aktieägare innebär att företaget samlar in 

medel genom skuldfinansiering, vilket resulterade i en ökning av aktierisken. Därför bör 

företagen överväga potentiell risk orsakad av förändringarna i företagets kapitalstruktur när 

de beslutar om certifieringen. (Lee et al. 2014) 

 

2.2.3 ISO 14001 utanför EU 

 Hazudin et al. (2015) genomförde en studie på börsnoterade Malaysiska företags nyckeltal 

för att se huruvida en investering i ISO 14001 gav finansiella fördelar för företagen. Studien 

jämförde nyckeltal hos företagen under 3 år före certifieringen och 3 år efter. De värden som 

undersöktes var tillgångarna, lönsamhet. skuldsättningsgrad, likviditet och intäkter per aktie. 

Resultatet från studien visar att försäljningstillväxten och ROA ökar men när även 

skuldsättningsgraden ökar så blir det finansiella utfallet obefintligt. Qadir och Gorman (2008) 

har i sin studie av den indiska industrin undersökt hur ISO 14001 påverkar ett system där 

lagstiftningen har inrättat lagar och regler för att skydda omgivningarna mot skadliga vatten, 

luft och kemikalieutsläpp men där de lokala organen som ska upprätthålla att lagarna följs i 

själva verket inte har någon möjlighet att straffa de som bryter mot reglerna. Enda 

möjligheten som står till deras förfogande är att helt stänga ner verksamheten. Industrin i 

Indien har även förändrats markant under de senaste decennierna när privata aktörer har tagit 

över tidigare statligt styrda företag. Studien kommer fram till fyra stycken slutsatser. Den 

första innebär att företagen blir bättre på att agera hållbart i och med ISO 14001 

certifieringen. Den andra består i att lagstiftningen endast fokuserar på att grundläggande 
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miljöaspekter medan certifieringen öppnar upp för ett hållbarhetsarbete som sträcker sig 

längre än så. Tredje slutsatsen menar att fördelarna med certifieringen inte är tydlig för 

företagen i Indien även fast studien menar att det finns fördelar på den internationella 

marknaden och för att skapa en bild av hållbarhet och ansvar. Sist menar studien att 

certifieringsprocessen i Indien är svag och att företag utnyttjar detta för att grönmåla sin 

verksamhet.  

2.2.4 ISO 14001 inom EU 

Schylander och Martinuzzi (2007) utförde en enkätundersökning bland Österrikiska ISO 

14001 certifierade företag. Svaren på studien indikerar att höga luftutsläpp hänger ihop med 

hög energiförbrukning och företagets storlek med nivåer över genomsnittet inom 

metallindustrin. Företag inom den kemiska industrin hade störst problem med farligt avfall.  

 Inom metallindustrin var konsumtionen av råmaterial det största problemet medan 

pappersproduktionen och återvinning sektorn låg över genomsnittet i konsumtion av icke 

farligt avfall.  Livsmedels och dryckesindustrin har mest problem med vattenförbrukning och 

avloppsvatten medan tjänstesektorn med ett lågt antal anställda har en mindre påverkan på 

miljön. Vidare undersöker studien motivationen bakom valet att certifiera och identifierar en 

viktig del i företagens vilja att utåt visa sig som miljömedvetna och aktiva i det hållbara 

arbetet. För att undersöka huruvida ISO 14001 motsvarade förväntningarna frågade studien 

om förväntade fördelar och uppnådda fördelar. Resultatet visar att företagskultur och viljan 

att göra förändringar påverkar resultatet men att förväntningarna på certifieringen uppfylldes.  

Ching och Cavagnaro (2018) menar att det är de stora företagen som först och främst satsar 

på miljöcertifiering och att de små och medelstora företagen inte representeras lika mycket 

bland företag med miljöcertifiering. För att undersöka hur detta kommer sig väljer Ching & 

Cavagnaro (2018) att genomföra intervjuer med hotellägare i Nederländerna. Denna studie 

utgår från att faktorer som hindrar företagsledare och ägare från att skaffa en miljöcertifiering 

och konstaterar att det finns olika faktorer såsom: motivation, personliga åsikter, barriärer, 

andra prioriteringar, negativ bild av certifiering och byggnads begränsningar. Peiró-Signes et 

al. 2014 genomför en studie på den spanska hotellbranschen för att undersöka huruvida 

miljöcertifiering ISO 14001 innebär ett ökat antal positiva omdömen mot hotell som saknar 
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miljöcertifiering. Studien visar på att fyrstjärniga hotell är de som till största del visar på 

fördelar eftersom de ingår i ett segment i branschen där miljöcertifiering blir en 

differentiering mot konkurrenterna. För segmenten trestjärnigt och femstjärnigt var i den 

första priskänsligheten viktigare medan i den sista var miljöcertifiering vanligt och därför 

ingen konkurrensfördel. Genomgående menar Peiró-Signes et al. (2014) att de lednings 

discipliner som en ISO 14001 certifiering förespråkar i sig ger hotellen en fördel mot 

konkurrenterna. Morrow, D. & Rondinelli, D. (2002) har gjort en studie på små till 

medelstora gas energiföretag i Tyskland för att se till motivationen till varför de 

implementerar ett  miljöarbetsledningssystem, detta genom att se till tidigare litteratur samt 

de få tidigare empiriska studier som fanns. Författarna skriver att de som är för ett 

miljöarbetslednignssystem ser fördelar såsom effektivitet och besparingar på energi, material 

och företagsböter samt att investerares förtroende ökar för företaget. Press från olika 

intressenter är även en motivation, dessa intressenter är både inom och utanför organisationen 

och dessa intressenter vill att företaget ska ha ett högre socialt och miljöansvar (Morrow, D. 

et al. 2002).  Mazzi, A. et al., (2016) har gjort en surveyundersökning online i syfte att 

utforska fördelarna och begränsningarna med kraven på ISO 14001 i Italien. Författarna 

skriver att det finns många faktorer som ligger bakom framgångarna för ISO 14001. 

Ledningssystemet stöder företaget och ger kontroll i miljöaspekter och utfallet som 

verksamheten har på miljön i form av utsläpp och avfall. Legala efterspel av miljöförstöring 

begränsas samtidigt som effektivitet, konkurrenskraft och företagets image ökar när ISO 

standarden efterföljs.  (Mazzi, A. et al., 2016). Det huvudsakliga konceptet för ISO 14001 är 

att företaget frivilligt skapar implementerar och följer ett systematiskt tillvägagångssätt för att 

minska sitt klimatavtryck och att ständigt förbättra detta genom att arbeta proaktivt för miljön 

och förhindra onödigt avfall och utsläpp. (Mazzi, A. et al., 2016) Nackdelarna med ISO 

14001 är främst kostnaden det medför att certifiera företaget, men även bristen på institutens 

(myndigheters) incitament att belöna eller stödja att företagen implementerar ett 

miljöledningssystem. Detta i kombination med att renare teknologier tagits fram kan minska 

fördelarna med en ISO 14001 implementering. Företagets storlek och andra affärsvariabler 

kan också påverka. Ytterligare faktorer som drar ner incitamenten med ett 

miljöarbetsledningssystem är att det är väldigt komplext, kunskap och kompetens är en brist. 
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Även den ekonomiska värdeökningen som implementeringen ger är svår att kvantifiera och 

kan vara ett hinder i beslutet att implementera ett sådant komplext system som ISO 14001 

faktiskt är. (Mazzi, A. et al., 2016) 

 

2.2.5 ISO 14001 i Sverige 

Zobel (2015) undersöker i sin studie av svenska företag som valt att ISO 14001 certifiera sig om 

certifieringen har minskat det farliga avfallet, avfallet till deponi och den totala mängden avfall 

inom svensk industri. 66 stycken certifierade företag jämfördes med 50 stycken som inte 

certifierat sig. Studien är utför baserad på extern information insamlad från obligatoriska 

miljörapporter. Genom ett t test jämfördes medelvärdet hos grupperna och studien använde 

Levenes test för att jämföra spridningen. Testerna visar att det inte fanns en signifikant 

skillnad mellan grupperna. Zobel (2017) fortsätter sina studier av ISO 14001 och dess 

inverkan på luftutsläpp, vattenutsläpp, resursanvändning, energianvändning och avfall. Även 

denna studie baseras på en jämförelse mellan certifierade företag mot ocertifierade. Resultatet 

skiljer sig dock inte från Zobels första studie utan återigen finns inga skillnader i nivåerna 

mellan de certifierade och ocertifierade företagen. Snørteland et al. (2016) valde att 

undersöka en annan del av certifieringen i sin studie. Studien undersöker 28 stycken företag 

som valt att certifiera sig under perioden 1999-2014 i Sverige och Norge. Genom att utföra en 

eventstudie med fokus på hur en specifik ekonomisk händelse påverkar företagets aktievärde. 

