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FÖRORD 
 

Examensarbetet utgör 30 högskolepoäng och är det avslutande momentet på vår 
civilekonomutbildning vid Luleå Tekniska Universitet. Detta arbete har ökat våra 
kunskaper inom området men även stundtals varit väldigt påfrestande. Vi vill rikta ett 
riktigt stort tack till vår handledare Ossi Pesämaa som med sitt stora engagemang 
bidragit med värdefulla synpunkter och råd under arbetets gång. Vi vill även tacka alla 
respondenter som tog sig tid att delta i enkätundersökningen. Slutligen vill vi rikta ett 
stort tack till våra studiekamrater och familj som hjälpt oss att föra arbetet framåt. 
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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med studien är att förklara om arbetet med ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet som avspeglas i hållbarhetsredovisning leder till högre prestation. Studien har 
en generös inkludering av prestationsmått för att ligga nära så många av de relevanta 
forskningsområden som möjligt. I studiens prestationsmått inkluderas såväl subjektiva 
faktorer som objektiva nyckeltal. För att uppnå syftet utgår studien från den svenska 
energibranschen vilket är en bransch med stor miljöpåverkan. En teoretisk modell 
utvecklas och framställs utifrån tidigare forskning inom ämnesområdet. Den teoretiska 
modellen och studiens hypoteser prövas genom en enkätundersökning och analys av 
företagsspecifik finansiell information. Enkäten består till största del av beprövade 
frågeställningar men även några egenproducerade frågeställningar. Totalt deltog 105 
respondenter i undersökningen och energibranschens alla åtta näringsgrenar är 
representerade i studien. Analysen bygger på stegvisa multipla regressionsanalyser. 
Diskussionen antyder att forskningsfrågan inte var så enkel att besvara eftersom det 
förekommer stora variationer på definitioner av studiens centrala begrepp. I resultatet 
presenteras att hållbarhetsredovisning som talar om hur företaget arbetar och ska arbeta 
för en hållbar utveckling är tidskrävande och kostsamt på kort sikt. Denna kortsiktiga 
kostnad övergår på lång sikt till en högre prestation för företagen som implementerat 
hållbarhet i verksamheten. Arbetet med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet som 
avspeglas i hållbarhetsredovisning för på lång sikt inte bara med sig etiska och 
moraliska fördelar. Vi visar även att det finns prestationsmässiga fördelar. 

 
Nyckelord: hållbarhetsredovisning, hållbarhet, företags samhällsansvar, prestation, 
subjektiv prestation, objektiv prestation, energibranschen 



 

ABSTRACT 
 
The purpose of the study is to explain whether the work of ecological, social and 
economic sustainability, reflected in a sustainability report, leads to higher performance. 
The study has a generous inclusion of performance measures to cover as many of the 
relevant research areas as possible. The study's performance measures include 
subjective factors as well as objective key ratios. To achieve the aim, the study is based 
on the Swedish energy industry, which is an industry with a high environmental impact. 
A theoretical model is developed and the model is based on previous research within the 
subject area. The theoretical model and the study's hypotheses are examined through a 
survey and analysis of company-specific financial information. The survey consists 
largely of tried-and-tested questions, but also some self-produced questions. A total of 
105 respondents participated in the survey and the eight industry sectors of the Swedish 
energy industry are represented in the study. The analysis is based on incremental 
multiple regressions analyze. The discussion suggests that the research question is not 
so easy to answer because there are large variations on definitions of the central concept 
of the study. The result presented is that sustainability reporting which conveys how the 
company works and should work for sustainable development is time-consuming and 
costly in the short term. This short-term expense results over the long term in a higher 
performance for companies that implemented sustainability in the business. The work of 
ecological, social and economic sustainability, which is reflected in a sustainability 
report for the long term, is not only with ethical and moral benefits. We also show that 
there are performance benefits. 

 
Keywords: sustainability report, sustainability, corporate social responsibility, 
performance, subjective performance, objective performance, energy industry 
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1. INTRODUKTION 
 
Hållbarhetsredovisning är en trend som växer sig allt starkare (Ljungdahl, 1999). 
Företag lägger ner mycket tid och pengar på att upprätta hållbarhetsredovisningar och 
kommunicera dem till sina intressenter och samhället (Prop. 2015/16:193; Svenskt 
Näringsliv, 2015). Frågan om denna redovisningsform leder till högre prestation och är 
en lönsam investering är fortfarande obesvarad (Mikołajek-Gocejna, 2016). För att 
företag ska våga göra hållbara investeringar krävs att de vet vilka effekter som följer. 
Flertalet studier argumenterar för att företag som integrerat hållbarhetsredovisning i 
verksamheten erhåller flertalet fördelar. Fördelar inom såväl finansiell prestation 
förenligt med ekonomisk tillväxt. (Bowers, 2010; Eccles, Ioannou & Serafeim, 2012; 
Turcsanyi & Sisaye, 2013; Usman & Amran, 2015) Andra studier menar att 
hållbarhetsredovisning är kostsamt och påverkar företags finansiella prestation negativt 
(Barnett & Salomon, 2006; Brammer, Brooks & Pavelin, 2006; Hassel, Nilsson & 
Nyquist, 2005; Mahoney, Thorne, Cecil & LaGore, 2013; Mikołajek-Gocejna, 2016). 
 
Hållbarhetsredovisning ses som en förlängning av den traditionella finansiella 
redovisningen. Den traditionella finansiella redovisningen fokuserar på att mäta företags 
ekonomiska utveckling och finansiella prestationer. (Carlsson, 2014; Ljungdahl, 1999) 
Finansiella prestationer är enligt Ax, Johansson och Kullvén (2015) något som företag 
har åstadkommit, eller kommer åstadkomma. Redovisningen är tillägnat olika 
intressenter, såsom aktieägare, banker och samhället (Carlsson, 2014; Ljungdahl, 1999). 
Enligt Gray (2006) bygger traditionell finansiell redovisning på kapitalistiska processer. 
Redovisningen är endast avsedd att gynna den grupp intressenter som redan har den 
ekonomiska makten, nämligen aktieägarna (ibid.). Zingales (2000) menar att 
aktieägarna är de enda intressenter som bär kostnaden för företagens beslut och förser 
företag med de nödvändiga finansiella resurserna. Företag bör därmed styras mot att 
maximera aktieägarnas ekonomiska värde (ibid.). Vidare menar Gray (2006) och 
Zingales (2000) att den traditionella finansiella redovisningen är i linje med företags 
mål att vinstmaximera, till skillnad från hållbarhetsredovisning. 
 
Syftet med hållbarhetsredovisning är att ge en rättvis bild av företags hållbarhetsarbete, 
både ur positiva och negativa aspekter (GRI, 2016). Dessutom diskuteras risker, 
möjligheter, strategier och målsättningar med hållbarhetsarbetet. Hållbarhetsarbetet är 
således avspeglat i en hållbarhetsredovisning. (Frostenson, Helin & Sandström, 2015) I 
en hållbarhetsredovisning tas fler intressentgrupper i beaktande i jämförelse med den 
traditionella finansiella redovisningen (Carlsson, 2014; Hess, 2007; Ljungdahl, 1999). 
Hänsyn tas inte bara till det ekonomiska perspektivet utan även till ett ekologiskt och 
socialt perspektiv (Carlsson, 2014; Gray, 2006; Hess, 2007; Ljungdahl, 1999). I det 
ekonomiska perspektivet inkluderas företags påverkan på de ekonomiska system som de 
ingår i. Perspektivet fokuserar även på att utveckla, producera och marknadsföra 
produkter för att säkerställa företags fortlevnad. (Crane & Matten, 2007) Det ekologiska 
perspektivet utgår från företags påverkan på naturliga system såsom mark, luft, vatten 
och ekosystem. Perspektivet har även som utgångspunkt att hantera de fysiska 
resurserna effektivt för att bevara dem till framtiden. I det sociala perspektivet står 
företags påverkan på sociala system i fokus. Några aspekter som ingår i perspektivet är 
mänskliga rättigheter, jämlikhet och mångfald. De tre perspektiven samspelar och 
stödjer varandra. (Carlsson, 2014; Crane & Matten, 2007; GRI, 2000- 2006) De 
förväntas tillsammans leda till en hållbar utveckling (FN, 2016). 
  
Begreppet hållbar utveckling introducerades år 1987 i rapporten “Vår gemensamma 
framtid” av Världskommissionen för miljö och utveckling (i.e. 
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Brundtlandkommissionen). Begreppet hållbar utveckling definieras som en utveckling 
som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillfredsställa sina behov. (FN, 2012; FN, 2016) Ett steg mot en hållbar utveckling är 
EU:s redovisningsdirektiv (2014/95/EU) som antogs år 2014. Direktivet berör företags 
redovisning av icke-finansiell information och dess syfte var att öka transparensen hos 
företag i samtliga medlemsstater gällande främst det sociala och ekologiska 
perspektivet. De företag som omfattas av direktivet är stora företag som är av allmänt 
intresse, med det menas börsnoterade företag, vissa finansiella företag och publika 
aktiebolag, som sysselsätter fler än 500 anställda. (Prop. 2015/16:193; Schulz & 
Vedova Della, 2014) För det räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2016 är det 
obligatoriskt för svenska stora företag att publicera sina hållbarhetsresultat i en 
hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisningen ska enligt lagen innehålla information 
om företags hållbarhetsarbete som rör frågor om miljö, respekt för mänskliga 
rättigheter, sociala förhållanden, personal och motverkande av korruption. (FAR, 2016) 
 
I vår vardag nås vi ständigt av olika budskap om hållbarhet. Olika kanaler överöser oss 
konstant med information om samhälleliga problem. Klimatförändringarna drabbar det 
globala samfundet som helhet och medför följder som avsmältning av glaciärer, 
förhöjda havsnivåer och fler naturkatastrofer (WWF, 2017). Den pågående debatten om 
klimatförändringarna har lett till en ökad medvetenhet om de aktuella sociala och 
miljömässiga problemen som råder världen över. Av den anledningen är vi mer benägna 
att motverka dem genom att handla hållbart. Svensk Handel (2016) har uppmärksammat 
trenden att konsumenter blir allt mer medvetna och börjar omsätta medvetenheten i hur 
de väljer varor. Sju av tio konsumenter anser att det är viktigt att företagen de handlar 
av arbetar med hållbarhetsfrågor (ibid.). Den ökade medvetenheten hos konsumenterna 
handlar inte enbart om ekologiska eller närproducerade produkter, utan även om 
hållbarhet i ett bredare perspektiv (KRAV, 2016). Det bredare perspektivet på 
hållbarhet inkluderar till exempel förnybar energi. Med förnybar energi menas energi 
som kommer från källor som konstant förnyas. Förnybar energi har därmed en mindre 
påverkan på klimatet. Vattenkraft, vindkraft, solenergi och bioenergi är exempel på 
förnybara energikällor. (Energimyndigheten, 2016; Jordbruksverket, 2016; 
Naturvårdsverket, 2016) Företag vill ha återkommande kunder. Hållbara produkter och 
tjänster är något som konsumenter efterfrågar varför det är av vikt att företag möter den 
efterfrågan. Hållbarhetsarbetet idag antas leda till högre finansiell prestation på längre 
sikt. (Svensk Handel, 2016) 
 
Runt om i världen har hållbarhetsfrågor fått större betydelse för företag. De möter ett 
ökat krav och behov av att uppfylla samhällets och intressenters förväntningar. (EY, 
2015) Turcsanyi och Sisaye (2013) menar att intressenter i framtiden kommer att 
efterfråga allt mer information om företags hållbarhetsarbete. Hållbarhetsredovisning 
kommer därför vara avgörande för investerares beslutsfattande (ibid.). Endrikat (2016) 
studerade aktiemarknadens reaktioner på olika händelser relaterade till 
hållbarhetsfrågor. Resultatet visade att aktiemarknaden reagerade positivt på positiva 
ekologiska händelser och negativt på negativa ekologiska händelser (ibid.). Av den 
orsaken är företags miljöansvar och sociala ansvar allt viktigare i ett affärsstrategiskt 
perspektiv för företags långsiktiga förmåga att konkurrera om sina kunder och skapa 
långsiktigt värde för sina aktieägare. Hållbarhetsredovisning kan även leda till att 
intressenter väljer företag med hållbarhetsredovisning framför andra. Det senare kan 
öka företags finansiella prestation. Den finansiella prestationen är av stor vikt för 
företag i och med att den utgör grunden för företags långsiktiga överlevnad. (Ax et al., 
2015; Campbell, 2007; Carlsson, 2014; Endrikat, 2016) Samhällets intresse av företags 
verksamhet bidrar till en tillväxt som även är hållbar på lång sikt. Det ökade kraven har 
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lett till att många svenska företag idag bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete. 
Hållbarhetsredovisningen som avspeglar arbetet är ett viktigt verktyg. (Prop. 
2015/16:193) 
 
Sverige ligger i framkant gällande hållbarhetsredovisning jämfört med övriga länder i 
världen. År 2013 var det 300 svenska företag som hållbarhetsredovisade. Idag är det 
betydligt fler men det är fortfarande långt ifrån alla företag som numera berörs av det 
nya lagkravet. (KPMG, 2013) Tidigare studier har konstaterat att företag i branscher 
med stor påverkan på miljön hållbarhetsredovisar i en större utsträckning som en 
konsekvens av större påtryckningar från samhället och intressenter (Frostenson et al., 
2015; Kolk, 2003; Kuo & Chen, 2013). Det är av stor vikt för dessa företag att de 
redovisar effekterna av deras verksamhet för att inte riskera att förlora legitimitet (ibid.). 
 
Hållbarhetsredovisning medför oundvikligen ytterligare en administrativ kostnad för 
svenska företag. EU-kommissionen uppskattar kostnaden relaterat till 
hållbarhetsredovisning till uppemot 40 000 kronor per år och företag. Sannolikt är 
kostnaden något högre första året och därefter lägre. Svenskt Näringsliv och Svensk 
Handel menar istället att kostnaden är underskattad och hävdar att den uppgår till 1-2 
miljoner kronor per år. (Prop. 2015/16:193; Svenskt Näringsliv, 2015) Antalet svenska 
företag som berörs av den nya lagstiftningen, och den relaterade administrativa 
kostnaden, uppskattas till 1600 företag. Många kritiker menar att företags vardag bör 
förenklas och att lagstiftningen endast innebär ytterligare administrativt arbete och 
relaterade kostnader. Det resulterar i att målet att vinstmaximera åsidosätts. Kritikerna 
menar även att det är företags eget intresse som bör driva hållbarhetsfrågorna och inte 
omvärldens. (Prop. 2015/16:193) 
 
Flertalet internationella studier argumenterar däremot för att det finns ett positivt 
samband mellan hållbarhetsredovisning och finansiell prestation (Bowers, 2010; Eccles 
et al., 2012; Turcsanyi & Sisaye, 2013; Usman & Amran, 2015). Turcsanyi och Sisaye 
(2013) argumenterar även för att företag som integrerat hållbarhet i verksamheten på 
lång sikt kommer erhålla fördelar. Fördelar både inom finansiell prestation och 
ekonomisk tillväxt förenligt med sociala och ekologiska aspekter (ibid.). Även Eccles et 
al. (2012) har påvisat en koppling mellan hållbarhet, finansiell prestation och 
långsiktighet. Det ska emellertid klargöras att det inte råder någon enighet i resultaten 
av tidigare studier (Mikołajek-Gocejna, 2016). Hassel et al. (2005) och Brammer et al. 
(2006) visar istället på att det föreligger ett negativt samband mellan 
hållbarhetsredovisning och finansiell prestation. Hållbarhetsarbetet och redovisningen 
av arbetet är kostsamt och har en negativ effekt på den finansiella prestationen (ibid.). 
Ett argument som Barnett och Salomon (2006) och Mahoney et al. (2013) instämmer i. 
En faktor som dessa studier har gemensamt är att de använde objektiva mått för att mäta 
finansiell prestation när sambandet undersöktes. Prestationsmåtten var redovisnings- 
och marknadsbaserade. 
 
Sammanfattningsvis ska det sägas att studien rör sig i ett relativt nytt men väletablerat 
område, antalet vetenskapliga artiklar och litteratur som behandlar området ökar 
ständigt. Det senare tyder på ett stort intresse för ämnesområdet. Frågan kvarstår om 
hållbarhetsredovisning endast medför betydande administrativa kostnader eller om det 
är en investering som faktiskt är lönsam för företag. Studien ämnar till att utveckla den 
utdragna och omtvistade debatten. Det senare genom att studera sambandet mellan de 
tre perspektiven av hållbarhet som avspeglas i hållbarhetsredovisning och prestation, ur 
ett integrerat perspektiv. Med ett integrerat perspektiv menas att objektiva nyckeltal och 
subjektiva faktorer inkluderas. I de subjektiva faktorerna inkluderas företags syn på 
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prestation, tillväxt, arbetet bakom hållbarhetsredovisning och effekter av den. Att 
studera sambandet ur ett nytt, integrerat perspektiv synliggör i vilken utsträckning 
företagen arbetar med de tre perspektiven. Det medför att vi kan dra slutsatser om 
företagen arbetar i större utsträckning med något perspektiv i förmån för något annat. 
Det senare är inte bara meningsfullt för forskare. Det är även meningsfullt för de företag 
som redan hållbarhetsredovisar och för de företag som uppmanas att 
hållbarhetsredovisa. 
 
Studien har för avsikt att studera svenska företag verksamma inom energibranschen. De 
studier som vi tagit del av har till största del studerat företag verksamma utanför 
Sveriges gränser. Det finns därför ett intresse att studera om svenska företag utmärker 
sig i jämförelse med dessa. Studien inkluderar både företag som hållbarhetsredovisar 
och företag som ännu inte hållbarhetsredovisar, i enlighet med Turcsanyi och Sisaye 
(2013). Turcsanyi och Sisaye (2013) menar att vidare forskning inom området bör ligga 
på att jämföra företag som hållbarhetsredovisar jämfört med de som inte gör det. Det 
senare för att se om hållbarhetsredovisningar har en positiv effekt på företags prestation 
(ibid.). Valet av bransch grundas i faktumet att energibranschen har en stor påverkan på 
miljön och ligger i framkant gällande hållbarhetsredovisning (Bonsón & Bednárová, 
2015; Frostenson et al., 2015; Kuo & Chen, 2013; Roca & Searcy, 2012). 
Energibranschen är även intressant att studera med anledning av de homogena 
produkter som företagen erbjuder. De måste differentiera sig för att överleva. Det kan 
hållbarhetsarbetet och hållbarhetsredovisningen hjälpa till med. (Daamsgard & 
Hollmén, 2013; Matraves & Rondi, 2007; McWilliams & Siegel, 2001) Utifrån 
resonemangen ovan härleds studiens forskningsfråga: 
 
Leder arbetet med de ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiven av hållbarhet 
som avspeglas i hållbarhetsredovisning till högre prestation för företag inom 
energibranschen? 
 
1.1 Syfte 
 
Syftet med studien är att förklara om arbetet med ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet som avspeglas i hållbarhetsredovisning leder till högre prestation. I studien 
inkluderas såväl subjektiva faktorer som objektiva nyckeltal. Studien avser att empiriskt 
studera svenska företag inom energibranschen ur företagens perspektiv. Det senare för 
att kunna fånga företagens uppfattning om hållbarhetsredovisningens funktion och 
effekter. Genom tillvägagångssättet ämnar studien att ge en bredare bild och djupare 
förståelse för ämnesområdet. För att uppnå syftet och förklara sambanden mellan de 
valda variablerna avser vi att utföra hypotesprövningar. Det leder i sin tur till att 
studiens forskningsfråga kommer att besvaras. 
  
1.2 Disposition 
 
Kapitel 1 - Introduktion 
Det första kapitlet inleds med en presentation av studiens bakgrund för att sedan 
fortsätta med en problematisering av ämnet. Problematiseringen leder till studiens 
forskningsfråga som studien har för avsikt att besvara. Avslutningsvis presenteras 
studiens syfte. 
 
Kapitel 2 - Teoretisk referensram 
I det andra kapitlet presenteras studiens teoretiska referensram. Här presenteras 
relevanta begrepp och variabler för att skapa en grundläggande förståelse och 
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motiveringar till varför de valdes till vår studie. Avslutningsvis presenteras författarnas 
hypoteser och en sammanfattande teoretisk modell presenteras. 
 