Resultatet av studien visar på att det inte finns något samband mellan ISO 14001 och en 

förbättrad finansiell ställning.  

3. Metodkapitel:  

 

I metodkapitlet presenteras valet av forskningsmetod  och hur datainsamlingen har gått till. 

Kapitlet går vidare till att presentera nyckeltal och statistiska redskap. Sist i kapitlet finns en 

diskussion kring studiens 
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3.1 Forskningsmetod 

Denna studie kommer att utgå från deduktiv teori. Detta innebär att studien kommer att utgå 

från tidigare teorier och se till tidigare forskning (Bryman, A et al. 2003. S. 23). I studien 

används kvantitativ metod för att undersöka om det finns ett samband mellan 

klimatsatsningar och starka nyckeltal. Vidare har kvantitativ metod valts då studien bygger på 

insamling och jämförelse av numeriska data (Bryman, A et al. 2003. S. 85). Datan kommer 

från offentlig information och rör olika tidsperioder, informationen hämtas från 

årsredovisningar som har sammanställts i en databas. En analys kommer att göras av den 

insamlade datan i förhoppning att kunna upptäcka mönster och samband (Bryman, A et al. 

2003. S. 80). 

 

 Genom att se till klimatcertifiering så avgränsar sig studien på ett effektivt sätt till företag 

som agerar hållbart utifrån samma förutsättningar. Studien kommer att jämföra svenska 

företag inom en specifik SNI kod med miljöcertifiering med de utan miljöcertifiering för att 

se om det finns ett ekonomiskt incitament för företag att arbeta mera miljömässigt utifrån ett 

miljöcertifikat. Branschen som valts är SNI 41.2, husbyggen. Vidare utgår studien från ISO 

certifiering 14001. Hall (2014) menar att marknaden reagerar mer på bokföringsmässiga 

värden än vad den gör på ekonomiska. Detta med anledning av det bokföringsmässiga värdet 

är det som marknaden är mest insatt i. Dock menar Hillier et al. (2016) att det även finns 

andra värden att undersöka för att fastställa ett företags ekonomiska ställning genom att utgå 

från kassaflödet.  

3.2 Datainsamlingsmetod:  

Gruppen av företag med ISO certifiering 14001 är företag som verkar inom SNI 41.2, 

husbyggen. I det ursprungliga urvalet var det 88 företag men då hade några för lite totala 

tillgångar eller omsättning, studiens krav är totala tillgångar minst 5 000 000 kr, 2018 och 

omsättning minst 10 000 000 kr, några saknade verksamhet för de fem åren 2014–2018 som 

vår studie kräver så blev det slutliga antalet 81 stycken. Med anledning av att ISO gruppen 

blev 81 stycken så valde vi att låta även gruppen utan ISO vara 81 stycken. Gruppen av 
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företag inom SNI 41 men utan ISO 14001 var stor med över 5000 företag och för att kunna 

göra ett urval utan partiskhet valde vi att göra ett systematiskt slumpmässigt urval. (De Veaux 

et al. 2016) Det systematiska slumpmässiga urvalet innebär att gruppen under SNI 41 delades 

så att företag dras slumpmässigt från hela gruppen, vid företag som inte uppfyllde kraven så 

hoppade vi vidare till nästa i listan.  

3.3 Nyckeltal 

3.2.1 DuPont 
Hansson et al. (2014 s. 121) menar att DuPont innebär att informationen från resultat- och 

balansräkning sorteras utifrån vad som påverkar vinstmarginalen och tillgångarnas 

omsättningshastighet. DuPont modellen kan även visa hur förändringar i balans och 

resultaträkning påverkar vinstmarginalen respektive tillgångarnas omsättningshastighet vilket 

även visar på hur räntabiliteten påverkas. (Hansson et al. 2014 s. 121) Vidare menar Hillier et 

al (2016 s. 80) att DuPont har möjligheten att visa avkastningen på tillgången och 

vinstmarginal.  

DuPont modellen ser ut som följande:  

((Rörelseresultat + resultat från andelar i koncern - och intresseföretag + Ränteintäkter från 

koncernbolag + Externa ränteintäkter + Övriga finansiella 

intäkter)/Nettoomsättning)*(Nettoomsättning/Summa tillgångar)*100  

(Retriver Formler och Nyckeltal 2019) 

3.2.1.1 Hypoteser DuPont:  
H₀: Medelvärdet för DuPont är lika för den ISO 14001 certifierade gruppen och den 

ocertifierade i Sverige. 

H₁: Medelvärdet för DuPont är inte lika för den ISO 14001 certifierade gruppen och den 

ocertifierade i Sverige.  

H₀: Spridningen för DuPont är lika mellan den ISO 14001 certifierade gruppen och den 

ocertifierade. 

H₁: Spridningen för DuPont är inte lika mellan den ISO 14001 certifierade gruppen och den 

ocertifierade. 
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3.2.2 Return On Asset 

Hillier et al (2016 s 78) menar att return on asset är ett procentvärde som visar hur bra ett 

företags tillgångar är på att generera vinst. Return on asset speglar hur effektiva företaget är i 

sin marknadsföring genom att kundtillfredsställelsen återspeglas i de minskade kostnaderna 

och ökade intäkterna per kostnadsenhet. (Guo & Wang 2016). Guo & Wang (2016) kopplar 

till Forell (1992) som menar att det finns en stark koppling mellan nöjda kunder och viljan 

från återkommande kunder att betala mer för samma produkt eller tjänst, köpa oftare och i 

större volymer samt även köpa andra produkter och tjänster.  

Return on asset mäter vinst per tillgångarnas värde och definieras:  

Return on assets= Net income/ Total assets 

(Hillier et al. 2016 s. 78) 

3.2.2.1 Hypoteser ROA:  
H₀: Medelvärdet för ROA är lika för den ISO 14001 certifierade gruppen och den 

ocertifierade i Sverige. 

H₁: Medelvärdet för ROA är inte lika för den ISO 14001 certifierade gruppen och den 

ocertifierade i Sverige.  

H₀: Spridningen för ROA är lika för den ISO 14001 certifierade gruppen och den 

ocertifierade. 

H₁: Spridningen för ROA är inte lika för den ISO 14001 certifierade gruppen och den 

ocertifierade. 

3.2.3 Soliditet 

Den vanligaste formen av soliditet enligt Hansson et al. (2014 s. 144) är i vilken omfattning 

som företagets tillgångar är finansierade av eget kapital. Genom att ha en högre soliditet har 

företag större chans att klara av sämre tider eftersom de inte tyngs ner av skulder med 

räntebetalningar och amorteringar.  

Formell: ((Summa eget kapital + (Summa obeskattade reserver *0,72))/Summa 

tillgångar)*100  

(Retriver Formler och Nyckeltal 2019) 
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3.2.3.1 Hypoteser Soliditet:  
H₀: Medelvärdet för Soliditet är lika för den ISO 14001 certifierade gruppen och den 

ocertifierade i Sverige. 

H₁: Medelvärdet för Soliditet är inte lika för den ISO 14001 certifierade gruppen och den 

ocertifierade i Sverige.  

H₀: Spridningen för Soliditet är lika för den ISO 14001 certifierade gruppen och den 

ocertifierade. 

H₁: Spridningen för Soliditet är inte lika för den ISO 14001 certifierade gruppen och den 

ocertifierade. 

3.2.4 EBITDA Marginal 

EBITDA marginal är ett av de viktigaste nyckeltalen vid företagsanalys enligt Hansson et al. 

(2014 s. 116). Detta mått indikerar på hur stor andel av omsättningen som är ett positivt 

kassaflöde. (Hansson et al. 2014) EBITDA marginalen mäter EBITDA i förhållande till 

intäkter och visar på den del av intäkterna som är vinst jämfört med driftkostnader. 

(MacDiarmid, J et al. 2018) Genom att se på EBITDA kan man utläsa prestandan på 

företagets drift. Talet ger en klarare bild på hur företaget drivits, detta genom att utgifter som 

kan förvrida det verkliga resultatet tagits bort. (Alcalde, A et al. 2013) EBITDA är ett bra 

komplement vid en företagsanalys men ger dock inte hela bilden av företaget. Det är därför 

bra att se på detta tal i kombination av andra nyckeltal. Variationen av EBITDA Marginalen 

mellan olika år visar på en trend huruvida ett företag ökar sin produktivitet eller effektivitet, 

detta gör nyckeltalet användbart vid analys och jämförelse av olika företag eller branscher. 

Särskilt användbart är nyckeltalet när man jämför företag inom samma sektor. (Alcalde, A et 

al. 2013)  Kritiker har dock påpekat att EBITDA inte tar hänsyn till vissa generellt 

accepterade redovisningsprinciper samt att EBITDA är ett enkelt nyckeltal att manipulera, 

detta genom olika former av redovisningsprinciper. Även stora förändringar i inventarier kan 

påverka detta nyckeltal och ge en felaktig bild enligt kritiker. (Alcalde, A et al. 2013) 

 

EBITDA-marginal (%) = EBITDA/Nettoomsättning 

(Hansson et al. 2014) 
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3.2.4.1 Hypoteser EBITDA:  
H₀: Medelvärdet för EBITDA är lika för den ISO 14001 certifierade gruppen och den 

ocertifierade i Sverige. 

H₁: Medelvärdet för EBITDA är inte lika för den ISO 14001 certifierade gruppen och den 

ocertifierade i Sverige.  

H₀: Spridningen för EBITDA är lika för den ISO 14001 certifierade gruppen och den 

ocertifierade. 

H₁: Spridningen för EBITDA är inte lika för den ISO 14001 certifierade gruppen och den 

ocertifierade. 

3.3 Statistiska verktyg 

3.3.1 Medelvärde och standardavvikelse (StD): 

Medelvärde enligt De Veaux et al. (2016 s. 75):  

ȳ= Total 

        n 

Standardavvikelsen enligt De Veaux et al. (2016 s. 77):  

Läser in … 

De Veaux et al. (2016) menar att medelvärdet, som väger samman alla värden i urvalet och 

standardavvikelsen, som talar om hur långt i genomsnitt varje värde är från medelvärdet, 

endast ska användas när urvalet är symmetriskt och utan outliers. För att urskilja om detta är 

fallet ska ett histogram visas där spridningen är tydlig. Skulle medelvärde och 

standardavvikelse användas på ett urval som inte är symmetriskt och har outliers så riskerar 

resultatet att bli felaktigt och påverkat av urvalets skevhet.  

3.3.2 Median och kvartilavståndet (Interquartile range IQR)  

De Veaux et al. (2016 s. 69) anser att där medelvärde och standardavvikelse inte är möjligt 

ska istället median och kvartilavstånd användas. Median till skillnad mot medelvärde mäter 
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det mittersta värdet i urvalet och bortser från de värden som ligger långt från de andra. 

Kvartilavståndet å sin sida mäter hur långt det är mellan den övre och den undre kvartilen, 

detta värde bortser från extrema värden och fokuserar på mitten av urvalet. Det innebär att 

urvalet delas i fyra delar där de första 0-25% utgör den lägsta delen av urvalet, 25-50% är den 

lägre kvartilen och 50-75% den övre kvartilen, det är även utifrån dessa värden som 

kvartilavståndet mäts, de sista 25% mellan 75-100% är de översta värdena i urvalet.  

3.3.3 Studentens t-test 

Studentens t-test skapades av Gosset som arbetade med små och många urval. Modellens 

spridning av urvalet är vid ett stort antal normal men vid mindre urval så blir kanterna 

tjockare. Detta innebär att medelvärden kan vara längre från mitten än vanligt men eftersom 

denna studie har ett, i förhållande till Gosset som hade 4 stycken i varje urval, stort urval med 

mellan 64 och 81 st i varje urvalsgrupp så blir felmarginalen mindre. För att kunna använda 

studentens t-värde så måste urvalet vara självständiga från varandra. Företagen i denna studie 

har ingen koppling till varandra varken inom grupperna eller mellan grupperna. Företag som 

delade koncern eller hade uppenbara delägarskap i varandra eliminerades från 

urvalsgrupperna. Vidare behöver urvalet vara unimodalt och symmetriskt, dock är detta 

villkor mer förlåtande med ett större urval. (De Veaux et al. 2016 s. 539) För att kunna 

bekräfta eller förkasta hypoteserna gäller följande:  

H₀ = 𝝁₁ - 𝝁₂ = 0  

H₁ = 𝝁₁ - 𝝁₂ ≠ 0 

Om P-värdet < 0,05 = H₀ bekräftas 

Om P-värdet > 0,05 = H₀ förkastas 

Medelvärdet är lika för de båda grupperna alternativt att det inte är lika för grupperna. 
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3.3.4 ANOVA eller F-Test 

Efter att ha utfört Studentens t-test där medelvärdet analyseras och jämförs så genomför 

denna studie även ett test för att jämföra och analysera spridningen hos urvalet. Detta görs 

genom ett ANOVA test (vid fler än 2 variabler) eller F-test (med två variabler). Villkoret för 

att kunna genomföra ett F-test är att urvalet ska vara självständigt, med liknande spridning 

och normalt fördelat. De Veaux et al. (2016 s. 776) 

H₀ = 𝝈₁ - 𝝈₂ = 1  

H₁ = 𝝈₁ - 𝝈₂ ≠ 1 

Om P-värdet < 0,05 = H₀ bekräftas 

Om P-värdet > 0,05 = H₀ förkastas 

Spridningen är lika för de båda grupperna alternativt att det inte är lika för grupperna.  

3.3.5 Levene test 

Gastwirth, Gel och Miao (2009) menar att Levenes test som skapades av Professor Howard 

Levene på 1960-talet är ett stabilt alternativ när villkoret för F-värdet inte helt kan uppfyllas. 

Främst ligger fokus på att urvalet inte är helt unimodalt och symmetriskt. Levenes test 

fokuserar på att mäta spridningen i urvalet, alltså standardavvikelsen eller standard error. 

Gastwirth, Gel och Miao (2009) För denna studie kommer endast Levenes test att användas 

som en extra kontroll där spridningen möjligtvis kan bryta mot villkoret om att vara 

unimodalt och symmetriskt.  

3.4 Validitet 

Vi anser att den interna validiteten på vår studie är hög. Detta eftersom de nyckeltal vi valt ut 

ger en bra och övergripande bild över de utvalda företagens ekonomiska välmående. ISO 

14001 standarden är en bra och representativ variabel för klimatsatsningar. Orsakssambandet 

mellan de utvalda nyckeltalen och ISO certifieringen är i vår mening hög. Med andra ord så 
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mäter vi det vi avser att mäta. Den externa validiteten anser vi vara lägre än den interna, dock 

inte heller låg. Våra urvalsgrupper har varit representativa för vår undersökning. Däremot är 

det svårt att generalisera för samtliga företag i Sverige då vi begränsat vår undersökning till 

endast en av väldigt många SNI kods grupper som finns.  (Bryman, A et al 2003. S. 48-50). 

Tidigare studier inom som har studerat ISO 14001 och dess effekt på företag och utsläpp har 

använt samma metod som denna studie, alltså att företag med certifiering har valts ut och en 

jämförelse med företag som inte har en certifiering har genomförts. Den ocertifierade 

gruppen har valt ut för att representera en bransch eller den delen av företagsvärlden som 

studien har haft intresse av att undersöka. (Zobel, 2015) (Zobel, 2017)  

3.5 Reliabilitet 

Reliabiliteten anser vi vara hög. Detta eftersom vår urvalsgrupp med ISO certifiering 

innehåller nästan alla företag inom den SNI kod som vi mäter som har certifieringen 

nämligen 81 av 88. Urvalsgruppen utan certifieringen har tagits fram med ett systematiskt 

slumpmässigt urval vilket gör gruppen representativ för hela Sverige och gör 

generaliserbarheten hög, åtminstone för den SNI kod vår studie sett till. Detta innebär att om 

studien skulle göras på nytt är sannolikheten hög att den kommit till samma slutsats som vi 

förutsatt att samma SNI kod studeras. Detta trots att en slumpmässighet funnits vid urvalet. 

Slumpmässigheten har liten betydelse för reliabiliteten och replikerbarheten i vår mening. Vi 

baserar detta på att vi som tidigare nämnt använt systematiskt slumpmässigt urval när vi 

hämtat urvalsgruppen utan certifiering, som tagits från en listsökning från databasen Retriver 

Business som rangordnar företagen i ordning om omsättning. Om en liknande urvalsgrupp 

skulle hämtas med samma parametrar vid en annan studie är sannolikheten hög att 

urvalsgruppen som mäts mot den med certifierade skulle vara mycket lik den som vi använt 

oss av då företagens omsättning, geografiska spridning m.m. med stor sannolikhet är av 

samma karaktär. Detta förutsätter att en annan undersökning görs i närtid från vår då en 

förändring i tidsspannet från då vi gjort vår studie kan påverka utfallet av resultatet för en 

andra studie. Vid en studie med en annan SNI kod eller annan miljöcertifiering kan resultaten 

skilja sig från vårt, något som drar ner reliabiliteten. (Bryman, A et al. 2003. S. 48) 
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3.6 Metodkritik 