Kapitel 3 - Metod 
I det tredje kapitlet redogör författarna för studiens val av forskningsmetod, sedan följer 
en presentation av studiens tillvägagångssätt för att kunna uppnå syftet och svara på 
studiens forskningsfråga. Vidare avslutas kapitlet med en diskussion gällande studiens 
trovärdighet, tillförlitlighet och metodproblem. 
 
Kapitel 4 - Empiri och statistisk analys 
I det fjärde kapitlet presenteras studiens insamlade data med hjälp av tabeller och 
förklarande text. Kapitlet avslutas med att pröva studiens framtagna hypoteser. 
 
Kapitel 5 - Analys och diskussion 
I det femte kapitlet analyseras och diskuteras det fjärde kapitlets innehåll. 
Avslutningsvis presenteras de centrala fynden av den empiriska analysen. 
 
Kapitel 6 - Slutsats 
I det sjätte kapitlet besvaras studiens forskningsfråga och författarna gör en 
sammanfattning av de centrala slutsatserna. Studiens bidrag lyfts fram och förslag till 
fortsatt forskning inom området presenteras. 
 
 

  
 
Figur 1 Studiens disposition 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 
I kapitlet presenteras den teoretiska referensramen som ligger till grund för studiens 
empiri och analys. Kapitlet inleds med en genomgång av studiens centrala begrepp som 
tillsammans bidrar till att skapa en grundläggande förståelse av ämnesområdet. 
Kapitlet avslutas sedan med en presentation av studiens hypoteser och en 
sammanfattande teorimodell. 
 
2.1 Prestation 
 
Målet med att mäta företags prestation är att ge en indikation på hur väl företag har 
lyckats implementera olika strategier och uppnå uppsatta mål (Ax et al., 2015; Anthony, 
Govindarajan, Hartmann, Kraus & Nilsson, 2014). Merchant och Van der Stede (2007) 
hävdar att prestationsmätning endast ämnar till att maximera aktieägarnas avkastning. 
Vidare kan mätning av prestation förekomma utan att företag satt upp specifika mål. I 
de fallen fungerar prestationsmätning som ett signalsystem. Med signalsystem menas att 
förändringar av faktorer som påverkar prestationen synliggörs. Det ger företag 
möjlighet att vidta passande åtgärder. (ibid.) 
 
Det finns olika sätt att mäta prestation. Prestationsmått uttrycks ofta i tal eller faktorer 
som ger information om företags finansiella prestation. (Ax et al., 2015) 
Operationaliseringen av finansiell prestation delas in i redovisnings-, marknads- och 
perceptuellbaserade mått (Orlitzky, Schmidt & Rynes, 2003). Tidigare studier inom 
ämnesområdet har till största del använt objektiva nyckeltal i form av olika 
redovisnings- och marknadsbaserade mått (Barnett & Salomon, 2006; Berrone & 
Gomez-Meija, 2009; Berrone, Surroca & Tribó, 2007; Bush & Hoffmann, 2011; Callan 
& Thomas, 2009; Clarkson, Li, Richardson & Vasvari, 2004; Donker, Poff & Zahir, 
2008; Dowell, Hart & Yeung, 2000; Dunn & Sainty, 2009; Eccles et al., 2012; Elsayed 
& Paton, 2005; Flammer, 2015; Garcia-Castro, Arino & Canela, 2010; Graves & 
Waddock, 1994; Graves & Waddock, 2000; Hart & Ahuja, 1996; Jo & Harjoto, 2011; 
King & Lenox, 2001; Konar & Cohen, 2001; Makni, Francoeur & Bellavance, 2009; 
Morris, 1997; Nakao, Amano, Matsumura, Genba & Nakano, 2007; Rodriguez- 
Fernandez, 2016; Russo & Fouts, 1997; Seifert, Morris & Bartkus, 2003; Surroca, Tribó 
& Waddock, 2010; Turcsanyi & Sisaye, 2013; Usman & Amran, 2015; Waddock & 
Graves, 1997; Wang, Choi & Li, 2008). Vår studie använder, i likhet med de tidigare 
studierna, objektiva prestationsmått uttryckt i termer av redovisningsbaserade mått. För 
att få en bredare bild av ämnesområdet har även subjektiva faktorer inkluderats. De 
subjektiva prestationsmåtten är uttryckta i termer av prestation, tillväxt och 
hållbarhetsprestation. De valda prestationsmåtten definieras i följande avsnitt. 
 
2.1.1 Objektiva prestationsmått 
 
För att objektivt analysera företag finns flertalet mått som mäter företags finansiella 
prestation (Orlitzky et al., 2003). Flertalet av måtten inkluderar avkastning och risk 
(Margolis & Walsh, 2001). Margolis och Walsh (2001) har påträffat 70 olika 
prestationsmått som tillämpats i 95 olika studier. Sannolikt kan det vara en bidragande 
faktor till att forskare är oense om vilket prestationsmått som ger mest korrekt bild 
(ibid.). Cochran och Wood (1984) menar att det inte finns något korrekt sätt att utföra 
mätningen på utan det primära är att den fångar relevanta aspekter av verksamheten. 
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Redovisningsbaserade mått delas in i prestationsmått relaterade till resultatet och 
prestationsmått relaterade till kapitalet. De resultatrelaterade prestationsmåtten visar 
främst hur effektivt ett företag har utnyttjat marknadsandel, volym och personal för att 
skapa vinst. Prestationsmått som är kapitalrelaterade visar främst hur effektivt företags 
investeringar och bundna resurser har utnyttjats för att skapa vinst. (Carlson, 2004) 
Forskare inom ämnesområdet har till störst del använt sig av redovisningsbaserade 
prestationsmått som är relaterade till kapitalet (Barnett & Salomon, 2006; Berrone & 
Gomez-Meija, 2009; Berrone, Surroca & Tribó, 2007; Bush & Hoffmann, 2011; Callan 
& Thomas, 2009; Clarkson et al., 2004; Donker et al., 2008; Dunn & Sainty, 2009; 
Eccles et al., 2012; Flammer, 2015; Garcia-Castro et al., 2010; Graves & Waddock, 
1994; Graves & Waddock, 2000; Hart & Ahuja, 1996; Jo & Harjoto, 2011; King & 
Lenox, 2001; Makni et al., 2009; Morris, 1997; Nakao et al., 2007; Rodriguez- 
Fernandez, 2016; Russo & Fouts, 1997; Seifert et al., 2003; Turcsanyi & Sisaye, 2013; 
Usman & Amran, 2015; Waddock & Graves, 1997; Wang et al., 2008). De mest 
frekventa och relevanta redovisningsbaserade prestationsmåtten är ROA som mäter 
avkastningen på totala tillgångar och ROE som mäter avkastningen på eget kapital 
(ibid.). 
 
Avkastning på totala tillgångar (ROA) (eng. return on assessment) är enligt Carlson 
(2004) det viktigaste prestationsmåttet för ett företag. Det mäter hur effektivt alla 
resurser inom ett företag utnyttjas. Fokus ligger på företags tillgångar och investerat 
kapital och prestationsmåttet inkluderar alla kostnader och intäkter, förutom kostnaden 
för investeringarna. ROA täcker in hela verksamheten och dess resursanvändning. ROA 
ger en indikation på företags konkurrenskraft och dess känslighet för svängningar i 
konjunkturen. Prestationsmåttet är även lämpligt vid jämförelse med andra företag, 
oavsett branschtillhörighet. (ibid.) Flertalet tidigare studier inom ämnesområdet har 
använt prestationsmåttet framgångsrikt och funnit positiva samband mellan 
hållbarhetsperspektiven och prestation (Barnett & Salomon, 2012; Berrone et al., 2007; 
Callan & Thomas, 2009; Clarkson et al., 2004; Donker et al., 2008; Flammer, 2015; 
Garcia-Castro et al., 2010; Hart & Ahuja, 1996; Jo & Harjoto, 2011; King & Lenox, 
2001; Nakao et al., 2007; Rodriguez-Fernandez, 2016; Russo & Fouts, 1997; Wang et 
al., 2008). Det finns även studier som använt ROA och funnit negativa samband 
(Brammer & Pavelin, 2006; Bush & Hoffmann, 2011; Clarkson et al., 2004; Garcia- 
Castro et al., 2010; Makni et al., 2007; McGuire, Sundgren & Schneeweis, 1988; 
Morris, 1997; Waddock & Graves, 1997; Wang et al., 2008). Studierna har beräknat 
ROA på olika sätt. Skillnaden ligger i om rörelseresultat eller årets resultat har använts. 
Företagets skuldsättningsgrad och skattesats skulle inte påverka prestationsmåttet varför 
vi, i likhet med Barontini och Caprio (2006) använde oss av rörelseresultatet. 
 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑅ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡

𝐵𝑜𝑘𝑓ö𝑟𝑡  𝑣ä𝑟𝑑𝑒  𝑝å  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎  𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

 
Avkastning på eget kapital (ROE) (eng. return on equity) riktar sig främst till företags 
aktieägare. ROE visar hur väl företag lyckats förädla aktieägarnas insatser, det egna 
kapitalet. (Carlson, 2004) Carlson (2004) menar att aktieägarna är företags viktigaste 
intressent och det är deras beslut som påverkar företagens framtida agerande. Enligt Du 
Toit och De Wet (2007) är ROE ett mycket användbart prestationsmått. ROE tar hänsyn 
till företags omsättningshastighet på dess tillgångar, kapitalstruktur och finansiella 
prestation (ibid.). Callan och Thomas (2009) och Waddock och Graves (1997) styrker 
prestationsmåttets relevans. I likhet med ROA finns det studier som funnit positiva 
samband mellan hållbarhetsperspektiven och prestation med användandet av ROE 
(Callan & Thomas, 2009; Dunn & Sainty, 2009; Flammer, 2015; Hart & Ahuja, 1996; 
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Rodriguez-Fernandez, 2016). Det finns även studier som använt ROE och funnit 
negativa samband (Berrone & Gomez-Meija, 2009; Bush & Hoffmann, 2011; Makni et 
al., 2007). Måttet skiljer sig från ROA eftersom att kostnaden för investeringar beaktas. 
Därtill är kapitalbasen justerad till beskattat eget kapital plus andelen obeskattade 
reserver som består av eget kapital. (Carlson, 2004) 
 

𝑅𝑂𝐸 =
Å𝑟𝑒𝑡𝑠  𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡

𝐵𝑜𝑘𝑓ö𝑟𝑡  𝑒𝑔𝑒𝑡  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

 
2.1.2 Subjektiva prestationsmått 
 
På senare år har en förändring skett gällande synen och mätning av prestation. Icke- 
finansiella prestationsmått har uppmärksammats allt mer och fått större betydelse i 
företagsekonomisk forskning. (Ax et al., 2015; Ittner & Larcker, 2003) Det senare med 
anledning av den kritik som riktats mot finansiella prestationsmått. Finansiella 
prestationsmått anses inte bidra med fullgod information om vad som skapar framtida 
prestation. (Ax et al., 2015; Kaplan & Norton, 1996) Kaplan och Norton (1996) menar 
att finansiella prestationsmått bör kompletteras med icke-finansiella prestationsmått.  
Det senare för att ge en rättvis bild av företaget. Företag fokuserar vanligen på att 
förbättra icke-finansiella faktorer såsom kundnöjdhet, nöjda medarbetare och kvalitet på 
produkter och tjänster. Genom en förbättring av de icke-finansiella faktorerna påverkas 
även de finansiella prestationsmåtten positivt. (Ax et al., 2015; Ittner & Larcker, 2003; 
Kaplan & Norton, 1996) Utifrån synsättet utvecklade Kaplan och Norton (1996) det 
balanserade styrkortet (BSC) (eng. the balanced scorecard). BSC är designat för att ge 
mer balanserade övergripande målsättningar. BSC sätter prestationsmål utifrån flertalet 
perspektiv. Det vanligaste är en kombination av fyra perspektiv. Dessa är det finansiella 
perspektivet, som vanligen omfattar finansiell prestation och vinstmarginaler. 
Kundperspektivet kan omfatta servicenivån och kundnöjdhet. Det interna perspektivet 
kan inkludera mål relaterat till ledtider och kvalitetsnivåer. Det sista perspektivet 
omfattar innovation- och lärandeperspektivet. Perspektivet inkluderar målsättningar 
som är viktiga för företags långsiktiga prestation. Genom att företag fokuserar på 
målsättningar relaterade till alla fyra perspektiven försummas inte vissa mål i förmån 
för andra, samtidigt som det långsiktiga perspektivet hela tiden hålls i åtanke. (Johnson, 
Whittington, Scholes, Angwin & Regnér, 2014; Kaplan & Norton, 1996) 
 
I likhet med Kaplan och Norton (1996) består studiens subjektiva prestationsmått, 
prestation, tillväxt och hållbarhetsprestation, av såväl finansiella faktorer som icke- 
finansiella faktorer. Studien tillämpar ett integrerat perspektiv på prestationsmåttet 
prestation. Begreppet prestation mäter inte bara företags syn på avkastning på deras 
investeringar och bruttomarginal. Begreppet mäter även kundnöjdhet, kvalitet på deras 
produkter/tjänster och produktivitet hos deras anställda. Genom att mäta såväl 
finansiella som icke-finansiella prestationer ges en mer ingående beskrivning av 
företagens verksamhet och effektivitet. Det subjektiva prestationsmåttet på prestation 
mäts i förhållande till företagens konkurrenters prestation. 
  
Genom studiens definition av prestationsmåttet prestation ämnar vi att mäta prestation 
ur ett långsiktigt perspektiv. Det senare med anledning av att flertalet faktorer som ingår 
i måttet har en långsiktig påverkan på prestationen. Yoon och Suh (2003) menar att 
nöjda medarbetare är mer benägna att vara produktiva. Nöjda medarbetare tenderar även 
att vara med involverade i verksamheten och även mer benägna att leverera produkter 
och tjänster med en hög kvalitet (ibid.). Produkter och tjänster med hög kvalitet 
påverkar företags kundnöjdhet (Yee, Yeung & Cheng, 2008). Kundnöjdhet är en 
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förutsättning för att en kund ska bli lojal och återkommande (Hallowell, 1995; 
Zeithaml, Bitner & Gremler, 2013). En lojal och återkommande kund påverkar 
följaktligen företags finansiella prestation (Hallowell, 1995; Ittner & Larcker, 2003; 
Nagar & Rajan, 2005; Zeithaml et al., 2013). Prestationsmåttet prestation mäter således 
företags prestation på längre sikt i jämförelse med studiens objektiva prestationsmått. 
De icke-finansiella variablerna i prestationsmåttet leder på sikt till finansiella fördelar. 
 
Begreppet tillväxt i studien mäter av samma anledning inte bara företags syn på 
förändringen i vinsten utan även hur marknaden, försäljningen, antalet kunder, antalet 
anställda och antalet erbjudna produkter/tjänster har förändrats de tre senaste åren. 
Studien tillämpar ett integrerat perspektiv på tillväxt. Genom att inkludera dessa 
perspektiv av tillväxt möjliggörs en djupare förståelse av företags hälsa ur ett 
helhetsperspektiv. Att vi valt att mäta tillväxt över en treårsperiod motiveras av vår 
avsikt att synliggöra trender i tillväxten. Nilsson, Isaksson och Martikainen (2002) 
menar att det är av vikt att välja en period som fångar in eventuella förändringar i 
konjunkturen. En sådan period är mellan tre till fem år (ibid.). 
 
I tidigare studier som vi tagit del av var avsaknaden av ett subjektivt prestationsmått på 
hållbarhetsredovisningens effekter tydligt märkbar. Av den anledningen använder sig 
vår studie av prestationsmåttet hållbarhetsprestation. Måttet mäter beteenden, vad som 
verkligen görs inom ett företag och vad hållbarhetsredovisning leder till. 
Hållbarhetsprestation mäter hur väl företag möter kundernas förväntningar, i vilken 
utsträckning medarbetarna är engagerade, om marknadsvärdet och innovationen ökat, 
om de bättre uppnått försäljningsmål och erhållit finansiella fördelar. Sådana fördelar 
kan kommunicera hållbarhetsarbete. Hållbarhetsprestation ger även status gentemot 
konkurrerande företag. Hållbarhetsprestation hjälper företag att kontrollera, mäta och 
styra mot deras hållbarhetsmål. Alla dessa beståndsdelar är i relation till 
hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisning ses som en långsiktig värdeskapare (Ax 
et al., 2015; Campbell, 2007; Carlsson, 2014; Eccles et al., 2012; Endrikat, 2016; 
Turcsanyi & Sisaye, 2013). Det senare medför att hållbarhetsprestation inkluderar ett 
långsiktigt perspektiv på hållbarhet. Av den anledningen att prestationsmåttet synliggör 
effekterna av hållbarhetsredovisning. Effekterna kan således mätas. 
 
2.2 Hållbarhet 
 
När begreppet hållbar utveckling appliceras på företag betyder det att verksamheten ska 
bedrivas på ett sätt som uppfyller rörelsens och aktieägarnas behov. Samtidigt som 
företag ska skydda, upprätthålla och utveckla de mänskliga och naturliga resurser som 
behövs i framtiden. (Frostenson et al., 2015) Att se hållbar utveckling som bestående av 
tre delar har flera förespråkare. John Elkington myntade på 1990-talet begreppet “the 
triple bottom line” (TBL). Elkington menar att företag inte enbart ska ha ökat 
ekonomiskt värde som målsättning, utan även inkludera sociala och ekologiska 
prestationer i målsättningen. Begreppets beståndsdelar är det ekologiska, sociala och 
ekonomiska perspektivet. (Crane & Matten, 2007) Grundtanken med TBL är att företag 
måste ha en balans mellan de tre perspektiven eftersom de påverkar och påverkas av 
varandra (Frostenson et al., 2015). Roca och Searcy (2012) menar att avvägningar kan 
uppstå mellan perspektiven för att uppnå denna balans. Hur balansen ter sig kan skilja 
mellan olika branscher (ibid.). Trots avvägningar är perspektiven på olika sätt 
inkluderade och sammankopplade i hållbarhetsredovisning (Frostenson et al., 2015; 
Roca & Searcy, 2012). Beroendeförhållandet illustreras i figur 2. Att vara socialt och 
ekologiskt ansvarsfull mot intressenter och samhället kan inte isoleras från det 
ekonomiska perspektivet. Företag måste tillhandahålla produkter och tjänster som 
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intressenter efterfrågar för att generera vinst och tillväxt. Företag måste även ta hänsyn 
till sociala och ekologiska konsekvenser gentemot samhället. Det senare medför ett ökat 
förtroende och möjlighet att skapa ett mervärde som slutligen bidrar till högre finansiell 
prestation. (Frostenson et al., 2015; Roca & Searcy, 2012) 
 
 

 
Figur 2 Modell av TBL 
 
2.2.1 Det ekologiska perspektivet 
 
Det ekologiska perspektivet förknippas till största delen med miljötänkande. Med 
perspektivet menas att bevara de fysiska resurserna genom effektiv hantering. För att 
uppnå en hållbar utveckling ska alla biologiska system anses ha begränsad kapacitet och 
ses som ändliga resurser. (Crane & Matten, 2007) I vår studie definieras det ekologiska 
perspektivet av hållbarhet som att man tar hänsyn till alternativa bränslen och 
energikällor och uppmuntrar kunder att spara energi. Perspektivet inkluderar även att 
man väljer miljövänliga alternativ vid inköp och ifrågasätter och väljer leverantörer som 
bäst tar ansvar för miljön. 
  
2.2.2 Det sociala perspektivet 
 
Det sociala perspektivet är en central del av hållbar utveckling. Syftet är att 
verksamheten ska bedrivas med hänsyn till människors hälsa och rättigheter. Det sociala 
perspektivet bidrar följaktligen till en mer jämlik och rättvis värld. (Crane & Matten, 
2007) I vår studie definieras social hållbarhet som främjandet av medarbetarnas 
säkerhet och mentala hälsa, främjandet av mångfald i termer av kön, etnicitet, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och religion samt att aktivt välja leverantörer 
som bäst tar socialt ansvar. 
 
2.2.3 Det ekonomiska perspektivet 
 
Det ekonomiska perspektivet fokuserar enligt Crane och Matten (2007) på företags egna 
ekonomiska prestationer. Ledningens ansvar inom det ekonomiska perspektivet är att 
utveckla, producera och marknadsföra produkter för att säkerställa företags fortlevnad. 
Perspektivet fokuserar även på strategier för långsiktiga mål, snarare än kortsiktiga. I en 
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bredare syn på ekonomisk hållbarhet inkluderas företags påverkan på de ekonomiska 
system som de ingår i. (ibid.) I vår studie definieras det ekonomiska perspektivet av 
hållbarhet som att man erbjuder marknadsmässiga löner till sina anställda, väljer 
leverantörer som främjar den lokala utvecklingen, uppmuntrar kunderna att välja lokala 
produkter, bygger långsiktiga relationer med leverantörer och har tillväxtmål som inte 
undergräver kommande generationers arbete. 
 
2.3 Företags samhällsansvar 
 
Det ökade intresset och behovet för hållbar utveckling, världen runt, har bidragit till att 
uppmärksamheten riktats mot företags samhällsansvar (eng. Corporate Social 
Responsibility) (Martínez-Ferrero, Garcia-Sanchez & Cuadrado-Ballesteros, 2013). 
Bland forskare råder det oenighet om vad företags samhällsansvar innebär i praktiken 
och det finns inte någon allmänt accepterad definition (Dahlsrud, 2008). Dahlsrud 
(2008) undersökte olika definitioner av företags samhällsansvar under perioden 1980 till 
2003 och fann 37 definitioner. Bland definitionerna fanns fem perspektiv som de flesta 
definitioner hade gemensamt med varandra. Perspektiven var intressentperspektivet, det 
sociala perspektivet, det ekonomiska perspektivet, frivillighetsperspektivet och slutligen 
det ekologiska perspektivet. (ibid.) 
 
Enligt Europeiska Unionen är företags samhällsansvar det ansvar företag har för den 
påverkan de har på samhället de är verksamma i. Vidare är det en process att i strategin 
och verksamheten kontinuerligt integrera mänskliga rättigheter, miljö, socialt ansvar 
och anti-korruption. (Europeiska Kommissionen, 2017b) Företags samhällsansvar 
grundar sig i en strävan att uppnå ett ansvarsfullt företagande oavsett var i världen de är 
verksamma (Svenskt Näringsliv, u.å.). Arbetet med dessa hållbara aspekter leds av 
företagen där offentliga myndigheter har en stödjande roll. De offentliga myndigheterna 
erbjuder en kombination av frivilliga politiska åtgärder och kompletterande regleringar 
vid behov. (Europeiska Kommissionen, 2017b; Svenska Institutet, 2017) 
 
Det finns till synes motstridiga synpunkter på det teoretiska begreppet av företags 
samhällsansvar. Friedman (1970) argumenterar för att företags samhällsansvar inte 
innebär något annat än att effektivt använda resurser och delta i aktiviteter för att öka 
vinsten och därmed tillfredsställa aktieägarna. Friedman (1970) kritiserar därmed 
hållbarhetsarbete och argumenterar för att arbetet endast använder resurser som annars 
skulle hänförts till företagets aktieägare. Därmed frångås målet om vinstmaximering 
(ibid.). Friedman (1970) menar att det enda motivet för företag att arbeta med 
hållbarhetsfrågor ska vara att se till aktieägarnas bästa. 
 
Argumentet stöds av ett antal studier som funnit negativa samband mellan 
hållbarhetsredovisning och finansiell prestation (Barnett & Salomon, 2006; Brammer et 
al., 2006; Hassel et al., 2005; Mahoney et al., 2013; Preston & O’Bannon, 1997). 
Hållbarhetsarbetet och redovisningen av det är därmed kostsamt och påverkar den 
finansiella prestationen negativt (ibid.). Preston och O’Bannon (1997) menar i linje med 
Friedman (1970) att hållbara investeringar resulterar i ett sämre resultat med anledning 
av de ökade kostnaderna relaterade till dessa. Vidare argumenterar Preston och 
O’Bannon (1997) för att företag väljer att dra ner på hållbara investeringar för att 
kortsiktigt öka resultatet. 
 
Flertalet forskare tar allt större avstånd från argumentet av Friedman (1970). De 
empiriska bevisen för att företags samhällsansvar är en långsiktig värdeskapare blir allt 
fler. Freeman (1984) introducerade intressentteorin som stöds av flertalet forskare. 
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Teorin har funnit stöd i flertalet empiriska studier som funnit positiva samband mellan 
företags samhällsansvar och finansiella prestation (Aguinis & Glavas, 2012; Bird, Hall, 
Momente & Reggiani, 2007; Cheng, Ioannou & Serafeim, 2014; Nicolau, 2008; 
Orlitzky, Schmidt & Rynes, 2003; Peloza, 2009). Intressentteorin accepterar att olika 
grupper av intressenter, i form av aktieägare, leverantörer, stat och kommun, kunder, 
anställda och banker, har olika uppfattningar om hur företags verksamhet ska bedrivas. 
Det senare resulterar i andra insikter som motiverar ledningens beteende eftersom att det 
inte enbart är aktieägarnas intressen som beaktas. (Deegan & Unerman, 2011) Det har 
argumenterats för att alla intressenter ska behandlas lika, oavsett deras påverkan på 
företaget i fråga. Det har däremot visat sig att företag behandlar intressentgrupper olika 
utifrån deras inflytande och legitimitet. (Deegan & Unerman, 2011; Deegan, Rankin & 
Voght, 2000; Mitchell, Agle & Wood, 1997) Genom att ta hänsyn till alla inflytelserika 
och legitima intressenters förväntningar förbättras företagets rykte och värde (Freeman, 
1984). Jensen (2002) menar att företag varken kan bibehålla sitt långsiktiga värde eller 
maximera aktieägarnas avkastning om företag ignorerar förväntningar från inflytelserika 
och legitima intressenter. Jensen (2002) argumenterar för att företag som tar hänsyn till 
inflytelserika och legitima intressenters förväntningar inte enbart maximerar 
aktieägarnas avkastning utan även skapar ett långsiktigt värde. Det senare förenar 
kontentan av argumenten av Friedman (1970) och Freeman (1984). 
 
I linje med argumentet av Freeman (1984) menar Endrikat (2016) att hållbarhetsarbetet 
visar tydliga tecken på företags potential att uppfylla intressenternas förväntningar. 
Företags hållbarhetsarbete är med andra ord en kärnkompetens och en kritisk del i 
företagens strategi som påverkar företags värde på såväl kort sikt som lång sikt (ibid.). 
Turcsanyi och Sisaye (2013) instämmer och bekräftar att det finns ett samband mellan 
företags hållbarhetsarbete och dess finansiella prestation. Turcsanyi och Sisaye (2013) 
argumenterar för att företag som arbetar med hållbarhetsfrågor på lång sikt kommer 
inneha fördelar inom finansiell prestation och ekonomisk tillväxt förenligt med sociala 
och ekologiska aspekter. Utgångspunkten är att företag som har integrerat hållbarhet i 
verksamheten bättre kan hantera risker och dra nytta av processer som är säkrare, 
miljövänligare och mer ekonomiska (ibid.). En annan fördel med att integrera hållbarhet 
i verksamheten anser Barakat, Isabella, Boaventura och Mazzon (2016) vara att företag 
som åtagit sig att arbeta med hållbarhetsfrågor kommer uppvisa en bättre bild av 
verksamheten. Det leder i sin tur till en större arbetstillfredsställelse hos företags 
medarbetare (ibid.). Företag som hållbarhetsarbetar har även visats erhålla fördelar i 
flertalet andra aspekter av verksamheten. Riskhantering, kostnadsbesparingar, 
kundrelationer och en förbättrad förmåga att förnya sig är några av fördelarna. 
(Europeiska Kommissionen, 2017b) Vidare finns det forskare som fokuserat på ett 
annat perspektiv av hållbarhetsarbetet (Eltayeb, Zailani & Ramayah, 2011). Eltayeb et 
al. (2011) menar att företag som fokuserar på en hållbar försörjningskedja erhåller en 
högre finansiell prestation. En hållbar försörjningskedja inkluderar inköp från 
leverantörer som aktivt tar ansvar för miljön (ibid.). Abdul-Rasid, Sakundarini, Ghazilla 
och Thurasamy (2016) och Zhu, Sarkis och Lai (2007) motsätter sig argumentet. Abdul- 
Rasid et al. (2016) och Zhu et al. (2007) menar att implementeringen av en hållbar 
försörjningskedja inte påverkar den finansiella prestationen. 
 
2.4 Hållbarhetsredovisning 
 
Hållbarhetsredovisning har växt fram från diskussionen om företags samhällsansvar och 
de lokala såväl som de globala förändringar som världen står inför (Frostenson et al., 
2015). Företag kan kommunicera sitt hållbarhetsarbete genom hållbarhetsredovisningar 
(Deegan & Unerman, 2011). Hållbarhetsredovisning har blivit ett konkret uttryck för 
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företags samhällsansvar och knyter samman frågor om hållbar utveckling med 
redovisningen (Frostenson et al., 2015). I hållbarhetsredovisning är det inte primärt den 
ekonomiska värderingen eller hur affärshändelser påverkar företag som är centralt 
(Hess, 2007). Till skillnad från den traditionella finansiella redovisningen är företags 
påverkan på intressenter och samhället i fokus (Carlsson, 2014; Hess, 2007; Ljungdahl, 
1999). Denna påverkan kan vara ekologisk, social och ekonomisk (Carlsson, 2014; 
Gray, 2006; Hess, 2007; Ljungdahl, 1999). Det innebär att hållbarhetsredovisning 
breddar basen av värden som ska beaktas i företag till att omfatta miljö, arbetsvillkor, 
mänskliga rättigheter, produktansvar och samhällsengagemang (Hess, 2007). Trots 
argumentet att alla intressenter bör behandlas lika har företag olika prioriteringar för 
olika intressenter. Av den anledningen kommer företags hållbarhetsredovisningar vara 
riktade mot utvalda intressenter. (Deegan et al., 2000; Mitchell et al., 1997) 
Branschtillhörigheten har visats påverka vilka faktorer som influerar företags 
hållbarhetsarbete och redovisningen av arbetet (Lydenberg, Rogers & Wood, 2012; 
Roca & Searcy, 2012). Följaktligen kan hållbarhetsredovisningar skilja sig i utformning 
och innehåll. (Deegan et al., 2000; Mitchell et al., 1997) Roca och Searcy (2012) menar 
att energibranschen redovisar fler faktorer som är relaterade till det ekonomiska 
perspektivet av hållbarhet jämfört med det ekologiska och sociala perspektivet av 
hållbarhet. Trots att grundtanken är att alla tre perspektiv av hållbarhet ska inkluderas i 
en hållbarhetsredovisning finns det studier som visar att det ekonomiska perspektivet 
exkluderas (Hussain, Kahn & Al-Aomar, 2016). Hahn och Kühnen (2013) menar att det 
ekonomiska perspektivet utesluts ur hållbarhetsredovisning med anledning av att det 
ingår i företags traditionella finansiella redovisning. 
 
Hållbarhetsredovisning kan enligt Frostenson et al. (2015) fylla två grundläggande 
funktioner. En hållbarhetsredovisning ska fungera som ett instrument för ökad 
transparens gentemot samhället och intressenter. Den ska även vara ett instrument för 
styrning av hållbarhetsprocesser. I ett samhälle som efterfrågar transparens och 
öppenhet i en allt högre grad är hållbarhetsredovisningen en lösning som företagen till 
stor del driver utvecklingen för. (ibid.) Transparensperspektivet kommer till uttryck i 
frågan om hur redovisningen kan göra företags hållbarhetsarbete mer transparent för 
intressenterna och hur arbetet bäst kommuniceras (Delmas & Burbano, 2011; 
Frostenson et al., 2015; Gray, Kouhy & Lavers, 1995). Vidare kan en 
hållbarhetsredovisning klassas som en kvalitativ icke-ekonomisk information. Den kan 
användas av företag för att minska det vanligt förekommande asymmetriska förhållande 
mellan företag och dess intressenter. (Narayanan, Pinches, Kelm & Lander, 2000) 
Cheng et al. (2014) menar att hållbarhetsredovisning ökar tilliten och leder till att 
företag upplevs mindre riskfyllda. 
 
Styrperspektivet diskuterar istället hur hållbarhetsfrågor som identifierats som viktiga 
av företag kan kontrolleras, mätas och styras mot uppsatta mål. Hållbarhetsredovisning 
skapar en större medvetenhet om företags samhällsansvar. Det kan leda till bättre 
strukturer gällande hållbarhet och en tydligare målstyrning. Förespråkare för 
hållbarhetsredovisning betonar utöver transparens- och styrperspektivet det 
affärsmässiga perspektivet. (Frostenson et al., 2015) Swedish Standards Institute (SIS) 
menar att redovisningen av hållbarhetsarbetet skapar nya affärer, stärker varumärket och 
skapar trovärdighet. SIS menar även att det egna hållbarhetsarbetet effektiviseras, 
struktureras och utvecklas genom att företag hållbarhetsredovisar likväl som det 
motiverar medarbetarna. (Frostenson et al., 2015) Det affärsmässiga argumentet har 
blivit allt starkare och hållbarhetsredovisning har blivit en allt större del av ett 
affärsmässigt motiverat arbete (Bowers, 2010; Eccles et al., 2012; Frostenson et al., 
2015; Turcsanyi & Sisaye, 2013; Usman & Amran, 2015). 



14 
	  

 
Bortsett från det lagstadgade kravet att hållbarhetsredovisa finns det flera motiv varför 
företag väljer att redovisa den icke-finansiella informationen till intressenterna (Dobbs 
& van Staden, 2016; Frostenson et al., 2015; Kolk, 2003; Thijssens, Bollen & Hassink, 
2016). Kolk (2003) fördjupar sig i de trender som finns inom hållbarhetsredovisning. 
Resultatet visar att redovisningen av icke-finansiell information ökat avsevärt de senaste 
åren. Resultatet visar även att hållbarhetsredovisning blivit en allt större del av det 
dagliga arbetet för företag. Det senare ses som en effekt av de ekonomiska fördelarna 
hållbarhetsredovisning medför, som förbättrat rykte och förbättrade relationer med 
intressenter. (ibid.) Dobbs och van Staden (2016) behandlar företagens motiv för att 
hållbarhetsredovisa. Resultatet tyder på att företag hållbarhetsredovisar främst för att 
skapa ett intryck av att vara hållbara och öka legitimiteten (ibid.). Även Thijssens et al., 
(2016) förde en diskussion gällande det huvudsakliga motivet till 
hållbarhetsredovisning. Motivet var dels externa påtryckningar men även 
företagsledningens engagemang. En följd av att företagsstrukturer är olika, påverkas 
även hållbarhetsredovisning och hur de integreras i företags strategier. (ibid.) Det finns 
även studier som argumenterar för att hållbarhetsarbetet, hållbarhetsredovisning, 
innovation och innovativa metoder är förenade med varandra (Delmas, Hoffmann & 
Kuss, 2011; Hjalager, 2010; Hunter, 1997; King, Breen & Whitelaw, 2012; Lawrence, 
Mauws, Dyck & Kleysen, 2005; Porter & Kramer, 2006; Zahra & George, 2002). 
Införandet av innovativa metoder anses även stimulera innovation, öka 
konkurrenskraften och vara kunskapsskapande i ett företag (ibid.). 
  
Ljungdahl (1999) studerade de interna och externa faktorer som är avgörande i företags 
satsning på hållbarhetsredovisning. Enligt Ljungdahl (1999) är de externa faktorerna 
miljöopinion, konsumentnärhet, konsumentkrav, uppmärksamhet och konkurrenternas 
agerande. De interna faktorerna är ledningens stöd, drivande personer, 
miljöorganisation, miljöledningssystem, tradition, tidigare erfarenheter, 
konkurrensfördelar och kretsloppsidén (ibid.). Sammanfattningsvis har flertalet studier 
visat att de huvudsakliga motiven till hållbarhetsredovisning är att förbättra 
allmänhetens bild av företaget och vara mer transparenta för intressenter (Dobbs & van 
Staden, 2016; Frostenson et al., 2015; Turcsanyi & Sisaye, 2013). Motiven har även 
visats vara att öka varumärkets värde, en strävan att efterlikna framgångsrika 
konkurrenter och att följa de normer som finns i samhället. Ovan presenterade motiv till 
hållbarhetsredovisning kan bidra till att förbättra den finansiella prestationen i ett 
företag. (ibid.) 
 
Det finns fortfarande de som vänder sig kritiskt mot hållbarhetsredovisning (Norman & 
MacDonald, 2004; Larrinaga-González, Carrasco-Fenech, Caro-González, Correa-Ruíz 
& María Páez-Sandubete, 2001). Norman och MacDonald (2004) menar att 
hållbarhetsredovisning är överflödig, kostsam och inte användbar som beslutsunderlag. 
De finns även de som hävdar att hållbarhetsredovisning innebär en skönmålning av 
företags verksamhet och att en hållbarhetsredovisning bör läsas med skeptiska ögon 
(Larrinaga-González et al., 2001). Larrinaga-González et al. (2001) menar att 
hållbarhetsredovisning lyfter fram fel aspekter av samhällsansvaret. Företag talar om 
vad de är bra på medan andra mer väsentliga aspekter av företags verksamhet inte 
berörs av transparensen. Det innebär att mottagaren av hållbarhetsredovisningen erhåller 
ett vilseledande positivt intryck av verksamheten och transparensen leder istället till en 
minskad öppenhet. (Delmas & Burbano, 2011; Frostenson et al., 2015) Problematiken 
leder till att hållbarhetsredovisningen särkopplas från verksamheten. 
Hållbarhetsredovisningen får därmed ingen betydelse för de interna processerna för 
ökad hållbarhet. (Frostenson et al., 2015) Ett begrepp som härleds från denna 
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problematik är “greenwashing”. Termen kan förklaras utifrån företags medvetna 
handlingar att vilseleda intressenter när det gäller företags hållbarhetsarbete (Parguel, 
Benoit-Moreau & Larceneux, 2011) 
 
Trots kritikernas syn på hållbarhetsredovisning utvecklas området kontinuerligt, främst 
genom förbättrade standarder och den nya lagstiftningen (Frostenson et al., 2015; Prop. 
2015/16:193). Det finns ett antal standarder och riktlinjer som fyller en funktion inom 
hållbarhetsområdet, av särskild aktualitet är ISO-standarder och standarden från Global 
Reporting Initiative (GRI) (Frostenson et al., 2015). Enligt EU-direktivet (2014/95/EU) 
uppmanas företag att tillämpa något etablerat ramverk i deras hållbarhetsredovisning. 
Standarden från GRI är den mest accepterade. (PWC, 2016) GRI är en internationellt 
oberoende organisation. Frivilligt deltagande företag och organisationer hjälper 
myndigheter och andra organisationer att förstå och kommunicera effekterna av deras 
verksamhet. (GRI, 2016) Turcsanyi och Sisaye (2013) menar att det frivilliga 
samarbetet mellan företag och organisationer resulterar i ett trovärdigt och tillförlitligt 
ramverk. En hållbarhetsredovisning som upprättas enligt GRI:s standard ska utgå från 
innehållsmässiga och kvalitativa principer. Standarden liknar de redovisningsstandarder 
som finns etablerade för traditionell finansiell redovisning. (Frostenson et al., 2015) 
GRI vägleder företag att redovisa relevant information och redovisa hur dess materiella 
aspekter hanteras med hänsyn till de tre perspektiven av hållbarhet. Syftet med 
standarden är att skapa en framtid där hållbarhet är integrerat i varje företag. Den ska 
även bidra till en högre jämförbarhet mellan företags hållbarhetsredovisningar. (GRI, 
2017) Företag som följer GRI:s riktlinjer vill kommunicera hållbarhetsarbetet och bli 
mer transparenta i redovisningen. Det är verktyg som GRI:s riktlinjer bistår med. 
(Alonso-Almeida, Llach & Marimon, 2014) 
 
2.5 Relationen mellan hållbarhet, hållbarhetsredovisning och prestation 
 
Vi har tagit del av flertalet internationella studier där delar av en hållbarhetsredovisning 
såsom social prestation (CSP) (eng. Corporate Social Performance) och ekologisk 
prestation (CEP) (eng. Corporate Environmental Performance) och deras samband med 
den finansiella prestationen (CFP) (eng. Corporate Financial Performance) studerats (se 
tabell 1). Dessa forskningsansatser har utvecklats och fått stor uppmärksamhet de 
senaste åren. Resultaten av studierna har till stor del påvisat positiva samband mellan 
variablerna. Att det påvisats positiva samband mellan variabler går i linje med 
intressentteorin. Freeman (1984) menar att olika intressenter har olika uppfattningar om 
hur verksamheten ska bedrivas. Det medför att företag bör ta hänsyn till alla legitima 
intressenters intressen för att på så sätt förbättra ryktet. Företags prestation ökar som en 
konsekvens av det. (ibid.) Vi tolkar det som att företag som är medvetna om 
argumentationen tillgodoser intressenternas förväntningar vad gäller hållbarhet. Det 
resulterar i att företagen erhåller en högre finansiell prestation. 
 