Det finns kritik riktad mot kvantitativ forskningsmetod. Mycket av den kritiken kommer från 

forskare som förespråkar kvalitativ metod. Kvantitativa forskare skiljer inte mellan sidorna 

människor och sociala institutioner mot naturens värld. Människor tolkar världen de lever i, 

det gör inte naturvetenskapen. Därför borde naturvetenskapliga metoder användas i större 

utsträckning. I mätprocessen finns en artificiell och lite falsk känsla av riktighet och 

precision. Sambandet mellan de framtagna måtten som ska mätas är mer förmodat en 

verkligt. Analyserna som görs mellan variablernas relationer till varandra leder fram till en 

stillastående bild av det sociala som inte är beroende av hur människor faktiskt lever i 

verkligheten. Undersökningar som ser till relationer mellan variabler utesluter tolknings och 

definitions begrepp som sker i grupper. Detta innebär att man inte säkert kan veta att en 

relation man ser mellan de undersökta variablerna kan ha påverkats eller skapats av personer 

som påverkas av relationen. (Bryman, A et al. 2003. S. 105-106) Denna studie har valt att 

använda både medelvärde/standardavvikelse och median/kvartilavstånd men även Studentens 

t-test samt F-värde och Levenes värde för att minimera risken för att feltolka urvalet. Genom 

att använda flera teori par genomgående finns möjligheten att båda jämföra företagen med 

och utan ISO certifiering men även att jämföra och kritiskt granska den information som 

framkommer. För att ytterligare minimera risken för att värdena för nyckeltalen ska kunna 

förvridas och misstolkas har studien valt att använda sig av nyckeltal med procent värden 

men även så har extrema värden eliminerats, så kallade outliers. Vidare har denna studie valt 

att genomföra Studentens t-test för att jämföra medelvärdet och ett F-test för att jämföra 

spridningen. Ett konfidensintervall på 95% har genomgående använts för t-testen och F-testen 

där urvalet inte har uppfyllt villkoren för F-test har Levenes test använts för att kontrollera. 

Studien utgår från 81 st företag i varje grupp och uppställningarna visar hur många företag 

eller datapunkter (av totalt 810 st) som har använts. Uppkomsten av outliers beror ofta på fel i 

inläsning av data (De Veaux et al. 2016 s. 67) alternativt att företag har utfört åtgärder som 

ligger utanför den vanliga verksamheten (Hansson et al. 2014 s.68). Hansson et al. (2014) 

menar att databaser såsom Retriver Business utgår från ojusterade balans och 

resultaträkningar men att jämförelsestörande poster, enstaka händelser som försvårar 

jämförelse mellan år och företag, måste elimineras. Då denna studie inte har möjlighet att 
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granska och eliminera jämförelsestörande poster i alla årsredovisningarna har istället dessa 

dataposter där enstaka icke representativa händelser kan ha påverkat utfallet tagits bort. 

Genom att använda DuPont modellen som jämförande nyckeltal kan denna studie studera den 

eventuella skillnaden mellan företagsgruppernas vinstprocent och omsättningshastighet. Det 

är relevant eftersom syftet med denna studie är att se om det finns skillnader i det ekonomiska 

utfallet som kan verka som ett incitament för vidare satsningar på den typen av hållbarhet 

som ISO 14001 innebär. Omställningen till ett mera hållbart husbygge som företagen inom 

SNI grupp 41:200 arbetar med innebär investeringar och då blir det intressant att titta på hur 

ROA skiljer sig mellan grupperna eftersom det är ett nyckeltal som mäter utfallet på varje 

investerad krona. (Hansson et al. 2014 s. 121) Vidare har kassaflödet stor betydelse för 

företagens förmåga att agera och verka inom sin egen bransch och då blir 

EBITDA-marginalen av stor betydelse eftersom det nyckeltalet visar just på kassaflödet 

innan avskrivningar, räntor, skatt samt avskrivningar på goodwill. Sist väljer denna studie att 

se till soliditeten och om det finns skillnader mellan företag som väljer certifiering mot de 

som låter bli. (Hansson et al. 2014 s. 116) Soliditeten har stor betydelse då den visar till 

vilken grad som tillgångarna är finansierade av det egna kapitalet. På samma sätt som med 

ROA så har det betydelse eftersom omställning till ett mer hållbart husbygge potentiellt 

innebär investeringar i verksamheten, soliditeten mäter då företagens möjlighet att själva 

finansiera en del av den omställningen. (Hansson et al. 2014 s. 144) 

3.7 Källkritik:  

Hansson et al. (2014) menar att värderingen av tillgångar och skulder påverkar storleken på 

det egna kapitalet vilket blir relevant för nyckeltalet soliditet, räntetäckningsgrad och 

EBITDA. Anledningen till detta menar Hansson et al. (2014) är ett lågt penningvärde som 

gör att det bokförda värdet på anläggningstillgångarna blir lågt i jämförelse med 

marknadsvärdet. Skillnader i bransch, ålder på företaget, lönsamhet och värderingsprinciper 

kan göra att det finns skillnader mellan företagen som helt beror på redovisningsprinciper och 

inte företagets ställning. Trots detta bedöms Retriver Business vara en trovärdig källa för att 

hämta den information och de nyckeltal som behövts för att utföra studien. Enligt Retriver 

Business hemsida så hämtas all deras information från trovärdiga statliga källor såsom 
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exempelvis Bolagsverket och databasen används av banker, finansbolag och revisionsbyråer. 

(Affärsinformation Retriver Business 2019)  

4. Empiri: 

 

I detta kapitel presenteras resultatet från den statistiska jämförelse som genomförts. Avsnittet 

visar varje enskilt nyckeltal med ett jämförande rad diagram och en tabell som gör det 

möjligt att se skillnader och förändringar över perioden 2014-2018. Bilaga 1 innehåller 

histogram som visar på spridningen för urvalet.  

 

4.1 Nyckeltal: 

4.1.1 DuPont: 

Figur B1 (Bilaga 1 s. 1) visar att urvalet, 2018, för den certifierade gruppen är skevt till höger 

och inte helt symmetriskt. Dock är det gott nog för att kunna utföra de test som behövs. 

Tabell 1 visar skillnaden mellan grupperna där den certifierade gruppen ligger -2.02 % under 

i medelvärdet för 2018 vilket även bekräftas av Figur 1. Genomgående för DuPont över alla 

åren och båda grupperna är att spridningen är skev till höger och inte helt symmetriskt dock 

tillräckligt för att kunna använda Studentens t-test och F-värdet.  

 

H₀: Medelvärdet för DuPont är lika för den ISO 14001 certifierade gruppen och den 

ocertifierade i Sverige. 

H₁: Medelvärdet för DuPont är inte lika för den ISO 14001 certifierade gruppen och den 

ocertifierade i Sverige.  

H₀: Spridningen för DuPont är lika mellan den ISO 14001 certifierade gruppen och den 

ocertifierade. 

H₁: Spridningen för DuPont är inte lika mellan den ISO 14001 certifierade gruppen och den 

ocertifierade. 
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Figur 1 

 

Figur 2 

 

DuPont: P-Värde Levene F-Värde Differentiation 

2018 0,339 0,234 0,113 -2,02 

 
 

 
34 



2017 0,391 0,5 0,441 -1,48 

2016 0,221 0,242 0,097 -2,24 

2015 0,238 0,263 0,191 -2,08 

2014 0,066 0,853 0,385 -3,22 

Tabell 1 

H₀ = 𝝁₁ - 𝝁₂ = 0  

H₁ = 𝝁₁ - 𝝁₂ ≠ 0 

Om P-värdet < 0,05 = H₀ bekräftas 

Om P-värdet > 0,05 = H₀ förkastas 

Tabell 1 visar att differentiationen, alltså skillnaden mellan grupperna är minus och 

betydande för alla åren och detta innebär att skillnaden mellan grupperna ligger i att den 

certifierade gruppen har sämre nyckeltal än den ocertifierade. Skillnaden blir även statistiskt 

signifikant eftersom att P-värdet överstiger 0,05 vilket förkastar nollhypotesen och bekräftar 

den alternativa hypotesen.  

H₀ = 𝝈₁ - 𝝈₂ = 1  

H₁ = 𝝈₁ - 𝝈₂ ≠ 1 

Om P-värdet < 0,05 = H₀ bekräftas 

Om P-värdet > 0,05 = H₀ förkastas 

Vidare visar tabell 1 att F-värdet som visar på att spridningen skiljer sig tillräckligt för att 

vara statistiskt signifikant och därför så förkastas nollhypotesen och den alternativa 

hypotesen bekräftas. Dock visar figur 2 att den ocertifierade gruppen hade en större spridning 
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under åren 2018, 2017 och 2015 medan den certifierade gruppen hade större spridning under 

2016 och 2014.  

4.1.2 ROA:  

Genomgående för åren 2014 till 2018 är för den certifierade gruppen är att spridningen är 

normalfördelad med endast liten skevhet. (se bilaga 1) Den ocertifierade gruppen är mer 

spridd och ojämn men inte tillräckligt för att inte uppfylla kraven för studentens t-test och 

F-värdet.  