Hållbarhetsredovisningens transparens kan även styrka de positiva sambanden mellan 
den sociala prestationen och den ekologiska prestationen i relation till den finansiella 
prestationen (Cheng et al., 2014; Frostenson et al., 2015; Narayanan et al., 2000). 
Intressenter kan tydligt ta del av företags hållbarhetsarbete i redovisningen. Det leder till 
att de asymmetriska förhållanden som ofta råder mellan företag och intressenter 
minskas avsevärt. Det senare medför ökad tillit gentemot företagen och kan leda till en 
högre finansiell prestation. (Cheng et al., 2014; Narayanan et al., 2000) 
 
Det råder en brist på homogenitet i resultaten. Flertalet forskare har funnit negativa 
samband mellan den sociala prestationen och den ekologiska prestationen i relation till 
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den finansiella prestationen (se tabell 1). De negativa sambanden kan förklaras av de 
ökade kostnader som hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning adderar till 
verksamheten. Det senare förespråkas av Friedman (1970) som menar att 
hållbarhetsarbete endast innebär att resurser placeras där de inte kommer generera vinst. 
Vidare menar Jensen (2002) att företag som har målsättningar inom socialt 
ansvarstagande, ekologiskt ansvarstagande och förbättrad finansiell prestation har svårt 
att nå dessa samtidigt. Målsättningarna är inte förenliga och går inte att maximera 
samtidigt. Det är således nödvändigt med en kompromiss mellan målsättningarna. Om 
företag inte kompromissar kommer hållbarhetsarbetet leda till en försämrad 
övergripande effektivitet. Det leder följaktligen till en sämre finansiell prestation. (ibid.) 
 
I tabell 1 kan det även utläsas att ett antal studier inte funnit något samband mellan 
variablerna. Åtminstone inget övertygande samband för att författarna skulle kunna dra 
några välgrundade slutsatser om sambandet var positivt eller negativt. Det kan tolkas 
som att den sociala prestationen respektive den ekologiska prestationen i relation till 
den finansiella prestationen varken gör från eller till. Det senare innebär att företags 
beslut att arbeta hållbart och hållbarhetsredovisa motiveras av företagsledningens 
engagemang, efterfrågan och om nyttan är större än kostnaden (Thijssens et al., 2016). 
Att forskare inte funnit några samband kan enligt Thijssens et al. (2016) bero på valet 
av population. Det kan även bero på valet av variabler eftersom det inte finns några 
exakta mått på de tre variablerna; social, ekologisk och finansiell prestation (Callan & 
Thomas, 2009; Endrikat, Guenther & Hoppe, 2014; Fu & Jia, 2012; Gjølberg, 2009; Lu 
& Taylor, 2016; Orlitzky et al., 2003) Att det inte finns några exakta mått kan även vara 
en förklaring till den stora spridningen av positiva, negativa och inga övertygande 
samband. Avsaknaden av exakta mått är en bidragande faktor till att ämnesområdet är 
omdebatterat. (ibid.) Det kan även bero på avsaknaden av generella metoder för att 
undersöka sambanden. (Lu & Taylor, 2016) Wang, Dou och Jia (2016) menar även att 
tvetydigheten kan bero på att sambanden varierar avsevärt inom olika operativa miljöer. 
Sambanden är generellt starkare för företag som är verksamma i utvecklade ekonomier 
jämfört med företag i utvecklingsländer (ibid.). Vidare menar Fujii och Tatsuo (2012)  
att utfallen kan variera för att varje region och land har sina egna ramverk för företags 
hållbarhetsarbete. Lu och Taylor (2016) hävdar även att företag som är verksamma 
inom flera branscher och icke-amerikanska företag uppvisar starkare positiva samband. 
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Tabell 1 Resultat av tidigare forskning 

 
2.6 Energibranschen 
 
Energibranschen är en bransch med unika förutsättningar. Energi, och främst el, är en av 
de mest homogena produkter som existerar. Oavsett vilken leverantör av energikällor 
som används är produktens egenskaper desamma. (Energimyndigheten, 2002) Med 
anledning av den homogenitet som råder måste företagen inom branschen differentiera 
sig (McWilliams & Siegel, 2001). Konkurrerande företag kan inte differentiera sig på 
traditionellt sätt, genom fysiskt synliga eller funktionella fördelar. Differentieringen kan 
istället ske genom service, kontraktsvillkor, nischer eller miljöegenskaper. (Daamsgard 
& Hollmén, 2013; Matraves & Rondi, 2007; McWilliams & Siegel, 2001) 
 
Energibranschen är en miljökänslig bransch. Energidistribution är en av de största 
bidragande orsakerna till rådande klimatförändringar. Tillvägagångssättet när energi 
produceras är därmed viktigt för att säkerställa en hållbar utveckling. (Bonsón & 
Bednárová, 2015; Frostenson et al., 2015; Hanimann, Vinterbäck & Mark-Herbert, 
2015; Kuo & Chen, 2013; Roca & Searcy, 2012) Energibranschen besitter därmed ett 
stort ansvar att nå både nationella och internationella mål. Branschen har även ett ansvar 
att arbeta för en hållbar utveckling. (Naturvårdsverket, 2016) Ett steg mot hållbar 
utveckling är att Sverige implementerat en nollvision, som innebär att inga nettoutsläpp 

 Positivt samband Negativt samband Inget samband 
CEP-CFP Al Tuwaijri, Christensen & 

Hughes (2004), Alvarez-Gil, 
Burgos-Jimenez & Cespedes- 
Lorente (2001), Ann, Zailani & 
Wahid (2006), Berrone & 
Gomez-Meija (2009), 
Christmann (2000), Clarkson et 
al. (2004), Clemens (2006), 
Dowell et al. (2000), Judge & 
Douglas (1998), Khanna & 
Damon (1999), King & Lenox 
(2001), Klassen & McLaughlin 
(1996), Konar & Cohen (2001), 
Menguc, Auh & Ozanne (2010), 
Montabon, Sroufe & 
Narisimhan (2007), Nakao et al. 
(2007), Nehrt (1996), Russo & 
Fouts (1997), Wahba (2008) 

Berrone & Gomez-Meija 
(2009), Bush & Hoffmann 
(2011), Christmann (2000), 
Clarkson et al. (2004), Hassel et 
al. (2005), Khanna & Damon 
(1999), Klassen & McLaughlin 
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av växthusgaser ska ske år 2050 (Energimyndigheten, 2016). Ett av nollvisionens 
delmål, som högst berör energibranschen, är Europeiska Unionens mål om att minska 
växthusgasutsläppen med minst 20 %, sänka energiförbrukningen med 20 % och att 
andelen förnybar energi ökar till 20 % av den totala energikonsumtionen. Sverige har 
beslutat att målet gällande förnybar energi ska andelen ligga på 50 %. (Europeiska 
Kommissionen, 2017a; Naturvårdsverket, 2016) För att uppnå målet måste 
energibranschen ta sitt ansvar och arbeta för en hållbar utveckling, något som allt fler 
företag gjort. Under de två senaste decennierna har en stor förändring skett inom 
energibranschen. Intresset för förnybar energi har ökat. Det senare har lett till att 
företagen har övergått mot en mer miljövänlig produktion för att möta samhällets krav. 
(Hartmann & Apaolaza Ibáñez, 2007; Verbong & Geels, 2007) 
 
2.7 Hypotesformulering och teoretisk modell 
 
Utifrån tidigare forskning och operationaliseringarna ovan konstrueras följande 
hypoteser: 
 
H1a-H3a: Prestation 
H1a: Det finns ett positivt samband mellan det ekologiska perspektivet och prestation 
inom energibranschen. 
H2a: Det finns ett positivt samband mellan det sociala perspektivet och prestation inom 
energibranschen. 
H3a: Det finns ett positivt samband mellan det ekonomiska perspektivet och prestation 
inom energibranschen. 
 
H1b-H3b: Tillväxt 
H1b: Det finns ett positivt samband mellan det ekologiska perspektivet och tillväxt inom 
energibranschen. 
H2b: Det finns ett positivt samband mellan det sociala perspektivet och tillväxt inom 
energibranschen. 
H3b: Det finns ett positivt samband mellan det ekonomiska perspektivet och tillväxt 
inom energibranschen. 
 
H1c-H3c: Hållbarhetsprestation 
H1c: Det finns ett positivt samband mellan det ekologiska perspektivet och 
hållbarhetsprestation inom energibranschen. 
H2c: Det finns ett positivt samband mellan sociala perspektivet och 
hållbarhetsprestation inom energibranschen. 
H3c: Det finns ett positivt samband mellan ekonomiska perspektivet och 
hållbarhetsprestation inom energibranschen. 
 
H1d-H3d: ROA 
H1d: Det finns ett positivt samband mellan det ekologiska perspektivet och ROA inom 
energibranschen. 
H2d: Det finns ett positivt samband mellan sociala perspektivet och ROA inom 
energibranschen. 
H3d: Det finns ett positivt samband mellan ekonomiska perspektivet och ROA inom 
energibranschen. 
 
H1e-H3e: ROE 
H1e: Det finns ett positivt samband mellan det ekologiska perspektivet och ROE inom 
energibranschen. 
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H2e: Det finns ett positivt samband mellan sociala perspektivet och ROE inom 
energibranschen. 
H3e: Det finns ett positivt samband mellan ekonomiska perspektivet och ROE inom 
energibranschen. 
 
  

 
Figur 3 Teoretisk modell 
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3. METOD 
 
I kapitlet presenteras studiens forskningsansats och tillvägagångssätt. Kapitlets syfte är 
att ge läsaren en förståelse för studien och dess vetenskapliga utgångspunkter. 
Inledningsvis presenteras studiens synsätt och forskningsstrategi som sedan leder in på 
datainsamlingsprocessen, definitionen av urvalet och en presentation och motivering 
till studiens variabler. Avslutningsvis behandlas studiens trovärdighet och tillförlitlighet 
som mynnar ut i en diskussion där metodproblem och dess lösningar lyfts fram. 
  
Syftet med studien var att förklara om arbetet med ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet som avspeglas i hållbarhetsredovisning leder till högre prestation. Studiens 
tillvägagångssätt har påverkats av vilket synsätt, forskningsfilosofi och forskningsansats 
som tillämpats. Resultaten av den empiriska studien analyserades utifrån den teoretiska 
referensramens framtagna hypoteser. Det innebar att studien karaktäriserades av ett 
analytiskt synsätt. Det analytiska synsättet antar att verkligheten är objektiv och att 
helheten förstås utifrån delarna genom att kartlägga ett kausalitetssamband. (Arbnor & 
Bjerke, 2009) Det analytiska synsättet är starkt kopplat till den positivistiska 
forskningsfilosofin och innebär att vetenskapen ska vara objektiv. Det betyder fri från 
värderingar samtidigt som den ska vara mätbar. (Arbnor & Bjerke, 2009; Bryman & 
Bell, 2013) Studiens empiriska analys genomfördes på organisationsnivå för att kunna 
inkludera företagens syn och få en bredare bild av ämnet. Vidare eftersträvades 
företagens uppfattning om hållbarhetsredovisning och dess funktion. Studien har 
därmed även präglats av ett aktörssynsätt som ger en ökad förståelse av verkligheten 
med hjälp av aktörers uppfattningar. Aktörssynsättet grundar sig i den hermeneutiska 
forskningsfilosofin, som fokuserar på förståelse av människors beteende. (Arbnor & 
Bjerke, 2009) 
 
För att besvara studiens forskningsfråga och därmed uppnå studiens syfte har en 
deduktiv forskningsansats tillämpats. En deduktiv forskningsansats utgår från befintliga 
begrepp och teorier som sedan mynnar ut i en eller flera hypoteser som bekräftas eller 
förkastas genom en empirisk granskning (Bryman & Bell, 2013). I den teoretiska 
referensramen i kapitel två framgår operationaliseringar av studiens centrala begrepp, 
kapitlet avslutas med studiens hypoteser. Dessa genomgick empirisk granskning med 
syfte att förklara om arbetet med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet som 
avspeglas i en hållbarhetsredovisning leder till högre prestation. Vid insamlandet och 
analysen av data har studien använt en kvantitativ forskningsmetod. Kvantitativ 
forskningsmetod bygger på deduktiva ansatser eftersom synen på relationen mellan 
teori och forskning i huvudsak är likadana (Bryman & Bell, 2013). Den kvantitativa 
forskningsmetoden betonar kvantifiering vid insamlingen och analysen av data. Vidare 
antar forskningsmetoden, i likhet med det analytiska synsättet, att verkligheten är 
objektiv. (ibid.) För att besvara forskningsfrågan har empirisk och kvantifierbar data 
samlats in. Data sammanställdes sedan för att analyseras utifrån studiens ställda 
hypoteser. 
 
3.1 Forskningsdesign 
 
En rad olika former av forskningsdesign kan tillämpas i studier beroende på studiens 
syfte. För att besvara vår studies syfte har en tvärsnittsdesign tillämpats. Det innebär att 
data samlas in från mer än ett fall vid en viss tidpunkt (Sekran & Bougie, 2013). Det  
gjordes för att utvinna kvantifierbar data med koppling till två eller flera variabler 
(Bryman & Bell, 2013). Variablerna analyserades sedan för att upptäcka eventuella 
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samband. Det fanns ett intresse att samla in information från olika företag för att öka 
möjligheten att kunna uttala sig om hela populationen. En enkätundersökning 
möjliggjorde detta. Studien syftade även till att analysera företagsspecifik finansiell 
information från företagen vid samma tidpunkt för att komplettera den insamlade 
informationen från enkäterna. Insamlad data analyserades genom beskrivande analyser, 
korrelationsanalyser och regressionsanalyser. 
 
3.2 Litteraturstudie och datainsamling 
 
Vid datainsamling finns två tekniker, primärdata och sekundärdata. Sekundärdata är den 
redan tillgängliga data insamlad av tidigare forskare i annat syfte. Sekundärdata kan 
bidra med ytterligare kunskap i kombination med primärdata och stödja slutsatser eller 
tolkning. (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016) I och med att vår studie har en deduktiv 
forskningsansats har en genomgång gjorts av tidigare forskning relaterat till 
ämnesområdet. Främst användes vetenskapliga artiklar, böcker, databaser och olika 
rapporter. De rapporter som användes i studien var publikationer, årsredovisningar och 
hållbarhetsredovisningar från olika företag. Litteratursökningen genomfördes primärt 
via Luleå tekniska universitets databas PRIMO och Google Scholar. De sökord som i 
huvudsak använts återfinns nedan i tabell 2. Vetenskapliga artiklars referenser har även 
bidragit med ytterligare referenser. Samtliga vetenskapliga artiklar som studien använt 
sig av går att återfinna i litteraturförteckningen, i kapitel sju. Studien använde sig även 
av primärdata, i form av en enkät. Med primärdata menas ny data som samlas in med 
syftet att appliceras i en specifik forskning (Saunders et al., 2016). 
 
Tabell 2 Träffbild av studiens centrala begrepp 
 
Sökord PRIMO Google Scholar 
“hållbarhetsredovisning” 204 1 600 
“sustainability reporting” 382 053 1 320 000 
“hållbarhet” 10 352 17 800 
“sustainability” 2 124 996 3 750 000 
“lönsamhet” 10 731 21 400 
“finansiell prestation” 3 514 12 500 
”financial performance” 7 919 090 4 220 000 
“prestation” 231 939 121 000 
”performance” 34 257 973 6 160 000 
“prestationsmått” 265 1 530 
“performance measure” 11 893 064 5 610 000 
”corporate social responsibility” 2 664 083 2 340 000 
”CSR” 541 946 864 000 
“corporate social performance” 2 636 873 2 750 000 
”CSP” 416 672 621 000 
“corporate environmental performance” 1 458 502 2 190 000 
”CEP” 834 997 1 100 000 
“corporate financial performance” 3 293 035 2 550 000 
”CFP” 190 776 155 000 
“return on assets” 3 827 998 2 300 000 
”ROA” 918 605 643 000 
“return on equity” 3 032 776 2 420 000 
”ROE” 2 240 398 955 000 
 
  
3.3 Urval 
 
Studiens population är företag som är verksamma i energibranschen. Dessa företag 
identifierades genom databasen Retriever Business, följande näringsgrenar utgjorde hela 
energibranschen. 35.110 Generering av elektricitet, 35.120 Överföring av elektricitet, 
35.130 Distribution av elektricitet, 35.140 Handel med elektricitet, 35.210 
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Framställning av gas, 35.220 Distribution av gasformiga bränslen via rörnät, 35.230 
Handel med gas via rörnät och 35.300 Försörjning av värme och kyla. Då studien 
ämnade dra en generell slutsats för hela branschen var det en förutsättning att alla 
näringsgrenar var representerade. Majoriteten av företagen inom energibranschen hade 
mellan 0-9 anställda och saknade aktiv verksamhet. Med anledning av att de saknade 
aktiv verksamhet valdes de företag som hade fler än 10 anställda som studieobjekt. 
Större företag och företag inom miljökänsliga branscher hållbarhetsredovisar och 
kommunicerar sitt ansvar i större utsträckning. (Bonsón & Bednárová, 2015; Borglund, 
De Geer & Hallvarsson, 2008; Frostenson et al., 2015; Kuo & Chen, 2013; Roca & 
Searcy, 2012; Stanwick & Stanwick, 1998) Studiens utvalda företag var större företag 
och låg i framkant vad gäller arbetet med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet 
som avspeglas i en hållbarhetsredovisning. Det senare tolkade vi som att företagen har 
kunskap om ämnesområdet och därmed kunde uttala sig på ett tillförlitligt sätt. 
 
Flertalet av företagen som hade mellan 0-9 anställda ingick även i samma koncern som 
studiens utvalda företag. Att dessa företag omfattades av koncernernas 
hållbarhetsredovisning bidrog till att deras medverkan ytterligare kunde komplicera 
studien. Flertalet av studiens utvalda företag berörs av det nya lagkravet om 
hållbarhetsredovisning. Det gjorde dessa än mer intressanta att studera. Avgränsningen 
resulterade i ett ursprungligt urval på 200 företag där alla näringsgrenar var 
representerade. Att det ursprungliga urvalet bestod av 200 företag gjorde det fullt 
genomförbart att studera alla dessa och något ytterligare urval var inte nödvändigt. 
 
3.4 Mätinstrument 
 
Inom kvantitativ forskning är mätning en av de viktigaste faktorerna (Bryman & Bell, 
2013; Saunders et al., 2016). Enligt Bryman och Bell (2013) finns det tre huvudsakliga 
anledningar varför forskare ska använda sig av mätning i deras studier. Den första 
anledningen är att mätning gör att små skillnader mellan aktuella variabler kan 
beskrivas. Den andra anledningen är att mätning ger forskaren ett konsekvent verktyg 
för att hitta dessa skillnader. Konsekvent i den mening att det inte ska ha någon 
betydelse av vem eller när mätningen sker. Den tredje anledningen är att mätning utgör 
grunden för mer exakta beräkningar av relationen mellan begrepp. (ibid.) För att en 
undersökning ska vara mätbar krävs en operationalisering av de centrala begreppen 
(Forza, 2002). Operationalisering innebär att forskaren definierar de begrepp som 
behandlas i studien och förklarar tillvägagångssättet för att mäta begreppen (Bryman & 
Bell, 2013). Operationaliseringen av studiens centrala begrepp framgår av den teoretiska 
referensramen i kapitel två. 
 
3.5 Enkätens utformning 
 
Ett allmänt problem avseende enkäter är att frågor som upplevs irrelevanta, komplexa 
eller intetsägande för respondenterna resulterar i obesvarade frågor eller felaktiga svar 
(Bryman & Bell, 2013). Det kan leda till att viktig information går förlorad och en 
svårighet att tolka resultatet på ett tillförlitligt sätt. Vid utformningen av enkäten förstod 
vi problematiken och utformade enkäten på ett sätt som eliminerade problemet. Vi 
undvek öppna frågor av orsaken att dessa tenderar att vara svårare att besvara än slutna 
frågor. Vi valde även att använda oss av obligatoriska frågor i programmet Lime Survey 
för att minimera antalet obesvarade frågor. Enkäten delades in i avsnitt för att den skulle 
vara lätt att förstå och följa. Det senare ledde till att vi minimerade antalet frågor till 
endast 15 stycken. Dessa frågor fördelades på fem avsnitt. Vid utformningen av enkäten 
användes två tidigare studier som grund. Ursprungsstudierna utfördes av Garay, Font & 
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Pereira-Moliner (2017) och Lee och Yang (2011). Sammantaget för hela enkäten 
berördes påståenden och frågeställningar som syftade till att mäta attityder genom 
kvalitativa variabler. 
 
Inledningsvis efterfrågade vi allmänna upplysningar; respondentens kön, formella 
utbildning, antalet arbetade år i organisationen, huvudsakliga arbetsområde, antalet 
arbetade år inom området och avslutningsvis efterfrågades företagets främsta 
energikälla. I avsnittet användes både kvalitativa variabler, i form av nominalskalor, och 
kvantitativa variabler där kvotskalor användes. Generellt för både nominalskalan och 
kvotskalan är att de innebär en kategorisering av värdena (Djurfeldt, Larsson & 
Stjärnhagen, 2010). I nästföljande avsnitt berördes studiens subjektiva prestationsmått i 
form av företagets prestation och tillväxt. För att mäta företagets prestation användes en 
femgradig ordinalskala som innebär en rangordning av värdena. Skalan användes för att 
mäta attityder. Respondenten tar ställning till i vilken utsträckning denne håller med i 
olika påståenden. Denna typ av skala saknar en nollpunkt. Den har däremot en 
mittpunkt. (Djurfeldt et al., 2010) För att mäta företagets tillväxt användes en sjugradig 
likertskala. I likhet med ordinalskala mäter även likertskala attityder (Likert, 1931). 
Likertskalan möjliggör en nyanserad men neutral respons av respondenten eftersom 
respondenten får ange i vilken grad de instämmer i frågeställningarna (McIver & 
Carmines, 1981). Mått med enstaka indikatorer kan klassificera på ett felaktigt sätt. Det 
senare motverkas genom likertskalan då det är ett mått med flera indikatorer vilket 
möjliggör nyansskillnader av begrepp och frågeställningar (Bryman & Bell, 2013; 
Spector, 1992). Sedan efterfrågades information om hållbarhetsredovisning. Vidare 
behandlades företagets hållbarhetsarbete fördelat på de tre perspektiven; ekologisk, 
social och ekonomisk hållbarhet. I avsnittet användes, i likhet med mätningen av 
tillväxten, en sjugradig likertskala. Slutligen innehöll enkäten ett avslutande avsnitt som 
behandlade studiens prestationsmått på hållbarhetsprestation. Hållbarhetsprestation 
mättes utifrån en intervallskala, endast två svarsalternativ var möjliga, ”Ja” och ”Nej” 
(Djurfeldt et al., 2010). Avsnittet avslutades med en möjlighet för respondenterna att 
lämna tilläggsuppgifter angående den sista frågan, om det fanns några andra effekter av 
hållbarhetsredovisning som av någon anledning inte behandlats i frågan ovan. Enkätens 
fullständiga frågor presenteras i bilaga 2. 
 
3.6 Regressionsanalys 
 
Studiens litteratursökning låg till grund för utformandet av den statistiska analysen. 
Största delen av tidigare forskning har använt sig av liknande regressionsanalyser, 
närmare bestämt 49 av de 59 studier som ingick i tabell 1. Fördelen med statistiska 
modeller, såsom regressionsanalyser, är att de minimerar risken att forskaren drar egna 
slutsatser som inte styrks av insamlad empirisk data (Ejvegård, 2009). En 
regressionsanalys kan lämpligen användas när relationen mellan en beroende variabel  
och en eller flera oberoende variabler ska analyseras (Djurfeldt & Barmark, 2009). 
Enligt Saunders et al. (2016) är en oberoende variabel en variabel som orsakar 
förändringar i en beroende variabel. En beroende variabel är en variabel som förändras 
genom påtryckningar av andra variabler. Syftet med en regressionsanalys är att använda 
de oberoende variablerna, vars värden är kända, för att förutsäga den enda beroende 
variabeln (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010). En regressionsanalys beskriver även 
hur stor del av variationen i den beroende variabeln som kan förklaras av de oberoende 
variablerna. Genom en regressionsanalys ges även möjlighet att pröva de uppställda 
hypoteserna för att sedan bekräfta eller förkasta dessa. (Körner & Wahlgren, 2015) 
Analysens beroende variabel kan inte förklaras helt av de oberoende variablerna 
eftersom en viss variation kring regressionslinjen kan förekomma. (Studenmund, 2001) 
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Av den anledningen inkluderades en stokastisk felterm (ɛ) i studiens samtliga 
regressionsanalyser. 
 
3.7 Studiens variabler 
 
Syftet med studien var att förklara om arbetet med ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet som avspeglas i hållbarhetsredovisning leder till högre prestation. De tre 
perspektiven av hållbarhet, det ekologiska, sociala och ekonomiska perspektivet var 
således studiens oberoende variabler. De subjektiva prestationsmåtten prestation, 
tillväxt och hållbarhetsprestation och de objektiva prestationsmåtten ROA och ROE, var 
uteslutande studiens beroende variabler. För att uppnå syftet och utröna eventuella 
dominerande effekter utfördes stegvisa regressionsanalyser. Variabeln 
hållbarhetsredovisning exkluderades till att börja med för att sedan stegvis inkluderas i 
påföljande regressionsanalyser. En stegvis regressionsanalys används för att utesluta 
spuriösa och undertryckta samband (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 
2007). Ett spuriöst samband är enligt Esaiasson et al. (2007) ett samband mellan 
variabler som egentligen beror på av att variablerna är positivt korrelerade med en tredje 
variabel. I våra regressionsanalyser är hållbarhetsredovisning den tredje variabeln. Ett 
undertryckt samband är ett samband som träder fram mellan den beroende och 
oberoende variabeln när den tredje variabeln kontrolleras (Esaiasson et al., 2007). Det 
kan förklaras av att det finns en tredje variabel som är positivt korrelerad med den ena 
variabeln och negativt korrelerad med den andra variabeln (ibid.) I linje med det senare 
ville vi inte riskera att inte finna något samband mellan variablerna som en konsekvens 
av att vi uteslutit variabeln hållbarhetsredovisning från analysen. Av den anledningen 
introducerades variabeln stegvis. Vi ville kontrollera om hållbarhetsredovisning är 
sammankopplat med de tre perspektiven av hållbarhet. 
 
Företags storlek och ålder har påvisats påverka både studiens oberoende variabler och 
studiens objektiva prestationsmått. Med anledning av det ingick de som studiens 
kontrollvariabler i respektive regressionsanalys (Brammer & Pavelin, 2006; Burke, 
Logsdon, Mitchell, Reiner & Vogel, 1986; Callan & Thomas, 2009; Glancey, 1998; 
Majumdar, 1997; Waddock & Graves, 1997; Wahba, 2008; Yazdanfar, 2013; Yee et al., 
2008). Utifrån det stod det klart att studien har fler än två variabler. Vi använde oss av 
multipla regressionsanalyser. Dessa regressionsanalyser kan förklaras i en högre grad 
eftersom fler variabler inkluderas och hålls konstanta för att förklara sambandet (Hair et 
al., 2010). Valet av multipla regressionsanalyser för att testa hypoteserna och således 
uppfylla syftet var även i linje med flertalet tidigare studier (Alvarez-Gil et al., 2001; 
Dowell et al., 2000; Dunn & Sainty, 2009; Mahoney et al., 2013; McWilliams & Siegel, 
2000; Montabon et al., 2007; Nakao et al., 2007; Nehrt, 1996; Waddock & Graves, 
1997). 
 
Flertalet tidigare studier, och även vår studie, har tagit hänsyn till företags storlek och 
använt den som kontrollvariabel. Företags storlek har påvisats påverka den finansiella 
prestationen eftersom större företag har lägre genomsnittskostnader och därmed högre 
avkastning (Callan & Thomas, 2009). Företags storlek kan även påverka i vilken 
utsträckning företag hållbarhetsredovisar. Ju större företag desto fler intressenter 
kommer det att attrahera och pressen från externa parter ökar. Företag måste anpassa sig 
och påvisa legitima investeringar i en större omfattning. (Brammer & Pavelin, 2006; 
Burke et al., 1986; Waddock & Graves, 1997) Waddock och Graves (1997) menar även 
att större företag förmodligen har mer resurser att investera i hållbarhetsarbetet och 
redovisningen av arbetet. För att öka reliabiliteten användes samma definition av 
variabeln som flertalet andra studier använt. Företags storlek definieras som antalet 
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anställda. (Callan & Thomas, 2009; Waddock & Graves, 1997) Enligt Yee et al. (2008) 
kan de anställda påverka företags finansiella prestation positivt genom att de bidrar till 
nöjdare kunder och bättre produktivitet. De anställda är därmed en viktig tillgång för 
företag genom deras lojalitet, engagemang och attityd (ibid.). Av den anledningen, 
tillsammans med den stora skillnaden i de studerade företagens storlek, ansågs variabeln 
vara av betydande vikt för studiens regressionsanalyser. Vi ville inte heller riskera att 
finna spuriösa samband, varför det var av vikt att komplettera regressionen med 
variabeln. Studien utgår från antalet anställda företaget hade år 2015 i beräkningen av 
företagets storlek. 
 
𝐹ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠  𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡  𝑎𝑛𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑑𝑎 
 
Vår studie har även använt företags ålder som kontrollvariabel i och med att tidigare 
studier visat på att det finns ett samband mellan företags ålder och den finansiella 
prestationen. (Glancey, 1998; Majumdar, 1997; Wahba, 2008; Yazdanfar, 2013). Vi 
ville inte, i likhet med kontrollvariabeln företags storlek, riskera att finna spuriösa 
samband. Av den anledningen var det av vikt att komplettera regressionen med 
variabeln. Wahba (2008) menar att variabeln reflekterar företags stadie i livscykeln, 
vilket påverkar prestationen. Var företag befinner sig i livscykeln kan således även 
påverka i vilken utsträckning de hållbarhetsarbetar och hållbarhetsredovisar. Nystartade 
företag har generellt ett större fokus på att bygga upp företaget och kapitalbasen. 
(Bruzelius & Skärvad, 2011) Det kan därför tänkas att företag i tidigt stadie inte 
hållbarhetsredovisar då det medför relaterade kostnader. Glancey (1998) menar att äldre 
företag använder sin erfarenhet och ett uppbyggt varumärke för att öka marginalerna på 
de produkter och tjänster de säljer. Glancey (1998) menar även att äldre företag kan 
använda sig av omoderna metoder som inte hänger med i förändringar. Vår studie utgår 
från det år företaget bildades fram till 2015 i beräkningen av företagets ålder. 
 
𝐹ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠  å𝑙𝑑𝑒𝑟 = Å𝑟  2015 − Å𝑟𝑒𝑡  𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡  𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 
 
Studiens regressionsanalyser förklaras enligt följande: 
 
Prestation = β0 + β1Ekologisk hållbarhet + β2Social hållbarhet + β3Ekonomisk 
hållbarhet + ɛ  
 
Tillväxt = β0 + β1Ekologisk hållbarhet + β2Social hållbarhet + β3Ekonomisk 
hållbarhet + ɛ 
 
Hållbarhetsprestation = β0 + β1Ekologisk hållbarhet + β2Social hållbarhet + 
β3Ekonomisk hållbarhet + ɛ 
 
ROA2015 = β0 + β1Ekologisk hållbarhet + β2Social hållbarhet + β3Ekonomisk 
hållbarhet + β5Storlek2015 + β6Ålder2015 + ɛ 
 
ROE2015 = β0 + β1Ekologisk hållbarhet + β2Social hållbarhet + β3Ekonomisk 
hållbarhet + β5Storlek2015 + β6Ålder2015 + ɛ 
 
Studiens regressionsanalyser med hållbarhetsredovisning inkluderad förklaras enligt 
följande: 
 
Prestation = β0 + β1Ekologisk hållbarhet + β2Social hållbarhet + β3Ekonomisk 
hållbarhet + β4Hållbarhetsredovisning + ɛ 
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Tillväxt = β0 + β1Ekologisk hållbarhet + β2Social hållbarhet + β3Ekonomisk 
hållbarhet + β4Hållbarhetsredovisning + ɛ 
 
Hållbarhetsprestation = β0 + β1Ekologisk hållbarhet + β2Social hållbarhet + 
β3Ekonomisk hållbarhet + β4Hållbarhetsredovisning + ɛ 
 
ROA2015 = β0 + β1Ekologisk hållbarhet + β2Social hållbarhet + β3Ekonomisk 
hållbarhet + β4Hållbarhetsredovisning + β5Storlek2015 + β6Ålder2015+ ɛ 
 
ROE2015 = β0 + β1Ekologisk hållbarhet + β2Social hållbarhet + β3Ekonomisk 
hållbarhet + β4Hållbarhetsredovisning + β5Storlek2015 + β6Ålder2015 + ɛ 
 
Där: 
Prestation = Företagets syn på deras avkastning på investeringar, bruttomarginal, 
kundnöjdhet, kvalitet på deras produkter/tjänster och produktivitet hos deras anställda. 
Tillväxt = Företagets syn på hur vinsten, marknaden, försäljningen, antalet kunder, 
antalet anställda och antalet erbjudna produkter/tjänster har förändrats de tre senaste 
åren. 
Hållbarhetsprestation = Mäter hur väl företaget möter kundernas förväntningar, i vilken 
utsträckning medarbetarna är engagerade, om marknadsvärdet och innovationen ökat, 
om de bättre uppnått försäljningsmål och erhållit finansiella fördelar samt om de bättre 
kan kommunicera sitt hållbarhetsarbete, konkurrera med ledande företag och 
kontrollera, mäta och styra mot deras hållbarhetsmål. 
ROA2015  = Avkastning på totala tillgångar år 2015. 
ROE2015  = Avkastning på eget kapital år 2015. 
𝛽0 = Intercept på y-axeln. 
𝛽1, 𝛽2, 𝛽3 ... 𝛽6 = Regressionskoefficienter. 
Ekologisk hållbarhet = Det ekologiska perspektivet av hållbarhet, som mäter i vilken 
utsträckning företaget tar hänsyn till alternativa bränslen och energikällor, uppmuntrar 
kunder att spara energi, väljer miljövänliga alternativ vid inköp samt ifrågasätter och 
väljer leverantörer som bäst tar ansvar för miljön. 
Social hållbarhet = Det sociala perspektivet av hållbarhet, som mäter i vilken 
utsträckning företaget arbetar med främjandet av medarbetarnas säkerhet och mentala 
hälsa, främjandet av mångfald i termer av kön, etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning och religion samt att aktivt välja leverantörer som bäst tar socialt ansvar. 
Ekonomisk hållbarhet = Det ekonomiska perspektivet av hållbarhet, som mäter i vilken 
utsträckning företaget erbjuder marknadsmässiga löner till sina anställda, väljer 
leverantörer som främjar den lokala utvecklingen, uppmuntrar kunderna att välja lokala 
produkter, bygger långsiktiga relationer med leverantörer och har tillväxtmål som inte 
undergräver kommande generationers arbete. 
Hållbarhetsredovisning = Upprättande av hållbarhetsredovisning. 
Storlek2015 = Antalet anställda år 2015. 
Ålder2015 = Hur många år företaget varit verksamt år 2015. 
ɛ = Felterm. 
 
3.8 Dataanalys 
 
För att analysera den empiriska datan användes statistikprogrammet Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS). Innan datan analyserades plockades ofullständiga 
enkäter bort. Tolv respondenter hade inte slutfört enkäten och svaren uteslöts därmed 
från analysen. Totalt analyserades 105 svar. Dessa svar sammanställdes och 
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presenterades i beskrivande analyser, korrelationsanalyser och regressionsanalyser. De 
beskrivande analyserna hjälpte oss att överskådligt sammanfatta den empiriska datan 
innan fortsatt analys. Datan presenterades genom frekvenser, medelvärdet och 
standardavvikelser. En korrelationsanalys mäter riktning och styrka mellan två variabler 
som presenteras med en korrelationskoefficient (Moore, McCabe & Craig, 2014). 
Korrelationskoefficienten kan variera mellan -1 och 1 och ju längre från 0 den är desto 
starkare korrelation är det (ibid.). Om korrelationen mellan två variabler är positiv tyder 
det att båda variablerna genererar höga eller låga resultat. Om korrelationen är negativ 
innebär det att ett högt värde hos den ena variabeln ger ett lågt värde i den andra 
variabeln. Det är önskvärt att korrelationen mellan variablerna är hög. Det tyder på att 
ett samband existerar. En för hög korrelation mellan variablerna kan dock många gånger 
vara problematiskt i en statistisk analys. Det finns en risk att variablerna i det fallet 
mäter samma sak. Problemet benämns multikollinaritet och uppstår när 
korrelationskoefficienten överstiger 0.8. (Djurfeldt et al., 2010; Hair et al., 2010) 
 
I korrelationsanalyserna kunde sannolikheten att korrelationskoefficienten var 
slumpmässig utläsas genom ett p-värde, även kallat signifikansnivå (Moore et al., 
2014). Enligt Bryman och Bell (2013) är signifikansnivån den risknivå som forskaren är 
villig att acceptera när resultatet analyseras. Signifikansnivån fastställer om resultatet 
kan generaliseras till hela populationen (ibid.). Ett högt F-värde i en statistisk analys 
indikerar på skillnader mellan variablerna som analyseras. Om F-värdet är tillräckligt 
högt kommer skillnaden att vara signifikant. (Hair et al., 2010) Den vanligaste 
signifikansnivå som accepteras är p<0.05 (Bryman & Bell, 2013; Hair et al., 2010). Den 
senare signifikansnivån betyder att chansen att forskaren funnit ett samband är fem på 
hundra, trots att sambandet inte avspeglas i hela populationen. (Bryman & Bell, 2013; 
Thompson, Kim, Aloe & Becker, 2017) Studien använde en signifikansnivå, eller 
risknivå, på p<0.05. Det innebar att hypotesen förkastades om signifikansnivån var lika 
med eller över 0.05. I analyserna presenterades även medelvärden och 
standardavvikelser. Medelvärdet visar vilket svar som är det vanligaste förekommande i 
frågorna. Standardavvikelsen beskriver hur mycket de olika svaren avviker från 
medelvärdet. (De Veaux, Velleman & Bock, 2016) 
 
Resultatet från regressionsanalyserna, om hypoteserna bekräftades eller förkastades, 
utlästes från den standardiserade regressionskoefficienten (𝛽). Värdet på  koefficienten 
beskriver  relationen  mellan  regressionsanalysens  beroende  variabel  och oberoende 
variabel (Hair et al., 2010; Moore et al., 2014). Regressionskoefficienterna möjliggjorde 
en bedömning av varje variabels betydelse i analyserna. Ur regressionsanalyserna kunde 
det även utläsas om betavärdet var statistiskt signifikant. I studien  utfördes  fem 
regressionsanalyser.  Den  första  var ägnad åt prestation (H1-3a), den andra åt tillväxt 
(H1-3b), den tredje behandlade hållbarhetsprestation (H1-3c), den fjärde ROA (H1-3d) 
och slutligen den femte som var ägnad åt ROE (H1-3e). 
 