 

H₀: Medelvärdet för ROA är lika för den ISO 14001 certifierade gruppen och den 

ocertifierade i Sverige. 

H₁: Medelvärdet för ROA är inte lika för den ISO 14001 certifierade gruppen och den 

ocertifierade i Sverige.  

H₀: Spridningen för ROA är lika för den ISO 14001 certifierade gruppen och den 

ocertifierade. 

H₁: Spridningen för ROA är inte lika för den ISO 14001 certifierade gruppen och den 

ocertifierade. 
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Figur 3 

 

Figur 4 

 

ROA P-value Levene F-ratio Diffrentation 

2018 
0,98 0,114 0,067 0,0005 
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2017 
0,864 0,316 0,284 0,0029 

2016 
0,837 0,773 0,815 0,0038 

2015 
0,358 0,104 0,062 -0,0159 

2014 
0,146 0,722 0,335 -0,0256 

Tabell 2 

H₀ = 𝝁₁ - 𝝁₂ = 0  

H₁ = 𝝁₁ - 𝝁₂ ≠ 0 

Om P-värdet < 0,05 = H₀ bekräftas 

Om P-värdet > 0,05 = H₀ förkastas 

Tabell 2 visar att diffrentationen, alltså skillnaden mellan grupperna är mindre än den var för 

nyckeltalet DuPont men ändå finns en skillnad. P-värdet bekräftar att skillnaden är statistiskt 

signifikant och det gör att nollhypotesen förkastas och den alternativa hypotesen bekräftar att 

det finns en skillnad mellan grupperna. Det som är intressant med nyckeltalet ROA är att 

skillnaden under 2016-2018 är till fördel för den certifierade gruppen medan det under 

2014-2015 är det ocertifierade gruppen som har starkare värden.  

H₀ = 𝝈₁ - 𝝈₂ = 1  

H₁ = 𝝈₁ - 𝝈₂ ≠ 1 

Om P-värdet < 0,05 = H₀ bekräftas 

Om P-värdet > 0,05 = H₀ förkastas 

Vidare visar tabell 2 att F-värdet är större än 0,05 vilket innebär att skillnaden i spridning 

mellan grupperna är statistiskt signifikant. Precis som DuPont skiljer sig spridningen över 
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åren och nyckeltalen liknar varandra. Under 2018, 2017 och 2015 är det den ocertifierade 

gruppen som har större spridning medan det under 2016 och 2014 är den certifierade 

gruppen.  

4.1.3 Soliditet 

Urvalet för soliditeten är precis som för de andra nyckeltalen tillräckligt normalt för att kunna 

genomföra både ett t-test och ett F-test som behövs för denna studie.  

 

H₀: Medelvärdet för Soliditet är lika för den ISO 14001 certifierade gruppen och den 

ocertifierade i Sverige. 

H₁: Medelvärdet för Soliditet är inte lika för den ISO 14001 certifierade gruppen och den 

ocertifierade i Sverige.  

H₀: Spridningen för Soliditet är lika för den ISO 14001 certifierade gruppen och den 

ocertifierade. 

H₁: Spridningen för Soliditet är inte lika för den ISO 14001 certifierade gruppen och den 

ocertifierade. 

 

 

Figur 5 
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Figur 6 

 

Soliditet P-value Levene F-ratio Diffrentation 

2018 
0,456 0,012 0,011 -2,29 

2017 
0,689 0,039 0,096 -1,16 

2016 
0,608 0,02 0,044 -1,49 

2015 
0,173 0,177 0,1 -3,89 

2014 
0,356 0,676 0,656 -2,66 

Tabell 3 

H₀ = 𝝁₁ - 𝝁₂ = 0  

H₁ = 𝝁₁ - 𝝁₂ ≠ 0 

Om P-värdet < 0,05 = H₀ bekräftas 
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Om P-värdet > 0,05 = H₀ förkastas 

I tabell 3 visar diffrentationen återigen att skillnaden mellan de båda gruppernas medelvärden 

är på minus sidan vilket innebär att genomgående för perioden 2014 till 2018 så har den 

ocertifierade gruppen starkare nyckeltal än den certifierade. Alla åren är även statistsikt 

signifikanta eftersom att P-värdet är större än 0,05 vilket bekräftar skillnaden i medelvärde 

mellan grupperna.  

H₀ = 𝝈₁ - 𝝈₂ = 1  

H₁ = 𝝈₁ - 𝝈₂ ≠ 1 

Om P-värdet < 0,05 = H₀ bekräftas 

Om P-värdet > 0,05 = H₀ förkasta 

Spridningen för nyckeltalet soliditet visar åren 2014 och 2015 att skillnaden är statistiskt 

signifikant (se tabell 3) men åren 2018 och 2016 ligger innanför nivån som krävs för att 

kunna säkerställa att ingen skillnad existerar mellan grupperna. 2017 däremot visar F-värdet 

att skillnaden inte är statistiskt signifikant medan Levenes värde visar att skillnaden skulle 

vara signifikant. Figur B63 i bilaga 1 visar att urvalet för den certifierade gruppen 2017 är 

skevt till höger, inte helt symmetriskt och att många företag ligger i mitten med en unimodal 

form. Figur B64 å sin sida visar den ocertifierade gruppen 2017 som ganska symmetrisk. Det 

finns ingen anledning att förkasta F-värdet eftersom att spridningen är tillräckligt symmetrisk 

och följer mönstret hos urvalet som har visat sig hos detta och de andra nyckeltalen och 

därför förkastas nollhypotesen och den alternativa hypotesen bekräftas vilket innebär att 

skillnaden mellan grupperna blir signifikant även för 2017. 

4.1.4 EBITDA 

Bilaga 1 visar att för EBITDA så är urvalet inte helt symmetriskt utan de flesta åren visar en 

skevhet till höger och en del ojämnheter dock är urvalet tillräckligt normalt för att kunna 

utföra de tester som behövs.  
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H₀: Medelvärdet för EBITDA är lika för den ISO 14001 certifierade gruppen och den 

ocertifierade i Sverige. 

H₁: Medelvärdet för EBITDA är inte lika för den ISO 14001 certifierade gruppen och den 

ocertifierade i Sverige.  

H₀: Spridningen för EBITDA är lika för den ISO 14001 certifierade gruppen och den 

ocertifierade. 

H₁: Spridningen för EBITDA är inte lika för den ISO 14001 certifierade gruppen och den 

ocertifierade. 

 

Figur 7 
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Figur 8 

 

EBITDA P-value Levene F-ratio Diffrentation 

2018 
0,338 0,008 0,001 -0,843 

2017 
0,126 0,33 0,311 -1,037 

2016 
0,018 0,011 0,008 -1,597 

2015 
0,004 0 0 -2,586 

2014 
0,047 0,639 0,838 -1,073 

Tabell 4 

H₀ = 𝝁₁ - 𝝁₂ = 0  

H₁ = 𝝁₁ - 𝝁₂ ≠ 0 

Om P-värdet < 0,05 = H₀ bekräftas 
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Om P-värdet > 0,05 = H₀ förkastas 

Tabell 4 visar att diffrentationen mellan de båda grupperna ligger på minus sidan vilket 

innebär att den certifierade gruppen har lägre värdet i nyckeltalet EBITDA. Dock är 

skillnaden endast statistiskt signifikant under åren 2017 och 2018 medan 2014-2016 har ett 

P-värde lägre än 0,05 och därför antas nollhypotesen för dessa år medan den alternativa 

hypotesen antas för åren 2017 och 2018.  

H₀ = 𝝈₁ - 𝝈₂ = 1  

H₁ = 𝝈₁ - 𝝈₂ ≠ 1 

Om P-värdet < 0,05 = H₀ bekräftas 

Om P-värdet > 0,05 = H₀ förkastas 

Spridningen, enligt tabell 4, är blandad. För 2018 så bekräftas nollhypotesen medan 2017 

förkastar nollhypotesen och bekräftar den alternativa hypotesen att det finns en skillnad 

mellan gruppernas spridning. 2014-2015 så är F-värdet mindre än 0,05 vilket precis som för 

2018 innebär att det inte finns någon skillnad mellan spridningen för de olika grupperna. 

2014 förkastar nollhypotesen återigen och den alternativa hypotesen bekräftas vilket innebär 

att det finns statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna. 

5. Analys: 

5.1 Tidigare studier 

DeJong, Paulraj & Blomes studie av amerikanska företag menar att ISO 14001 påverkar 

nyckeltalen i en positiv riktning på lång sikt. I den malaysiska industrin menar Hazudin et al 

(2015) att det finansiella utfallet blir obefintligt eftersom företagen måste skuldsätta sig för 

att kunna finansiera certifieringen. Vidare menar Qadir & Gorman (2008) att i Indien används 

ISO 14001 främst som ett sätt att grönmåla verksamheten mot omvärlden. På den europeiska 

marknaden har tidigare studier av Schylander & Martinuzzi (2007) i Österrike kommit fram 
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till att viljan påverkar utfallet vid införandet av ISO 14001 men även att det ger 

konkurrensfördelar för hotell i Spanien. (Peiró-Signes et al 2014) Zobels (2015 och 2017) 

studier av svenska förhållanden spelar stor roll för analysen av resultatet från denna studie. 