Flertalet variabler som användes i den statistiska analysen kodades om för att 
möjliggöra deras medverkan i de olika analyserna (Bryman & Bell, 2013). Begreppet 
hållbarhetsprestation kunde anta värden från 0 till 9 utifrån de nio uppställda 
påståendena i enkäten. Svaret “Ja” kodades om till 1 och svaret “Nej” kodades om till 0. 
Högsta möjliga värde på hållbarhetsprestation var således 9 och det lägsta möjliga var 0. 
Variabeln, hållbarhetsredovisning, kodades även om genom införandet av en binär 
skala. Respondenterna kunde svara “Ja” eller “Nej” på frågan, om företaget upprättar 
hållbarhetsredovisning eller inte. Variabeln delades in i två kategorier. Svaret “Ja” 
kodades om till 1 och svaret “Nej” kodades om till 0. Slutligen kodades en 
kontrollvariabel om, företagets storlek, där antalet anställda delades in i olika intervall. 
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De företag som hade mellan 10-19 anställda kodades om till 1. 20-49 anställda kodades 
om till 2. 50-99 anställda kodades om till 3. 100-199 anställda kodades om till 4. 200-
499 anställda kodades om till 5. 500-999 anställda kodades om till 6. 1000-1499 
anställda kodades om till 7. 1500-1999 anställda kodades om till 8 och slutligen 
kodades de företag som hade 10000 anställda eller fler om till 9. De objektiva 
prestationsmåtten klassificerades som kontinuerliga variabler och kunde anta vilket 
värde som helst (Djurfeldt et al., 2010). Av den anledningen krävdes ingen kodning av 
de objektiva prestationsmåtten. 
 
3.9 Studiens trovärdighet 
 
Enligt Bryman och Bell (2013) och Saunders et al. (2016) finns det i huvudsak två 
viktiga kriterier gällande bedömningen av företagsekonomisk forskning och dess 
trovärdighet. Dessa kriterier är validitet och reliabilitet. Det viktigaste kriteriet är enligt 
Bryman och Bell (2013) validitet, som handlar om hur väl de slutsatser som studien har 
genererat hänger ihop. Vidare menar Saunders et al. (2016) att validitet även handlar om 
de mätinstrument som används för att studera ett fenomen faktiskt är lämpliga och 
avsedda att mäta det i fråga. 
 
Enkätens utformning, frågeställningar och skalor var formulerade utifrån existerande 
enkäter som använts av tidigare forskare i sina studier inom ämnesområdet. Det senare 
innebar att variablerna sedan tidigare prövats utifrån dess validitet (Forza, 2002). Av 
den anledningen var en pilotstudie för att försäkra sig om frågornas tillförlitlighet inte 
nödvändig. (Bryman & Bell, 2013; Forza, 2002). Vi valde trots det att pröva frågorna i 
förväg av 10 utomstående personer för att uppmärksamma brister i enkäten. Av den 
anledningen att eventuella brister är svårt att hantera när enkäten är utskickad. Det 
senare bidrog till en bättre utformad enkät och validiteten stärktes ytterligare (Forza, 
2002). För att säkerställa att rätt saker studerades användes empiriskt testade 
prestationsmått i form av ROA och ROE i analysen av den finansiella informationen. 
 
Saunders et al. (2016) anser även att validitet handlar om hur korrekt analysen är av 
studiens resultat och relationer. Det vill säga hur säkert det är att den oberoende 
variabeln påverkar variationen i den beroende variabeln, och inte någon annan faktor 
(ibid.). En tvärsnittsdesign kännetecknas av svårigheten att identifiera kausala 
relationer, trots att forskaren funnit ett samband mellan två variabler (Bryman & Bell, 
2013). Bryman och Bell (2013) menar att konsekvensen av det är att en tvärsnittsdesign 
i de flesta fall brister i validiteten. Det är av stor vikt för studiens resultat att säkerställa 
variablernas orsaksriktning. De valda kontrollvariablerna är variabler som sannolikt kan 
påverka studiens variabler. Med anledning av det har fokus lagts på att kontrollera deras 
påverkan och därmed stärka validiteten. Användandet av dessa kontroller medförde att 
vi bättre kunde uttala oss om den kausala effekten. 
 
Reliabilitet är ytterligare ett viktigt kriterium för att studien ska anses vara trovärdig 
(Hair et al., 2010). Reliabilitet handlar om att studiens resultat ska vara detsamma om 
undersökningen utförs på nytt och använder sig av samma mätinstrument (Bryman & 
Bell, 2013; Saunders et al., 2016). Måtten ska inte variera med tiden eller påverkas av 
slumpmässiga eller tillfälliga händelser (Bryman & Bell, 2013). Vidare kan reliabilitet 
förklaras som att ett mått är konsekvent i vad det avser att mäta (Hair et al., 2010). 
Reliabilitet innebär att ett mått har hög tillförlitlighet (Arbnor & Bjerke, 1994). Ett 
vanligt förekommande mått som mäter reliabilitet är Cronbach’s alpha (α). Cronbach’s 
alpha (α) mäter hur väl olika delar av ett test mäter samma bakomliggande begrepp och 
sträcker sig från 0 till 1. Ett högt värde på reliabilitetskoefficienten indikerar att frågorna 
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inom ett visst begrepp mäter samma sak. (Hair et al., 2010) I vår studie låg 
reliabilitetskoefficienten över den generellt accepterade nivån för förklarande studier på 
0.70. Det innebar att begreppen hade en hög intern korrelation och en hög intern 
konsistens. 
 
För att stärka studiens reliabilitet och möjliggöra en konsekvent analys av studiens 
objektiva prestationsmått användes tidigare rapporterad finansiell data. Användandet av 
tidigare rapporterad finansiell data innebar att informationen var konstant (Bryman & 
Bell, 2013). ROA och ROE beräknades på nytt trots att de fanns tillgängliga i de 
traditionella finansiella redovisningarna. Det gjordes med anledning av att 
beräkningsmetoderna kunde skilja mellan företagen. Resultatet av analysen av de 
objektiva prestationsmåtten bör därmed vara oberoende av vem och när studien 
genomförs. Förutsatt att samma metod används. 
 
Studiens reliabilitet stärktes även av enkätundersökningen. Det var inte en intervjuare 
närvarande vilket medförde att respondenterna inte påverkades eller stördes av denne. 
(Bryman & Bell, 2013; Forza, 2002) I vår enkätundersökning var respondenterna 
anonyma. Anonymitet i sådana undersökningar kan leda till information som annars inte 
skulle ha synliggjorts (Forza, 2002) I vår studie kunde sådan information vara i vilken 
faktisk utsträckning de arbetade med de olika perspektiven. Respondenterna kunde vara 
fullständigt ärliga i besvarandet av enkäten. 
  
3.10 Metoddiskussion 
 
Valet av tillvägagångssätt för studien var ett självklart val. Tidigare studier av liknande 
slag har tillämpat enkätundersökningar och regressionsanalyser framgångsrikt. En 
begränsning beträffande enkäter är att de vanligtvis innebär ett relativt stort bortfall. Ett 
stort bortfall resulterar i felaktigheter i analysen av resultatet. (Bryman & Bell, 2013; 
Forza, 2002) Wang et al. (2016) hävdar att enkätundersökningar har bidragit till den 
största effekten i studier som undersökt liknande samband som vår studie. Av den 
anledningen valde vi att använda oss av det tillvägagångssättet, trots risken för ett stort 
bortfall. 
 
Enkätundersökningar och regressionsanalyser klassas enligt Lu och Taylor (2016) som 
enkla tillvägagångssätt. Det har visats att enkla metoder har en större inverkan på 
sambandet som undersöks jämfört med mer komplexa metoder (Lu & Taylor, 2016). 
Med en enkätundersökning finns det alltid en risk att missa personliga åsikter och 
tilläggsinformation utöver vad som behandlas i enkäten. Det är likaledes inte möjligt att 
ställa följdfrågor till respondenten i de fall det skulle behövas. (Bryman och Bell, 2013) 
Risken att missa personliga åsikter minimerades genom att respondenterna gavs 
möjlighet att besvara enkätundersökningen med hjälp av fem- och sjugradiga skalor. 
Respondenterna kunde uttrycka sina åsikter på ett mer nyanserat sätt, jämfört med om 
frågorna endast haft “Ja” och “Nej” som svarsalternativ. Studien baserades till stor del 
på respondenternas syn på de olika begreppen. Det var således av vikt att åsikterna fick 
en central roll i undersökningen och studien i stort. Vidare minimerades risken att missa 
viktiga åsikter och tilläggsinformation genom enkätens sista fråga som var öppen. 
Respondenterna gavs en möjlighet att uttrycka personliga åsikter gällande effekter av 
hållbarhetsredovisning. Oberoende av riskerna var det inte aktuellt att utföra intervjuer 
med 200 företag, med anledning av en tidsbegränsning. Trots att valet av metod var 
enkelt utesluter det inte det faktum att ett ytterligare antal problem uppkom under 
studiens gång. 
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Ett problem som uppstod var i samband med valet av vilka variabler som skulle ingå i 
studien. Vad gäller de objektiva prestationsmåtten var redovisningsbaserade mått det 
enda alternativet för vår studie. Det finns fördelar med att komplettera analysen med 
marknadsbaserade prestationsmått (Margolis & Walsh, 2001; McGuire et al., 1988). De 
marknadsbaserade prestationsmåtten påverkas emellertid av marknadsrisken. Fördelen 
med marknadsbaserade prestationsmått är att de kan projektera framtida intäkter. Det 
senare kan ge en indikation på aktieägarnas syn på hållbarhetsarbetet. (ibid.) En 
förutsättning för att använda marknadsbaserade prestationsmått är att företagen är 
börsnoterade. Av de företag som ingick i urvalet var en stor del onoterade företag. Det 
senare låg till grund för att marknadsbaserade prestationsmått inte användes. 
 
Ett annat problem som vi stod inför var att finna rätt respondenter till enkät-
undersökningen. Respondenterna var informanter för de olika företagen. Vi fann det 
svårt att hitta kontaktuppgifter, i form av e-postadresser, till de olika företagen. Av den 
anledningen valde vi i flertalet fall att ringa företagen som resulterade i att problemet 
delvis löste sig. En del av problemet kvarstod. Det var att ett antal e- postadresser stod 
adresserat till kundservice eller info. Det gjorde att formuleringen i introduktionsbrevet 
var särskilt tydlig. En lösning på problemet var att introduktionsbrevet innehöll en 
instruktion om att enkäten skulle vidarebefordras till en person inom organisationen 
som hade viss kunskap om området. Vidare kan e-postmeddelanden ha placerats i 
respondentens skräpkorg eller att denne har ett virusprogram som blockerar e-
postmeddelandet. Det senare är ett problem som är utöver vår kontroll. 
 
Ytterligare ett problem som uppmärksammades under studiens gång var det faktum att 
flertalet av energiföretagen ingick i en koncern. Det innebar att flertalet företag endast 
besvarade enkäten en gång. Det var i de fall samma person som, på ett eller annat sätt, 
blev tilldelad enkäten. Det senare bidrog till en stor del av studiens bortfall trots att de 
uttryckligen menade på att de representerade mer än ett företag. Vi vet även att 
nyckeltalen inte avspeglar verksamheten korrekt. Enligt Skatteverket (u.å.) är det 
möjligt för företag inom en koncern att lämna koncernbidrag. Koncernbidrag är en 
inkomstöverföring mellan två koncernföretag som resulterar i en resultatutjämning 
mellan de berörda företagen (ibid.). Problematiken med koncernbidrag motverkades 
genom valet att använda rörelseresultat i beräkningen av ROA. I beräkningen av ROE 
användes däremot årets resultat som kan påverkas av ett koncernbidrag och ge en 
felaktig bild av företagets finansiella ställning. 
 
3.10.1 Bortfallsanalys 
 
För att öka svarsfrekvensen och således motverka ett stort bortfall valde vi att bifoga ett 
introduktionsbrev till våra respondenter i samband med enkätundersökningen. I brevet 
stod en kort beskrivning om vilka vi var, studiens syfte och varför det var av stor vikt 
för oss att enkäten besvarades. Introduktionsbrevet och enkäten utformades på ett sådant 
sätt att respondenterna upplevde att den var riktad till dem personligen. Det framgick 
emellertid i enkätens instruktioner att de representerade företaget i fråga. 
Introduktionsbrev förespråkas av Bryman och Bell (2013) som menar att brevet ökar 
svarsfrekvensen. Introduktionsbrevet presenteras i bilaga 1. 
 
Vi använde oss av programmet Lime Survey för enkätundersökningen. I programmet 
kunde alla frågor markeras som obligatoriska. Det innebar att respondenten inte kunde 
fortsätta besvara enkäten utan kompletta svar på alla frågor. Det eliminerade risken för 
att enkäterna skulle återkomma delvis besvarade. Programmet var även användbart i den 
mening att vi kunna se vilka respondenter som besvarat enkäten respektive vilka som 
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inte besvarat den. För att ytterligare öka svarsfrekvensen skickades en påminnelse ut till 
de respondenter som ännu inte besvarat enkäten efter en vecka. I påminnelsen hade vi 
återigen lagt vikt på hur betydelsefull deras medverkan i studien var. Den innehöll även 
en uppmaning att ta kontakt med oss om det uppstått några frågor eller problem med att 
besvara enkäten. Efter ytterligare en vecka kontaktade vi de företag som trots 
påminnelsen inte besvarat enkäten och förklarade återigen vikten av deras deltagande i 
studien. I samband med det fick vi flertalet nya e-postadresser. Enkäten skickades ut till 
dessa företag återigen. 
 
Studiens ursprungliga urval var 200 företag. Det förekom en del bortfall varav fem 
företag hade gemensamt att de inte gick att få tag i eller på annat sätt inte ville lämna ut 
kontaktuppgifter. Åtta företag passade inte in i urvalet med anledning av att deras 
huvudsakliga verksamhet inte tillhörde energibranschen. Det ledde till att studiens 
slutgiltiga urval var 187 företag. Det var till dessa företag som enkäten skickades ut. 
Under datainsamlingen samlades 105 besvarade enkäter in. Det ledde till en 
svarsfrekvens på 56 %. Det var även dessa 105 företag vars årsredovisningar som 
granskades och ingick i studiens vidare analys. 
 
Då studiens urval baserades på åtta näringsgrenar var det av vikt att alla dessa 
näringsgrenar var representerade i analysen. I figur 4 presenteras fördelningen på 
näringsgrenarna av slutligt urval och besvarade enkäter. Utifrån figuren kan det 
konstateras att alla näringsgrenar är representerade i fortsatt analys. Det senare 
underlättar trovärdiga slutsatser om hela energibranschen i Sverige. 
 

  
Figur 4 Fördelning av näringsgrenar 
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4. EMPIRI OCH STATISTISK ANALYS 
 
I kapitlet presenteras resultatet av studiens datainsamling. Inledningsvis presenteras 
studiens beskrivande analyser. Vidare redogörs för resultatet av studiens 
korrelationsanalyser. Kapitlet avslutas sedan med regressionsanalyser i syfte att 
bekräfta eller förkasta studiens framtagna hypoteser. 
 
4.1 Beskrivande analys 
 
Nedan presenteras studiens utvalda beskrivande analyser. Tabell 3 innehåller en 
presentation av respondenterna. I tabell 4 presenteras respondenternas svar på 
respektive frågor av studiens subjektiva prestationsmått, det ekologiska, sociala och 
ekonomiska perspektivet. I tabell 5 presenteras hur respondenterna tagit ställning till de 
uppställda påståendena angående prestationsmåttet hållbarhetsprestation. Tabell 6 utgår 
från om företagen hållbarhetsredovisar. Det sätts i relation till de subjektiva 
prestationsmåtten, det ekologiska, sociala och ekonomiska perspektivet. Tabell 7 utgår 
från antalet hållbarhetsredovisningar som upprättats, uttryckt i år. Även det sätts i 
relation till de subjektiva prestationsmåtten, det ekologiska, sociala och ekonomiska 
perspektivet. Svaren på frågorna presenteras genom frekvenser, medelvärden, 
standardavvikelser, lägsta värden och högsta värden. Värt att nämna är att variablernas 
medelvärden avsevärt skiljer sig åt som en effekt av att de mättes med olika skalor. 
 
Tabell 3 innehåller en presentation av information om respondenterna. Tabellen 
presenterar variablerna uttryckt i frekvenser, hur många gånger ett svar förekommer. 
Där framgår det att majoriteten av respondenterna var män (54.3 %). 92.4 % av alla 
respondenter var antingen högskoleutbildade eller universitetsutbildade. Fördelningen 
mellan hur många år respektive respondent hade arbetat inom organisationen var jämn. 
33.3 % har arbetat mindre än fem år, 30.5 % har arbetat mellan fem och tio år och 36.2 
% har arbetat mer än tio år inom organisationen. Respondenterna huvudsakliga 
arbetsområde varierade, utmärkande var att 24.8 % hade en VD-position, 22.9 % 
arbetade med miljö och hållbarhet inom företaget och 21.9 % arbetade med företagets 
ekonomi. Att en majoritet av respondenterna arbetade inom dessa arbetsområden anser 
vi vara till vår fördel. Vi tolkar det som att de besitter mycket kunskap inom 
ämnesområdet och kan ge rättvisa svar på frågorna. Något som också kan tolkas positivt 
var att 49.5 % av respondenterna hade arbetat med sina nuvarande arbetsuppgifter i mer 
än tio år. Det tolkar vi som att de kan ge trovärdiga svar på frågorna. Slutligen framgår 
fördelningen mellan näringsgrenarna av tabellen. Fördelningen skiljer sig från 
uppgifterna som presenteras i figur 4. Den skiljer sig eftersom att figur 4 visar på 
företagens huvudsakliga näringsgren. I enkätundersökningen efterfrågades samtliga 
näringsgrenar som företagen tillhör. Företag tillhör ofta mer än en näringsgren. 
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Tabell 3 Beskrivande analys av respondenterna 

 
    N Procent 
Kön Man 57 54.3% 
  Kvinna 47 44.8% 
  Annat 1 1.0% 
Utbildning Universitet/Högskola 97 92.4% 
  Gymnasium eller annat 8 7.6% 
Antal år inom Mindre än 5 35 33.3% 
organisationen 5-10 32 30.5% 
  Mer än 10 38 36.2% 
Arbetsområde inom Administration 5 4.8% 
organisationen Ekonomi 23 21.9% 
  HR 1 1.0% 
  Marknad/Kommunikation 9 8.6% 
  Miljö och hållbarhet 24 22.9% 
  Produktion 4 3.8% 
  VD 26 24.8% 
  Annat 13 12.4% 
Antal år inom Mindre än 5 25 23.8% 
arbetsområdet 5-10 28 26.7% 
  Mer än 10 52 49.5% 
Näringsgren Generering av elektricitet (35.110) 60 57.1% 
  Överföring av elektricitet (35.120) 43 41.0% 
  Distribution av elektricitet (35.130) 73 69.5% 
  Handel med elektricitet (35.140) 52 49.5% 
  Framställning av gas (35.210) 13 12.4% 
  Distribution av gasformiga bränslen via rörnät (35.220) 14 13.3% 
  Handel med gas via rörnät (35.230) 10 9.5% 
  Försörjning av värme och kyla (35.300) 65 61.9% 
  Annat 30 28.6% 
N=Antalet företag 
 
 
I tabell 4 presenteras respondenternas svar på studiens respektive frågor gällande de 
subjektiva prestationsmåtten, det ekologiska, sociala och ekonomiska perspektivet. 
Variablerna presenteras genom ett medelvärde, standardavvikelse, lägsta värde och 
högsta värde för respektive fråga. Av studiens subjektiva prestationsmått, prestation, 
kan det utläsas att på en femgradig skala anser företagen att deras prestation generellt är 
högre än konkurrenternas. Medelvärdet på samtliga variabler är över skalans mittpunkt, 
3. Vi kan även utläsa att samtliga företag anser att deras kvalitet på produkter/tjänster är 
högre, eller lika, med konkurrenternas. Medelvärdet är 3.83, lägsta värdet på variabeln 
är 3 och högsta värdet är 5. 
 
Av det subjektiva prestationsmåttet tillväxt kan det utläsas att företagen anser att 
marknaden, vinsten, försäljningen, antalet kunder, antalet anställda och antalet erbjudna 
produkter/tjänster har förändrats i en svag positiv riktning under de tre senaste åren. 
Medelvärdet för samtliga variabler varierar från 0.16 till 0.93. Det kan bekräfta att 
energibranschen är en homogen bransch. Vi gör denna tolkning utifrån de låga 
medelvärdena på samtliga variabler. När det gäller förändringen av antalet erbjudna 
produkter/tjänster kan vi utläsa att en positiv eller ingen förändring har skett. Det senare  
eftersom att värdet på variabeln varierar från 0 till +3. Det tolkar vi som att företagen 
erbjuder fler produkter/tjänster nu jämfört med för tre år sedan. Det kan vara en 
konsekvens av en ökad efterfrågan på förnybar energi. Respondenternas syn på 
hållbarhetsprestation presenteras närmare i tabell 5. 
 