Zobel (2015) menar att det farliga avfallet, avfallet till deponi och den totala mängden avfall 

från svensk industri i själva verket inte minskar genom införandet av ISO 14001. I studien 

från 2017 undersöker Zobel huruvida luftutsläpp, vattenutsläpp, resursanvändning, 

energianvändning och avfall påverkas av införandet av ISO 14001 gentemot företag som inte 

är certifierade. Morrow et al. (2002) skriver att det finns flertalet fördelar med en ISO 14001 

certifiering så som ökad effektivitet och besparingar på energi, material och företagsböter. 

Morrow et al. (2002) skriver även att företagen känner pressen från kunder att agera socialt 

och miljö ansvarigt. Detta i kombination med att en certifiering kan vara ett krav vid offentlig 

upphandling indikerar att motivationen med att certifiera företaget kan ha andra motiv än 

ekonomiska. Vidare visar FN:s mål, EU:s mål, Walker & Wan (2012) och Dyllick & Hockers 

(2002) definieringar av hållbarhet och CSR komplexiteten som begreppen innehåller. 

Avsaknaden av klara riktlinjer för vilka prioriteringar som ska göras lämnar stort utrymme 

för egna tolkningar vilket i sin tur öppnar upp möjligheten för att andra prioriteringar görs av 

ledare som, enligt agentteorin, först och främst kommer agera utifrån självisk egennytta 

alternativt egennytta för företaget. När minskade utsläpp inte längre är en möjlighet som 

motivation för införandet av ISO 14001 bland de svenska företagen finns möjligheten att det 

är förväntningarna på skillnader som ligger bakom motivationen till att investera i en 

certifiering. Schylander & Martinuzzi (2007) konstaterar i sin studie att förväntningarna blir 

uppfyllda men att resultatet beror på företagskultur och vilja. Dock är denna studie utförd i 

Österrike och möjligheten finns att resultatet inte är detsamma i Sverige. Snørteland et al. 

(2016) å sin sida utesluter att motivationen bakom en investering i certifiering av ISO 14001 

beror en förbättrad ställning för börsnoterade företag på marknaden. Detta leder fram till 

denna studie och möjligheten att motivationen i enlighet med agentteorin ligger i en 

förbättrad ekonomisk ställning.  
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5.2 Nyckeltalsanalys 

DuPont visar att den gruppen som väljer att inte certifierade har ett bättre nyckeltal än den 

certifierade gruppen. Nollhypotesen består i att skillnaden mellan gruppernas medelvärde är 

noll och denna hypotes förkastas. För 2018 innebär det att medelvärdet för den certifierade 

gruppen som är 12,6% ligger 2.02 % under den gruppen som väljer att certifiera. Den 

ocertifierade gruppen har ett värde på 14,6 % vilket innebär att den gruppen som inte 

certifierar har en högre omsättning per tillgångarna och vinstmarginal. För nyckeltalet ROA 

är skillnaden liten mellan grupperna men till skillnad mot DuPont är att under 2018–2016 så 

har den certifierade gruppen marginellt bättre nyckeltalsvärden. Detta innebär att den 

certifierade gruppen är bättre på att per investerad krona genera vinst. Med tanke på att ISO 

14001 certifieringen innebär investeringar så betyder skillnaden mellan grupperna att den 

certifierade gruppen ändå kan skapa lönsamhet av investeringarna. Dock blir det 

problematiskt för de certifierade företagen när soliditeten visar att den gruppen som väljer att 

inte certifiera har en högre andel eget kapital. Detta innebär att de certifierade företagen blir 

mer sårbara mot förändringar på marknaden då företagen har en tyngre börda i form av ränta 

och amorteringar. (Hansson et al. 2014 s. 144) För EBITDA är 2018-2017 av betydelse 

eftersom åren 2016-2014 innebar att företagen inte skiljde sig från varandra medan 

2018-2017 innebar starkare resultat för den ocertifierade gruppen. 

För 2018 konstaterar denna studie att den gruppen med företag som valde att inte certifiera 

har en högre omsättning per investerad krona, högre andel eget kapital och till sist ett bättre 

resultat efter att utgifter dragits bort. Det enda nyckeltalet som talar till den certifierade 

gruppens fördel är ROA där certifieringen verkar ge en marginell fördel framför den 

ocertifierade gruppen. Denna effekt kan enligt DeJong, Paulraj & Blome (2014) bero på 

positiva effekter på ROA långsiktigt efter att certifieringen genomförts och potentiellt 

innebära att andra nyckeltal kommer att följa med vilket även går hand i hand med det Lee et 

al. (2014) menar att den skillnaden som denna studie kan urskilja i soliditeten innebär att 

företagen måste öka sin verksamhet för att möta den ökade risken som uppstått i och med att 

företagen tar lån för att finansiera införandet av ISO 14001. Dock kan denna studie inte 
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utesluta att den lägre soliditeten hos de certifierade företagen beror på en sämre ekonomisk 

ställning från start.  

5.3 Avslutande analys 

Denna studie kan se att en ekonomisk motivation saknas. Det leder tankarna till vilka motiv 

som kan finnas utöver det ekonomiska. Varför är det inte är ekonomiskt hållbart väcker även 

intresse att studera vidare. Mazzi et al. (2016) skriver om nackdelarna med ISO och att 

storleken på företagen kan påverka om det är ekonomiskt hållbart. Vi vill därför inte dra för 

stora slutsatser gällande större företag och dess ekonomiska incitament då företagen i vår 

studie varit små eller medelstora samt att studien varit begränsad till svenska företag. En 

liknande studie för multinationella företag är även det av intresse framöver. Detta då större 

företag kan ha mindre svårigheter att implementera ett komplext miljöarbetslednings system 

som initialt står för stora kostnader, kräver utbildning och kompetens på plats. 

För att bredda diskussionen om motivation till att göra en stor satsning på ett komplext 

miljöarbetslednings system som ISO 14001 vill denna studie knyta an till det som Jensen, 

M.C (2001) skriver om Enlightened value maximization teorin i sin artikel. Teorin bygger 

bland annat på kommunikation med och motivation av en organisations intressenter. För att 

nå långsiktiga högre vinster ska dessa tas i akt. Denna studie drar slutsatsen att, utifrån 

resultaten samt efter att ha studerat tidigare forskning och teoribeskrivning, att företagen som 

gjort satsningen på ISO 14001 sett till andra intressenters mål än endast ägarnas. Detta då det 

inte finns ekonomiska incitament att välja ISO 14001 i det segmentet som studerats. De 

intressenter som företagsledare har sett till här är kunderna, anställda och samhället. De 

anställda känner ökad motivation när de vet att de jobbar för en miljömedveten arbetsgivare. 

Kunderna som i detta fall ofta är offentliga uppdragsgivare ställer krav på ISO certifiering för 

att de från sitt håll känner krav från samhället och väljer att endast ingå en affärsrelation med 

företag som har en ISO 14001 certifiering. Målet för företagsledare genom att tillmötesgå 

dessa intressenters mål är långsiktig högre vinst, allt detta enligt Jensen´s Enlightened value 

maximization teori. Vår studie visar dock på att för att nå målet med högre vinst är ISO 

14001 certifiering inom husbygges segmentet i Sverige inte rätt väg att gå då företagen som 

vi studerat över en femårsperiod inte har starkare nyckeltal än de företagen som valt att avstå 
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certifiering. Walker et al. (2012) menar att de kanadensiska företag som arbetat med ISO 

14001 ofta har gjort det som ett sätt att grönmåla sin verksamhet. Även Zobels (2015 och 

2017) studier av svenska företag bekräftar att det inte finns några hållbara fördelar för 

införandet av ISO 14001 i Sverige. Certifieringen har i slutändan blivit ett sätt för företag att 

se ut som att de agerar och arbetar hållbart utan att detta faktiskt skett. Då företagen som 

implementerat ISO 14001 inte fått några ekonomiska fördelar mot de som inte gjort det enligt 

vår studie kan detta vara på grund av att det endast implementerats symboliskt. Företagen har 

alltså inte fått de fördelar som de kunde ha fått från certifieringen om de istället haft 

väsentliga handlingar bakom implementeringen. Den symboliska implementeringen ger 

företaget legitimitet mot de övriga intressenterna men ger inte den önskade effekten av 

långsiktig ökad vinst, snarare tvärt om. 

6. Diskussion:  
 

Den avslutande diskussionen syftar till att sammanfatta och koppla samman studien. Detta 

avsnitt sammanfattar syfte, metod och resultat med avslutande diskussion, avsnittet avslutas 

med en slutsats av hela studien. Sist kommer en presentation på förslag för framtida studier.  

 

6.1 Avslutande diskussion:  

Denna studie har genom att studera tidigare forskning och finansiell data från åren 2014-2018 

försökt att hitta motivationen bakom den större investering som det innebär att genomföra en 

certifiering inom gruppen ISO 14001, miljöledningssystem. För att kunna urskilja huruvida 

företag som väljer att certifiera sig skiljer sig när det gäller nyckeltalsvärden så har ett t-test 

genomförts där medelvärdet har jämförts och signifikant skillnad antingen fastställts eller 

motbevisats. Denna studie utgick från en specifik grupp, SNI 42.2 som består av företag inom 

byggbranschen med fokus på husbyggen. Genom att jämföra företag i samma SNI grupp har 

studien kunnat utgå från att företagen agerar utefter samma förutsättningar och på samma 

marknad. Teoretiskt har studien undersökt bidragande orsaker och tidigare forskning som 

varit både optimistisk och pessimistisk till om certifiering skulle leda till en starkare 
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ekonomisk ställning gentemot konkurrenter utan certifiering. Forskare som Porter och 

Kramer, Kotler och Lee samt Salzmann, Ionescu-Somers och Steger har alla lyft fram 

fördelen med hållbara och sociala satsningar vilket borde resultera i framgång för ett 

miljöledningssystem som ISO 14001. Denna studie lyfte även upp Zobels (2015 och 2017) 

studier av svenska företag inom olika branscher som valt att certifiera sig och kunnat 

konstatera att det inte går att fastställa en hållbar fördel för företag som certifierar. När denna 

möjliga motivation till att certifiera inte längre verkar sannolik och Snørteland et al. (2016) 

utesluter en starkare position på börsen i sin studie ville denna studie undersöka möjligheten 

att svaret låg i nyckeltalen. Klimatets förändringar och hotet mot både människans närmiljö 

men även det globala hotet som tar allt större plats i den dagliga diskussionen påverkar även 

den marknaden som företag agerar på. Resultaten av denna studie visar dock att varken 

hållbarheten, marknadsvärdet eller nyckeltalen påverkas positivt av en investering i ISO 

14001. Möjligen finns motivationen bakom en ISO 14001 investering i att det möjliggör för 

företagen att navigera svårdefinierbara krav från intressenterna på att agera hållbart utan att 

faktiskt göra skillnad på verksamheten. Företagen blir i själva verket “grönmålade” av ISO 

14001.  

6.2 Framtida studier 

I den undersökningen som genomfördes av tidigare studier fanns det många frågor som redan 

var besvarade. Utförliga studier av ISO 14001 hade genomförts på andra marknader och i 

andra delar av världen med olika resultat och utfall. För den svenska marknaden hade Zobel 

genomfört studier som ger stor kunskap om hur det hållbara genomslaget av ISO 14001 

faktiskt ser ut.  

 

För den svenska marknaden skulle det dock vara intressant att genom djupare studier av 

enskilda företag studera skillnader mellan arbetssätten för de certifierade och ocertifierade 

företagen. Kvantitativa undersökningar i Sverige är även en intressant aspekt, anser företagen 

själva att de lyckats uppnå ett bättre hållbarhetsarbete? Kan de bristande fördelarna vad gäller 

hållbarheten och lönsamhet bero på att alla företag gör samma satsningar bara genom olika 

verktyg?  
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7. Slutsats 
 

Utifrån den tidigare analysen och diskussionen dras slutsatser kopplade till de tidigare 

forskningsfrågorna.  

 

7.1 Forskningsfråga 1:  

Kan skillnaden mellan nyckeltal hos ISO 14001 certifierade företag och företag som saknar 

miljölednings systems certifiering motivera införandet av ISO 14001 certifiering?  

Slutsats:  

- 2018: DuPont, ROA, Soliditet och EBITDA förkastar alla nollhypotesen för 2018 

som menar att det inte finns en skillnad mellan företag som certifierar och de som inte 

certifierar. Alla nyckeltal utom ROA menar att det är bättre att avstå certifieringen 

medan ROA visar en liten fördel för att certifiera. 

- 2017: DuPont, ROA, Soliditet och EBITDA förkastar alla nollhypotesen för 2017 

som menar att det inte finns en skillnad mellan företag som certifierar och de som inte 

certifierar. Alla nyckeltal utom ROA menar att det är bättre att avstå certifieringen 

medan ROA visar en liten fördel för att certifiera. 

- 2016: DuPont, ROA och Soliditet förkastar alla nollhypotesen för 2016 som menar att 

det inte finns en skillnad mellan företag som certifierar och de som inte certifierar. 

Nyckeltalen DuPont och Soliditet menar att det är bättre att avstå certifieringen medan 

ROA visar en liten fördel för att certifiera. EBITDA bekräftar nollhypotesen och 

under detta år har företagsgrupperna ingen signifikant skillnad mellan grupperna.  

- 2015: DuPont, ROA och Soliditet förkastar alla nollhypotesen för 2015 som menar att 

det inte finns en skillnad mellan företag som certifierar och de som inte certifierar. 

Nyckeltalen DuPont, ROA och Soliditet menar att det är bättre att avstå certifieringen. 

EBITDA bekräftar nollhypotesen och under detta år har företagsgrupperna ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna.  
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- 2014: DuPont, ROA och Soliditet förkastar alla nollhypotesen för 2014 som menar att 

det inte finns en skillnad mellan företag som certifierar och de som inte certifierar. 

Nyckeltalen DuPont, ROA och Soliditet menar att det är bättre att avstå certifieringen. 

EBITDA bekräftar nollhypotesen och under detta år har företagsgrupperna ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna.  

7.1.2 Forskningsfråga 1a)  

Är nyckeltalet DuPont starkare för den gruppen företag som innehar ISO 14001 certifikat?  

 

Slutsatser: Genomgående för åren 2018-2014 så har den gruppen som inte innehar ISO 14001 

certifiering ett starkare DuPont värde.  

 

7.1.3 Forskningsfråga 1b) 

Är nyckeltalet ROA starkare för den gruppen företag som innehar ISO 14001 certifikat?  

 

Slutsatser: För 2018, 2017 och 2016 har den certifierade gruppen marginellt starkare 

nyckeltal. För 2015-2014 har den ocertifierade gruppen starkare nyckeltal.  

 

7.1.4 Forskningsfråga 1c) 

Är nyckeltalet Soliditet starkare för den gruppen företag som innehar ISO 14001 certifikat?  

 

Slutsatser: Genomgående för åren 2018-2014 så har den gruppen som inte innehar ISO 14001 

certifiering en starkare soliditet.  

 

7.1.5 Forskningsfråga 1d) 

Är nyckeltalet EBITDA marginal starkare för den gruppen företag som innehar ISO 14001 

certifikat?  
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Slutsatser: För 2018 och 2017 så förkastas nollhypotesen och skillnad bevisas mellan 

grupperna där den ocertifierade gruppen har starkare nyckeltal än den certifierade. Under 

2016-2014 så bekräftas nollhypotesen vilket innebär att det inte finns någon signifikant 

skillnad mellan grupperna.  
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Bilaga 1 

DuPont 

DuPont 2018: Två urval t-test och signifikant intervall 

 

 

DuPont 2018 Certifierade företag: Normalitetstest 
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Figur B1 

 

 

 

DuPont Ocertifierade företag 2018: Normalitetstest 

 

Figur B2 

Jämföra spridningen mellan urvalen för DuPont 2018 utifrån ej ett normalfördelat urval:  
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Figur B3 

Jämföra spridningen mellan urvalen för DuPont 2018 utifrån normalfördelat urval:  
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Figur B4 

 

DuPont 2017: Två urval t-test och signifikant intervall 
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DuPont 2017 Certifierade företag: Normalitetstest 

 

Figur B5 

 

DuPont 2017 Ocertifierade företag: Normalitetstest 
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Figur B6 

 

 

Jämföra spridningen mellan urvalen för DuPont 2017 utifrån ej ett normalfördelat urval:  

 

 

 

Figur B7 
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Jämföra spridningen mellan urvalen för DuPont 2017 utifrån normalfördelat urval:  

 

 

DuPont 2016: Två urval t-test och signifikant intervall 
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DuPont 2016 Certifierade företag: Normalitetstest 

 

Figur B8 

DuPont 2016 Ocertifierade företag: Normalitetstest 

 
 

 
67 



  

Figur B9 

 

Jämföra spridningen mellan urvalen för DuPont 2016 utifrån ej ett normalfördelat urval:  
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Figur B10 

 

Jämföra spridningen mellan urvalen för DuPont 2016 utifrån normalfördelat urval:  
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Figur B11 