Gällande det ekologiska perspektivet av hållbarhet visar analysen att företagen arbetar i 
störst utsträckning med att överväga och pröva alternativa bränslen (M=2.05) och att 
använda alternativa energikällor (M=1.91). Det var förväntat att företagen fokuserar på 
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de variablerna eftersom företagen är verksamma inom energibranschen. Att företagen 
använder alternativa energikällor tolkar vi som att förnybar energi blir en allt större del 
av verksamheten. Företagen både producerar och själva använder förnybar energi och 
arbetar för en hållbar utveckling. Av det sociala perspektivet av hållbarhet kan det 
utläsas att företagen i störst utsträckning arbetar med att främja medarbetarnas säkerhet 
och mentala hälsa (M=2.31). Det tolkar vi som att medarbetarna är en central del i det 
sociala perspektivet och en viktig tillgång som företagen värnar om. I det ekonomiska 
perspektivet av hållbarhet ser vi att företagen i störst utsträckning har tillväxtmål som 
inte undergräver kommande generationers arbete (M=1.90) och bygger långsiktiga 
relationer med leverantörer (M=1.79). Det tolkar vi som att företagen har ett långsiktigt 
hållbart tankesätt. De fokuserar inte enbart på kortsiktiga och finansiella mål. Generellt 
arbetar företagen med de tre hållbarhetsperspektiven i lika hög utsträckning.  
Variablerna har ett medelvärde på minst 1.10. 
  
Tabell 4 Beskrivande analys av respondenternas svar 
    
  M SA Min Max 
Prest1 Avkastning på våra investeringar 3.31 0.81 1 5 
Prest2 Bruttomarginal 3.39 0.81 1 5 
Prest3 Kundnöjdhet 3.88 0.93 2 5 
Prest4 Kvalitet på produkter/tjänster 3.83 0.73 3 5 
Prest5 Produktivitet hos anställda 3.60 0.63 2 5 
Tillv1 Marknaden 0.16 1.35 -3 3 
Tillv2 Vinsten 0.70 1.61 -3 3 
Tillv3 Försäljningen 0.67 1.00 -2 3 
Tillv4 Antalet kunder 0.79 0.91 -1 3 
Tillv5 Antalet anställda 0.67 1.06 -2 3 
Tillv6 Antalet erbjudna produkter/tjänster 0.93 0.85 0 3 
HBP1 Bättre möter kundernas förväntningar 0.70 0.46 0 1 
HBP2 Mer engagerade medarbetare 0.66 0.48 0 1 
HBP3 Ett högre marknadsvärde 0.59 0.49 0 1 
HBP4 Mer innovativa inom branschen 0.55 0.50 0 1 
HBP5 Bättre uppnår försäljningsmål 0.31 0.47 0 1 
HBP6 Bättre kan kommunicera hållbarhetsarbetet 0.98 0.14 0 1 
HBP7 Bättre kan konkurrera med ledande företag 0.50 0.50 0 1 
HBP8 Bättre kan kontrollera. mäta och styra mot hållbarhetsmål 0.86 0.35 0 1 
HBP9 Erhållit finansiella fördelar 0.35 0.48 0 1 
Ekol1 Använder alternativa energikällor 1.91 1.20 -3 3 
Ekol2 Överväger och prövar alternativa bränslen 2.05 1.10 -2 3 
Ekol3 Ständigt uppmuntrar kunder att spara energi 1.38 1.27 -3 3 
Ekol4 Ifrågasätter och väljer leverantörer som bäst tar aktivt ansvar för miljön 1.28 1.05 -2 3 
Ekol5 Väljer miljövänliga alternativ vid inköp 1.50 0.93 -1 3 
Soc1 Främja medarbetarnas säkerhet och mentala hälsa 2.31 0.75 0 3 
Soc2 Främja mångfald (kön. etnicitet. funktionsnedsättning. sexuell läggning. 

religion) 
1.64 1.08 -2 3 

Soc3 Stödja lokal utveckling och bevarande av kulturarvet 1.59 1.11 -2 3 
Soc4 Välja leverantörer som tar socialt ansvar 1.10 1.20 -3 3 
Ekon1 Erbjuder marknadsmässiga löner till sina anställda 1.61 1.14 -2 3 
Ekon2 Väljer leverantörer som främjar den lokala utvecklingen 1.10 1.01 -2 3 
Ekon3 Uppmuntrar kunderna att välja lokala produkter 1.59 1.31 -2 3 
Ekon4 Bygger långsiktiga relationer med leverantörer 1.79 0.99 -3 3 
Ekon5 Har tillväxtmål som inte undergräver kommande generationers arbete 1.90 1.09 -1 3 
M=Medelvärde; SA=Standardavvikelse     
 
 
Tabell 5 presenterar hur respondenterna har tagit ställning till de uppställda påståendena 
angående prestationsmåttet hållbarhetsprestation. I tabellen presenteras variablerna 
uttryckt i frekvenser, hur många gånger ett svar förekommer. Tabellen visar att 
majoriteten av företagen anser att en hållbarhetsredovisning medför, eller skulle 
medföra, flertalet icke-finansiella fördelar för företaget. 98.1 % av företagen anser att 
kommunikationen av hållbarhetsmålen underlättas, eller skulle underlättas, med en 
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hållbarhetsredovisning. Att en hållbarhetsredovisning även bidrar till att företagen bättre 
kan, eller skulle kunna, kontrollera, mäta och styra mot hållbarhetsmål var 85.7 % av 
respondenterna överens om. Tabellen visar även att majoriteten av företagen varken 
anser att en hållbarhetsredovisning leder, eller skulle leda till, att de bättre kan uppnå 
sina försäljningsmål eller erhåller finansiella fördelar. 
  
Tabell 5 Beskrivande analys av hållbarhetsprestation 
 

      N Procent 
HBP1 Bättre möter kundernas förväntningar Ja 74 70.5% 
    Nej 31 29.5% 
    Total 105 100.0% 
HBP2 Mer engagerade medarbetare Ja 69 65.7% 
    Nej 36 34.3% 
    Total 105 100.0% 
HBP3 Ett högre marknadsvärde Ja 62 59.0% 
    Nej 43 41.0% 
    Total 105 100.0% 
HBP4 Mer innovativa inom branschen Ja 58 55.2% 
    Nej 47 44.8% 
    Total 105 100.0% 
HBP5 Bättre uppnår försäljningsmål Ja 33 31.4% 
    Nej 72 68.6% 
    Total 105 100.0% 
HBP6 Bättre kan kommunicera hållbarhetsarbetet Ja 103 98.1% 
    Nej 2 1.9% 
    Total 105 100.0% 
HBP7 Bättre kan konkurrera med ledande företag Ja 53 50.5% 
    Nej 52 49.5% 
    Total 105 100.0% 
HBP8 Bättre kan kontrollera. mäta och styra mot hållbarhetsmål Ja 90 85.7% 
    Nej 15 14.3% 
    Total 105 100.0% 
HBP9 Erhållit finansiella fördelar Ja 37 35.2% 
    Nej 68 64.8% 
    Total 105 100.0% 

N=Antalet företag 
 
 
Tabell 6 utgår från om företag hållbarhetsredovisar i relation till studiens subjektiva 
prestationsmått och det ekologiska, sociala och ekonomiska perspektivet. I analysen 
fokuserar vi på respektive variabels medelvärde och signifikansnivå. Genom att 
analysera skillnader i medelvärden mellan de företag som hållbarhetsredovisar och de 
som inte hållbarhetsredovisar kunde avvikelser observeras. Ur tabellen kan vi utläsa att 
F-värdet på prestation, det ekologiska perspektivet, det sociala perspektivet och 
hållbarhetsprestation är högt. Om F-värdet är tillräckligt högt är skillnaden i 
medelvärdena signifikanta (p<0.05). I fyra av sex fall är variablernas medelvärden 
signifikant högre för de företag som hållbarhetsredovisar jämfört med de som inte 
hållbarhetsredovisar. Utifrån det kan vi konstatera att synen på prestation, det 
ekologiska perspektivet, det sociala perspektivet och hållbarhetsprestation skiljer sig 
beroende på om företaget hållbarhetsredovisar eller inte. Det tolkar vi som att de företag 
som hållbarhetsredovisar presterar bättre med avseende på dessa variabler. 
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Tabell 6 Beskrivande analys av hållbarhetsredovisning 
 

 
 
Tabell 7 utgår från antalet hållbarhetsredovisningar företagen upprättat i relation till 
studiens subjektiva prestationsmått och det ekologiska, sociala och ekonomiska 
perspektivet. I analysen fokuserar vi även här på respektive variabels medelvärde och 
signifikansnivå. Genom att analysera skillnader i medelvärde mellan antalet upprättade 
hållbarhetsredovisningar kunde avvikelser observeras. En intressant observation var att 
ju fler hållbarhetsredovisningar som företagen upprättat desto bättre ansågs de prestera i 
förhållande till variablerna. Medelvärdet tenderar att öka på respektive begrepp ju fler 
hållbarhetsredovisningar som upprättats. Vi kan även utläsa att medelvärdena tenderar 
att minska för de företag som upprättat fem eller fler hållbarhetsredovisningar. 
Hållbarhetsprestation och det ekologiska perspektivet var de enda variablerna som 
visade på ett högt F-värde och således signifikanta skillnader (p<0.05). I 
enkätundersökningen var det sju respondenter som svarat “vet ej” på frågan gällande 
hur många hållbarhetsredovisningar företaget upprättat. Av den anledningen 
exkluderades svaren i analysen. I tabellen är totalt antal företag därmed endast 98. 
  
  

    N M SA Min Max F-värde p-värde 
Prestation Nej 69 3.51 0.53 2.6 4.6 6.05 0.016 
  Ja 36 3.78 0.53 2.8 5.0     
  Total 105 3.60 0.54 2.6 5.0     
Tillväxt Nej 69 0.62 0.84 -1.2 2.4 0.15 0.700 
  Ja 36 0.55 0.96 -1.2 2.8     
  Total 105 0.60 0.88 -1.2 2.8     
Hållbarhetsprestation Nej 69 4.68 2.60 0.0 9.0 24.78 0.000 
  Ja 36 7.11 1.85 3.0 9.0     
  Total 105 5.51 2.63 0.0 9.0     
Ekologisk hållbarhet Nej 69 1.39 0.78 -1.0 3.0 19.46 0.000 
  Ja 36 2.07 0.66 0.6 3.0     
  Total 105 1.62 0.8 -1.0 3.0     
Social hållbarhet Nej 69 1.49 0.85 -0.5 3.0 9.32 0.003 
  Ja 36 1.99 0.67 0.5 3.0     
  Total 105 1.66 0.82 -0.5 3.0     
Ekonomisk hållbarhet Nej 69 1.59 0.71 0.2 3.0 0.01 0.941 
  Ja 36 1.61 0.82 -0.2 3.0     
  Total 105 1.60 0.75 -0.2 3.0     
N=Antalet företag; M=Medelvärde; SA=Standardavvikelse 
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Tabell 7 Beskrivande analys av antal hållbarhetsredovisningar uttryckt i år 
 
    N M SA Min Max F-värde p-värde 
Prestation Noll år 69 3.52 0.54 2.6 4.6 1.71 0.141 
  Ett år 4 3.75 0.55 3.2 4.4     
  Två år 6 4.13 0.43 3.6 4.8     
  Tre år 5 3.56 0.61 2.8 4.4     
  Fyra år 3 3.73 0.61 3.2 4.4     
  Fem eller flera år 11 3.76 0.62 3.0 5.0     
  Total 98 3.61 0.56 2.6 500     
Tillväxt Noll år 69 0.61 0.82 -1.2 2.4 1.72 0.138 
  Ett år 4 1.15 0.93 0.0 2.0     
  Två år 6 1.33 0.64 0.6 2.2     
  Tre år 5 0.20 0.20 0.0 0.4     
  Fyra år 3 0.73 0.42 0.4 1.2     
  Fem eller flera år 11 0.29 1.28 -1.2 2.8     
  Total 98 0.62 0.87 -1.2 2.8     
Hållbarhetsprestation Noll år 69 4.67 2.55 0.0 9.0 6.49 0.000 
  Ett år 4 6.75 1.71 5.0 9.0     
  Två år 6 8.00 1.10 6.0 9.0     
  Tre år 5 8.20 1.30 6.0 9.0     
  Fyra år 3 8.33 1.15 7.0 9.0     
  Fem eller flera år 11 7.00 1.84 4.0 9.0     
  Total 98 5.51 2.64 0.0 9.0     
Ekologisk hållbarhet Noll år 69 1.44 0.77 -1.0 3.0 4.62 0.001 
  Ett år 4 1.80 0.63 1.0 2.4     
  Två år 6 1.77 0.73 0.8 2.6     
  Tre år 5 1.80 0.14 1.6 2.0     
  Fyra år 3 2.53 0.42 2.2 3.0     
  Fem eller flera år 11 2.42 0.59 1.2 3.0     
  Total 98 1.63 0.79 -1.0 3.0     
Social hållbarhet Noll år 69 1.53 0.85 -0.5 3.0 1.92 0.099 
  Ett år 4 1.44 1.13 0.5 3.0     
  Två år 6 1.88 0.61 1.3 2.8     
  Tre år 5 2.15 0.63 1.3 2.8     
  Fyra år 3 2.50 0.50 2.0 3.0     
  Fem eller flera år 11 2.02 0.66 1.0 3.0     
  Total 98 1.67 0.83 -0.5 3.0     
Ekonomisk hållbarhet Noll år 69 1.61 0.73 0.2 3.0 0.62 0.687 
  Ett år 4 1.45 0.44 0.8 1.8     
  Två år 6 1.67 0.45 1.0 2.0     
  Tre år 5 1.72 0.84 0.6 2.8     
  Fyra år 3 2.33 0.81 1.4 2.8     
  Fem eller flera år 11 1.64 0.94 0.0 3.0     
  Total 98 1.63 0.74 0.0 3.0     
  N=Antalet företag; M=Medelvärde; SA=Standardavvikelse 
 
 
4.2 Korrelationsanalys 
 
För att kunna presentera studiens resultat på ett tillförlitligt sätt har enkätens frågor 
sammanställts i två korrelationsanalyser. Tabell 8 presenterar svaren på samtliga frågor 
inom de subjektiva prestationsmåtten, det ekologiska, sociala och ekonomiska 
perspektivet. I tabell 9 slogs frågorna samman och bildade begreppen prestation, 
tillväxt, hållbarhetsprestation, ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk 
hållbarhet. Tabellen inkluderade även studiens resterande variabler som är 
hållbarhetsredovisning, ROA, ROE, företagets storlek uttryckt i antal anställda och antal 
år företaget varit verksamt. 
 
I tabell 8 framgår det att majoriteten av variablerna i varje begrepp korrelerar med 
varandra. Korrelationskoefficienten tyder på att samband existerar och att de olika 
frågorna i begreppen mäter samma sak. Korrelationskoefficienterna visar på både 
signifikanta samband (*=p<0.05) och starkt signifikanta samband (**=p<0.01). 
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Koefficienten är hög men understiger 0.8 på samtliga variabler. Multikollinaritet var 
inget problem i vår studie. För att förtydliga den höga korrelationen mellan variabler har 
korrelationskoefficienten inom respektive variabel markerats med fet stil. 
 
Tabell 8 Korrelationsanalys av enkätens samtliga frågor 
 

    M SA F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 
F1 Prest1 3.31 0.81 1.00                               
F2 Prest2 3.39 0.81 .80** 1.00                             
F3 Prest3 3.88 0.93 .10 .14 1.00                           
F4 Prest4 3.83 0.73 .26** .31** .50** 1.00                         
F5 Prest5 3.60 0.63 .40** .36** .26** .42** 1.00                       
F6 Tillv1 0.16 1.35 .12 .18 .31** .16 .04 1.00                     
F7 Tillv2 0.70 1.61 .23* .28** .08 .01 .04 .61** 1.00                   
F8 Tillv3 0.67 1.00 .21* .30** .25* .27** .12 .55** .34** 1.00                 
F9 Tillv4 0.79 0.91 .17 .28** .32** .34** .19 .38** .17 .71** 1.00               
F10 Tillv5 0.67 1.06 .08 .20* .32** .34** .12 .46** .38** .37** .41** 1.00             
F11 Tillv6 0.93 0.85 .16 .12 .37** .34** .24* .18 .03 .32** .38** .36** 1.00           
F12 Ekol1 1.91 1.20 .17 .17 .22* .26** .03 .15 .12 .22* .13 .14 .21* 1.00         
F13 Ekol2 2.05 1.10 .09 .08 .16 -.01 -.03 .11 .14 .06 -.07 -.10 -.04 .46** 1.00       
F14 Ekol3 1.38 1.27 .18 .18 .05 .16 .12 .03 .05 .16 .15 -.04 .18 .44** .46** 1.00     
F15 Ekol4 1.28 1.05 .09 .03 .213* .19 .14 -.09 -.16 .01 .07 -.09 .07 .28** .36** .49** 1.00   
F16 Ekol5 1.50 0.93 .09 .04 .13 .16 .17 -.07 -.15 -.07 -.06 -.16 -.03 .17 .32** .34** .76** 1.00 
F17 Soc1 2.31 0.75 .25* .13 .06 .05 .17 .18 .15 .26** .18 .17 .12 .13 .19* .21* .34** .38** 
F18 Soc2 1.64 1.08 .04 .00 .05 .19 .11 .03 -.06 .15 .22* .00 .04 .07 .06 .12 .38** .48** 
F19 Soc3 1.59 1.11 .09 .13 .33** .16 -.03 .14 .02 .29** .28** .21* .17 .23* .25** .23* .20* .29** 
F20 Soc4 1.10 1.20 .11 .13 .25** .21* .20* .18 .05 .18 .17 .07 .10 .11 .11 .23* .58** .65** 
F21 Ekon1 1.61 1.14 .19 .18 .11 .06 .24* .04 .17 .15 .21* .19 .15 -.02 .11 .17 .10 .07 
F22 Ekon2 1.10 1.01 .01 .12 .17 .13 .12 .10 .01 .06 .04 .17 .10 .05 .13 .11 .08 .215* 
F23 Ekon3 1.59 1.31 -.12 .02 .28** .08 -.04 .09 .10 .06 .04 .29** .11 .22* .30** .22* .04 .00 
F24 Ekon4 1.79 0.99 .08 .19 .17 .07 .24* .08 .05 .17 .18 .20* .23* .03 .11 .11 .13 .20* 
F25 Ekon5 1.90 1.09 .19 .17 .27** .32** .30** .00 .03 .17 .13 .13 .10 .16 .32** .19* .26** .35** 
F26 HBP1 0.70 0.46 .07 .11 .03 .16 .22* -.08 -.10 .04 .08 .01 .10 .20* .07 .31** .19 .13 
F27 HBP2 0.66 0.48 .03 .00 -.05 .13 .08 .04 -.04 .00 .03 .09 .01 .18 .01 .15 .25* .16 
F28 HBP3 0.59 0.49 .04 .07 .12 .26** .12 .00 -.01 .05 .17 .07 .12 .10 .07 .30** .20* .18 
F29 HBP4 0.55 0.50 .14 .20* .15 .21* .19 -.02 -.05 -.03 .07 .01 .13 .11 .14 .15 .26** .10 
F30 HBP5 0.31 0.47 .07 .08 .14 .33** .27** .16 .01 .14 .203* .16 .10 .08 .14 .19 .25** .25** 
F31 HBP6 0.98 0.14 .05 .07 -.02 .16 .02 .07 .02 .02 -.03 -.11 -.18 .22* .20* .15 .04 .08 
F32 HBP7 0.50 0.50 .13 .05 .07 .24* .22* .16 .00 .15 .26** .05 .10 .20* .04 .25** .10 .13 
F33 HBP8 0.86 0.35 -.04 .03 -.05 .17 .13 .05 -.03 .00 .06 .13 .06 .13 -.11 .08 .00 -.07 
F34 HBP9 0.35 0.48 .08 .09 .10 .29** .22* .06 .07 .13 .15 -.07 -.08 .14 .04 .08 .22* .27** 
*p<0.05; **p<0.01; M=Medelvärde; SA=Standardavvikelse 
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Tabell 8 Fortsättning 
 