DuPont 2015: Två urval t-test och signifikant intervall 
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DuPont 2015 Certifierade företag: Normalitetstest 

 

Figur B12 

 

DuPont 2015 Ocertifierade företag: Normalitetstest 

 

Figur B13 
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Jämföra spridningen mellan urvalen för DuPont 2015 utifrån ej ett normalfördelat urval:  

 

 

 

 

Figur B14 

 

Jämföra spridningen mellan urvalen för DuPont 2015 utifrån normalfördelat urval:  
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Figur B15 

DuPont 2014: Två urval t-test och signifikant intervall 
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DuPont 2014 Certifierade företag: Normalitetstest 

 

 

Figur B16 
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DuPont 2014 Ocertifierade företag: Normalitetstest 

 

Figur B17 

 

Jämföra spridningen mellan urvalen för DuPont 2014 utifrån ej ett normalfördelat urval:  
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Figur B18 

 

Jämföra spridningen mellan urvalen för DuPont 2014 utifrån normalfördelat urval:  

 

 

 
 

 
76 



 

Figur B19 

ROA 

ROA 2018: Två urval t-test och signifikant intervall 
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ROA 2018 Certifierade företag: Normalitetstest 

 

Figur B20 

 

 
 

 
78 



ROA 2018 Ocertifierade företag: Normalitetstest 

 

Figur B21 

 

Jämföra spridningen mellan urvalen för ROA 2018 utifrån ej ett normalfördelat urval:  
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Figur B22 

Jämföra spridningen mellan urvalen för ROA 2018 utifrån normalfördelat urval:  
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Figur B23 

 

ROA 2017: Två urval t-test och signifikant intervall 
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ROA 2017 Certifierade företag: Normalitetstest 

 

Figur B24 

 

ROA 2017 Ocertifierade företag: Normalitetstest 
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Figur B25 

Jämföra spridningen mellan urvalen för ROA 2017 utifrån ej ett normalfördelat urval:  

 

 

 

Figur B26 

Jämföra spridningen mellan urvalen för ROA 2017 utifrån normalfördelat urval: 
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Figur B27 

ROA 2016: Två urval t-test och signifikant intervall 
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ROA 2016 Certifierade företag: Normalitetstest 

 

Figur B28 
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ROA 2016 Ocertifierade företag: Normalitetstest 

 

Figur B29 

 

Jämföra spridningen mellan urvalen för ROA 2016 utifrån ej ett normalfördelat urval:  
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Figur B30 

Jämföra spridningen mellan urvalen för ROA 2016 utifrån normalfördelat urval: 
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Figur B31 

ROA 2015: Två urval t-test och signifikant intervall 
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ROA 2015 Certifierade företag: Normalitetstest 

 

Figur B32 
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ROA 2015 Ocertifierade företag: Normalitetstest 

 

Figur B33 

Jämföra spridningen mellan urvalen för ROA 2015 utifrån ej ett normalfördelat urval:  
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Figur B34 

Jämföra spridningen mellan urvalen för ROA 2015 utifrån normalfördelat urval: 
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Figur B35 

ROA 2014: Två urval t-test och signifikant intervall 
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ROA 2014 Certifierade företag: Normalitetstest 

 

Figur B36 

ROA 2014 Ocertifierade företag: Normalitetstest 
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Figur B37 

Jämföra spridningen mellan urvalen för ROA 2014 utifrån ej ett normalfördelat urval:  

 

 

 

Figur B38 

Jämföra spridningen mellan urvalen för ROA 2014 utifrån normalfördelat urval: 
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Figur B39 

 

EBITDA 

EBITDA 2018: Två urval t-test och signifikant intervall 
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EBITDA 2018 Certifierade företag: Normalitetstest 

 

Figur B40 

EBITDA 2018 Ocertifierade företag: Normalitetstest 

 

Figur B41 
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Jämföra spridningen mellan urvalen för EBITDA 2018 utifrån ej ett normalfördelat urval:  

 

 

 

Figur B42 

Jämföra spridningen mellan urvalen för EBITDA 2018 utifrån normalfördelat urval:  
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Figur B43 

 

EBITDA 2017: Två urval t-test och signifikant intervall 
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EBITDA 2017 Certifierade företag: Normalitetstest 

 

Figur B44 

 

EBITDA 2017 Ocertifierade företag: Normalitetstest 

 

Figur B45 
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Jämföra spridningen mellan urvalen för EBITDA 2017 utifrån ej ett normalfördelat urval:  

 

 

 

Figur B46 

 

Jämföra spridningen mellan urvalen för EBITDA 2017 utifrån normalfördelat urval: 
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Figur B47 

 

EBITDA 2016: Två urval t-test och signifikant intervall 
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EBITDA 2016 Certifierade företag: Normalitetstest 

 

Figur B48 
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EBITDA 2016 Ocertifierade företag: Normalitetstest 

 

Figur B49 

 

 

 

 

Jämföra spridningen mellan urvalen för EBITDA 2016 utifrån ej ett normalfördelat urval: 
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Figur B50 

 

Jämföra spridningen mellan urvalen för EBITDA 2016 utifrån normalfördelat urval: 
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Figur B51 

EBITDA 2015: Två urval t-test och signifikant intervall 
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EBITDA 2015 Certifierade företag: Normalitetstest 

 

Figur B52 

EBITDA 2015 Ocertifierade företag: Normalitetstest 
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Figur B53 

Jämföra spridningen mellan urvalen för EBITDA 2015 utifrån ej ett normalfördelat urval:  

 

 

Figur B54 

 

Jämföra spridningen mellan urvalen för EBITDA 2015 utifrån normalfördelat urval: 
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Figur B55 

EBITDA 2014: Två urval t-test och signifikant intervall 
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EBITDA 2014 Certifierade företag: Normalitetstest 

 

Figur B56 

EBITDA 2014 Ocertifierade företag: Normalitetstest 

 

Figur B57 
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Jämföra spridningen mellan urvalen för EBITDA 2014 utifrån ej ett normalfördelat urval:  

 

 

 

Figur B58 

Jämföra spridningen mellan urvalen för EBITDA 2014 utifrån normalfördelat urval: 
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Figur B59 

Soliditet 

Soliditet 2018: Två urval t-test och signifikant intervall 
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Soliditet 2018 Certifierade företag: Normalitetstest 

 

Figur B60 

 

Soliditet 2018 Ocertifierade företag: Normalitetstest 
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Figur B61 

 

Jämföra spridningen mellan urvalen för Soliditet 2018 utifrån ej ett normalfördelat urval:  
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Figur B62 

 

Jämföra spridningen mellan urvalen för Soliditet 2018 utifrån normalfördelat urval:  

 

 

 

 

 

Soliditet 2017: Två urval t-test och signifikant intervall 
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Soliditet 2017 Certifierade företag: Normalitetstest 

 

Figur B63 

 

Soliditet 2017 Ocertifierade företag: Normalitetstest 

 
 

 
115 



 

Figur B64 

Jämföra spridningen mellan urvalen för Soliditet 2017 utifrån ej ett normalfördelat urval:  
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Figur B65 

 

Jämföra spridningen mellan urvalen för Soliditet 2017 utifrån normalfördelat urval: 
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Figur B66 

 

Soliditet 2016: Två urval t-test och signifikant intervall 

 

 

Soliditet 2016 Certifierade företag: Normalitetstest 
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Figur B67 

 

 

Soliditet 2016 Ocertifierade företag: Normalitetstest 

 

Figur B68 

 

Jämföra spridningen mellan urvalen för Soliditet 2016 utifrån ej ett normalfördelat urval:  
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Figur B69 

 

Jämföra spridningen mellan urvalen för Soliditet 2016 utifrån normalfördelat urval: 
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Figur B70 

 

Soliditet 2015: Två urval t-test och signifikant intervall 
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Soliditet 2015 Certifierade företag: Normalitetstest 

 

Figur B71 

Soliditet 2015 Ocertifierade företag: Normalitetstest 

 

Figur B72 
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Jämföra spridningen mellan urvalen för Soliditet 2015 utifrån ej ett normalfördelat urval:  

 

 

 

Figur B73 

Jämföra spridningen mellan urvalen för Soliditet 2015 utifrån normalfördelat urval: 
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Figur B74 

Soliditet 2014: Två urval t-test och signifikant intervall 

 

 

Soliditet 2014 Certifierade företag: Normalitetstest 
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Figur B75 

Soliditet 2014 Ocertifierade företag: Normalitetstest 

 

Figur B76 

Jämföra spridningen mellan urvalen för Soliditet 2014 utifrån ej ett normalfördelat urval:  

 

 
 

 
125 



 

 

 

Figur 75 

Jämföra spridningen mellan urvalen för Soliditet 2014 utifrån normalfördelat urval: 
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Figur 76 
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