F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31 F32 F33 F34 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1.00 

                                  

.55** 1.00                                 

.43** .48** 1.00                               

.51** .61** .44** 1.00                             

.38** .16 .17 .16 1.00                           

.28** .18 .27** .33** .31** 1.00                         

.09 -.03 .28** .02 .14 .35** 1.00                       

.45** .24* .26** .37** .30** .48** .30** 1.00                     

.43** .40** .33** .31** .43** .38** .25* .35** 1.00                   

.05 .07 .14 .10 .13 .17 .07 .07 .29** 1.00                 

.12 .09 .06 .21* .12 .05 -.15 .03 .10 .46** 1.00               

.12 .10 .20* .25* .11 .23* .13 .08 .213* .57** .50** 1.00             

.12 .04 .15 .12 .28** .26** .06 .08 .13 .43** .32** .38** 1.00           

.32** .21* .16 .27** .31** .28** .17 .25* .44** .39** .40** .48** .40** 1.00         

.06 -.05 .01 .07 .07 .15 -.04 -.10 .05 .22* .19* .17 .15 .09 1.00       

.09 .11 .15 .11 .10 .08 .07 .00 .25* .53** .41** .49** .30** .60** .14 1.00     
-.12 .01 -.10 -.10 .10 -.02 -.02 -.14 -.06 .45** .45** .32** .34** .22* .34** .36** 1.00   
.12 .23* .15 .23* .17 .09 -.11 .12 .23* .30** .45** .41** .22* .49** .10 .45** .24* 1.00 
*p<0.05; **p<0.01; M=Medelvärde; SA=Standardavvikelse 

      
  
I tabell 9 slogs variablerna samman och bildade begreppen prestation, tillväxt, 
hållbarhetsprestation, ekologisk hållbarhet, social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, 
hållbarhetsredovisning, ROA, ROE, företagets storlek och ålder. I tabellen kan det 
utläsas att begreppen uppvisade hög reliabilitet genom reliabilitetskoefficienten 
Cronbach’s alpha (α). Koefficienten ligger över den generellt accepterade nivån för 
förklarande studier på 0.70. Enkätens frågor och påståenden, i de olika begreppen, mäter 
med andra ord samma sak. Det indikerar även på hög trovärdighet och att 
respondenterna varit konsekventa när de besvarade enkäten (Hair et al., 2010). Det 
senare möjliggör att variablerna fortsättningsvis kan analyseras utifrån begreppen. I 
korrelationsanalysen framkom samband som var mer intressanta än andra, vilka vi 
kommer att redogöra för nedan. Vi kommer främst att analysera 
korrelationskoefficienten och om de är statistiskt signifikant. Tolkningar av 
korrelationsanalysen presenteras efter tabellen. 
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Tabell 9 Medelvärden, standardavvikelser och korrelationer (N=105)  
 

  M SA (1.) (2.) (3.) (4.) (5.) (6.) (7.) (8.) (9.) (10.) (11.) 
1. Prestation 3,6 0,54 α=.72                     
2. Tillväxt 0,6 0,88 .38** α=.77                   
3. Ekologisk hållbarhet 1,62 0,8 .25** .05 α=.77                 
4. Social hållbarhet 1,66 0,82 .24* .21* .44** α=.79               
5. Ekonomisk hållbarhet 1,6 0,75 .29** .22* .30** .44** α=.70             
6. Hållbarhetsprestation 5,51 2,63 .25* .09 .30** .23* .25** 1.00           
7. Hållbarhetsredovisning 0,34 0,48 .24* -.04 .40** .29** .01 .44** 1.00         
8. ROA2015 0,06 0,09 .08 .25** .09 .01 -.01 -.19 -.12 1.00       
9. ROE2015 0,14 0,32 .09 .14 -.10 .06 -.14 -.03 -.15 .10 1.00     
10. Anställda2015 3,2 1,58 -.08 -.24* .14 .13 -.20* .06 .38** -.42** -.03 1.00   
11. Ålder2015 39,43 28,65 -.05 -.12 .03 .01 -.04 .06 .05 -.13 .08 .17 1.00 
*p<0.05; **p<0.01; M=Medelvärde; SA=Standardavvikelse; α=Cronbach’s alpha  

 
 
Ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet: Dessa tre 
begrepp mäter respondentens syn på hur företaget arbetar med ekologisk hållbarhet, 
social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Ur tabellen framkom det att de tre 
perspektiven av hållbarhet antar liknande medelvärden och standardavvikelser.  Vi 
tolkar det som att de tre perspektiven är av lika stor vikt för företagen i ett bredare 
hållbarhetsperspektiv. Resonemanget stöds av korrelationerna mellan begreppen. 
Tabellen visar att det finns starka signifikanta och positiva samband mellan de tre 
perspektiven av hållbarhet (r=0.44 p<0.01; r=0.30 p<0.01; r=0.44 p<0.01). 
 
De tre begreppen understiger gränsvärdet för multikollinaritet och är till viss grad 
diversifierade från varandra. Det tolkar vi som att de tre perspektiven har olika roller 
men att de i viss utsträckning är relaterade till varandra. Respektive variabel tillför ny 
information och kan, om inte bör, ingå i samma regressionsanalys. Det märkbara 
sambandet stödjer även grundtanken i TBL. Balans måste råda mellan de tre 
perspektiven i företag eftersom de påverkar och påverkas av varandra. Om balans inte 
skulle råda mellan perspektiven, står de istället i konflikt med varandra och företaget 
står inför ett hållbarhetsproblem. (Frostenson et al., 2015) 
 
Prestation i relation till de tre perspektiven av hållbarhet: Sambandet mäter 
företagets syn på dess prestation relaterat till hur de arbetar med ekologisk hållbarhet, 
social hållbarhet respektive ekonomisk hållbarhet. Vi kan utläsa att begreppet prestation 
korrelerade med alla tre hållbarhetsbegrepp. Positiva samband förelåg och dessa var 
statistiskt signifikanta på två olika signifikansnivåer (r=0.25 p<0.01; r=0.24 p<0.05; 
r=0.29 p<0.01). Det tyder på att de företag som har integrerat hållbarhet i företaget även 
presterar bra utifrån det subjektiva prestationsmåttet prestation. Det innebär att det finns 
ett positivt samband mellan hållbarhetsarbetet och prestation. 
 
Hållbarhetsprestation i relation till de tre perspektiven av hållbarhet: 
Hållbarhetsprestation uppvisade en hög korrelation med alla tre perspektiven av 
hållbarhet. Begreppen var statistiskt signifikanta på två olika signifikansnivåer (r=0.30 
p<0.01; r=0.23 p<0.05; r=0.25 p<0.01). Begreppet hållbarhetsprestation kan tolkas som 
en prestationsskala som mäter beteenden och vad som verkligen görs inom företag. De 
tre perspektiven är istället olika orienteringar. Sambandet kan med andra ord tolkas som 
att företag som arbetar hållbart uppvisar en hög hållbarhetsprestation. Det senare 
innebär att de sett fördelar med hållbarhetsarbetet och hållbarhetsredovisning i flera 
aspekter av företaget. 
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Hållbarhetsredovisning i relation till ekologisk och social hållbarhet: Dessa 
samband mäter relationen mellan hur respondenten ser på hur företaget arbetar med 
ekologisk hållbarhet respektive social hållbarhet i förhållande till om företaget 
hållbarhetsredovisar eller inte. Begreppen uppvisar en hög korrelation och är statistiskt 
signifikanta (r=0.40 p<0.05; r=0.29 p<0.05). Det senare tolkar vi som att 
hållbarhetsredovisning inte är särkopplat från verksamheten. Företag 
hållbarhetsredovisar med anledning av att de bedriver ett aktivt och gediget 
hållbarhetsarbete. Hållbarhetsredovisningen är av betydelse för de interna processerna 
för ökad hållbarhet. 
 
Hållbarhetsredovisning i relation till prestation och hållbarhetsprestation: Dessa 
samband mäter hållbarhetsredovisning i relation till de två subjektiva prestationsmåtten 
prestation och hållbarhetsprestation. Ur tabellen går det att utläsa att båda sambanden är 
positiva och statistiskt signifikanta på två olika signifikansnivåer (r=0.24 p<0.05; r=0.44 
p<0.01). Det tolkar vi som att hållbarhetsredovisning kan leda till högre prestation 
utifrån prestationsmåtten prestation och hållbarhetsprestation. De båda måtten 
inkluderar både ekonomiska och icke-ekonomiska variabler. Sambanden är i linje med 
tidigare studiers slutsatser som menar att intressenter väljer företag med 
hållbarhetsredovisning framför andra. Det senare kan i förlängningen öka företags 
finansiella prestation. (Ax et al., 2015; Campbell, 2007; Carlsson, 2014; Endrikat, 2016) 
 
Hållbarhetsredovisning i relation till företagets storlek: Som tidigare nämnt 
definieras variabeln, företagets storlek, som antalet anställda. Tabellen visar att det finns 
ett starkt positivt och signifikant samband mellan hållbarhetsredovisning och företagets 
storlek (r=0.38; p<0.01). Sambandet är i linje med tidigare forskning som menar att 
större företag hållbarhetsredovisar i en större utsträckning på grund av en ökad press 
från samhället. (Brammer & Pavelin, 2006; Burke et al., 1986; Waddock & Graves, 
1997) Vi tolkar det dessutom som att företag har möjlighet att lägga mer resurser på 
hållbarhetsarbete och följaktligen hållbarhetsredovisningen, ju fler anställda de har. 
 
4.3 Hypotestest 
 
För att kunna bekräfta eller förkasta studiens hypoteser utfördes följande stegvisa 
regressionsanalyser. Studiens subjektiva prestationsmått och de tre perspektiven av 
hållbarhet var konstanta i alla regressionsanalyser. Variabeln hållbarhetsredovisning 
infördes i den andra modellen för respektive regressionsanalys. Införandet skedde för att 
kontrollera om upprättande av hållbarhetsredovisning förde med sig eventuella 
dominerande effekter. I tabell 10 presenteras två regressionsanalyser. I modellerna 1a 
och 1b är prestation beroende variabel och de tre perspektiven av hållbarhet är 
oberoende variabler. I modell 1b har variabeln hållbarhetsredovisning inkluderats. 
Vidare presenteras två andra regressionsanalyser i tabell 11. I tabellens modeller 2a och 
2b är tillväxt den beroende variabeln och de tre perspektiven av hållbarhet är oberoende 
variabler. I modell 2b har variabeln hållbarhetsredovisning inkluderats. Sedan 
presenteras ytterligare två regressionsanalyser i tabell 12. I modellerna 3a och 3b är den 
  
beroende variabel hållbarhetsprestation. I likhet med övriga modeller är de tre 
perspektiven av hållbarhet analysernas oberoende variabler. Variabeln 
hållbarhetsredovisning inkluderas i modell 3b. Tabell 13 presenterar två 
regressionsanalyser med ROA som beroende variabel. I modell 4a och 4b är analysernas 
oberoende variabler de tre perspektiven av hållbarhet. Kontrollvariablerna relaterade till 
ROA, företagets storlek och ålder inkluderas i modell 4b. Slutligen presenteras de två 
sista regressionsanalyserna i tabell 14. Modellerna 4c och 4d är utformade på samma 
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sätt som modellerna 4a och 4b. Skillnaden är att modellerna 4c och 4d inkluderar 
variabeln hållbarhetsredovisning. 
 
Märkbart är att ROE utgått från fortsatt analys eftersom det inte förelåg något 
signifikant samband mellan ROE och övriga variabler som ingick i korrelationsanalysen 
(se tabell 9). I och med beslutet att exkludera ROE förkastades samtidigt hypoteserna 
H1e, H2e och H3e. För att kunna bekräfta eller förkasta studiens övriga hypoteser följer 
vi den standardiserade regressionskoefficienten (β) och om de är statistiskt signifikanta 
(p-värde). I analyserna presenteras även t-värdet, som är den ostandardiserade 
koefficienten. Om t-värdet är lägre än -1.96 eller högre än 1.96 är signifikansnivån lägre 
än 0.05 (p<0.05). (Moore, et al., 2014) Tolkningen av de olika regressionsanalyserna är 
enligt följande. 
 
Modell 1a: Vi hade förväntat oss att de tre perspektiven av hållbarhet påverkar 
prestation. Vi prövade därför om ekologisk hållbarhet påverkade prestation (H1a) men 
fann inget stöd för det (β=0.15; p>0.05). Vi prövade sedan om social hållbarhet hade 
någon påverkan på prestation (H2a) men fann i likhet med ekologisk hållbarhet inget 
stöd (β=0.08; p>0.05). Det ledde till att hypoteserna H1a och H2a förkastades. Vidare 
prövade vi om ekonomisk hållbarhet hade någon påverkan på prestation (H3a) och fann 
ett stöd som väntat (β=0.21; p<0.05). Hypotesen H3a är således bekräftad. Det tolkar vi 
som att företagen ser det ekonomiska perspektivet av hållbarhet som en central 
betydelse för upplevd prestation. Prestation påverkas därmed av i vilken utsträckning 
företagen arbetar med den ekonomiska hållbarheten. Tabellen visar även att vi kan 
förklara cirka 9.5 % av variationen i den beroende variabeln med de tre oberoende 
variablerna. 
 
Modell 1b: När vi sedan valde att inkludera variabeln hållbarhetsredovisningen 
förändrades inte utfallet. H1a (β=0.08; p>0.05) och H2a (β=0.04; p>0.05) förkastades 
återigen. Hypotesen H3a (β=0.25; p<0.05) bekräftades således även i den här modellen. 
Det finns ett positivt samband mellan prestation och det ekonomiska perspektivet av 
hållbarhet när hållbarhetsredovisning inkluderas i modellen. Tabellen visar även att vi 
kan förklara cirka 11.0 % av variationen i den beroende variabeln med de tre oberoende 
variablerna. 
  
Tabell 10 Regressionsanalyser med prestation som beroende variabel 
 

 Modell 1a Modell 1b 

 Standardiserat 
beta t-värde p-värde Tolkning Standardiserat 

beta t-värde p-värde Tolkning 

Ekologisk hållbarhet 0.15 1.44 0.152 Ej stöd 0.08 0.75 0.454 Ej stöd 
Social hållbarhet 0.08 0.76 0.450 Ej stöd 0.04 0.39 0.697 Ej stöd 
Ekonomisk hållbarhet 0.21 2.01 0.047 Stöd 0.25 2.35 0.021 Stöd 
Hållbarhetsredovisning     0.19 1.82 0.072  
  
R 

   
0.347 

    
0.390 

 

R2   0.121    0.150  
Adj. R2   0.095    0.110  
 
 
Modell 2a: Vi hade förväntat oss att de tre perspektiven av hållbarhet påverkar tillväxt. 
Vi prövade därför om ekologisk hållbarhet påverkade tillväxt (H1b) men fann inget stöd 
för det (β=-0.08; p>0.05). Vi prövade sedan om social hållbarhet hade någon påverkan 
på tillväxt (H2b) men fann i likhet med ekologisk hållbarhet inget stöd (β=0.17; 
p>0.05). Vidare prövade vi om ekonomisk hållbarhet hade någon påverkan på tillväxt 
(H3b) men fann inget stöd (β=0.16; p>0.05). Det ledde till att hypoteserna H1b, H2b 
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och H3b förkastades. Tabellen visar även att vi kan förklara cirka 4.0 % av variationen i 
den beroende variabeln med de tre oberoende variablerna. 
 
Modell 2b: När vi sedan prövade hypoteserna igen, med variabeln 
hållbarhetsredovisning inkluderad, var utfallet oförändrat. Det ledde till att hypoteserna 
H1b (β=-0.05; p>0.05), H2b (β=0.19; p>0.05) och H3b (β=0.15; p>0.05) förkastades. 
Tabellen visar att vi även här kan förklara cirka 3.5 % av variationen i den beroende 
variabeln med de tre oberoende variablerna. 
 
Tabell 11 Regressionsanalyser med tillväxt som beroende variabel 
 
 Modell 2a Modell 2b 
 Standardiserat 

beta t-värde p-värde Tolkning Standardiserat 
beta t-värde p-värde Tolkning 

Ekologisk hållbarhet -0.08 -0.72 0.475 Ej stöd -0.05 -0.44 0.661 Ej stöd 
Social hållbarhet 0.17 1.52 0.132 Ej stöd 0.19 1.62 0.108 Ej stöd 
Ekonomisk hållbarhet 0.16 1.49 0.139 Ej stöd 0.15 1.33 0.187 Ej stöd 
Hållbarhetsredovisning     -0.07 -0.68 0.496  

 
R 

  
 

0.261 
   

 

0.269 
 

R2   0.068    0.072  
Adj. R2   0.040    0.035  
 
 
Modell 3a: Vi hade förväntat oss att de tre perspektiven av hållbarhet påverkar 
hållbarhetsprestation. Vi prövade därför om ekologisk hållbarhet påverkade 
hållbarhetsprestation (H1c) och fann stöd (β=0.23; p<0.05). Hypotesen H1c kunde 
således bekräftas. Vi prövade sedan om social hållbarhet hade någon påverkan på 
hållbarhetsprestation (H2c) men fann inget stöd för det (β=0.06; p>0.05). Vidare 
prövade vi om ekonomisk hållbarhet hade någon påverkan på hållbarhetsprestation 
(H3c) och fann i likhet med H2c inget stöd (β=0.16; p>0.05). Det resulterade i att 
hypoteserna H2c och H3c förkastades. Tabellen visar även att vi kan förklara cirka 9.5 
% av variationen i den beroende variabeln med de tre oberoende variablerna. 
 
Modell 3b: När vi sedan inkluderade variabeln hållbarhetsredovisning förändrades 
utfallet till viss del. Vi kunde inte längre bekräfta att ekologisk hållbarhet (H1c) 
påverkade hållbarhetsprestation. Det ledde till att hypotesen H1c (β=0.07; p>0.05) 
förkastades. Utfallet gällande om social hållbarhet (H2c) har någon påverkan på 
hållbarhetsprestation förändrades inte, hypotesen H2c (β=-0.04; p>0.05) är fortfarande 
förkastad. Vidare prövade vi om ekonomisk hållbarhet (H3c) hade någon påverkan på 
hållbarhetsprestation och fann stöd för det (β=0.24; p<0.05). Det ledde till att hypotesen 
H3c kunde bekräftas. I modellen kan vi även se att om företagen hållbarhetsredovisar 
eller inte påverkar hållbarhetsprestation (β=0.42; p<0.01). Tabellen visar även att vi kan 
förklara cirka 23.1 % av variationen i den beroende variabeln med de tre oberoende 
variablerna. 
 
Vi tolkar resultatet som att sambandet mellan det ekologiska perspektivet av hållbarhet 
och hållbarhetsprestation var spuriöst. Med andra ord berodde sambandet på variabeln 
hållbarhetsredovisning. När vi tog hänsyn till hållbarhetsredovisning fanns det inte 
längre något som talade för att arbetet med det ekologiska perspektivet påverkade 
hållbarhetsprestation. Variabeln hållbarhetsredovisning korrelerade enligt 
korrelationsanalysen med både det ekologiska perspektivet av hållbarhet och 
hållbarhetsprestation (se tabell 9). Det kan vara förklaringen till det funna spuriösa 
sambandet. I modellen kunde vi även se att sambandet mellan det ekonomiska 
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perspektivet och hållbarhetsprestation synliggjordes när hållbarhetsredovisning 
inkluderades i modellen. Det talar för att ett undertryckt samband förelåg. Att effekten 
av det ekologiska perspektivet försvinner till fördel för det ekonomiska perspektivet 
tyder det på att den verkliga effekten på hållbarhetsprestation beror av det ekonomiska 
perspektivet. 
 
Tabell 12 Regressionsanalyser med hållbarhetsprestation som beroende variabel 
 

 Modell 3a Modell 3b 

 Standardiserat 
beta t-värde p-värde Tolkning Standardiserat 

beta t-värde p-värde Tolkning 

Ekologisk hållbarhet 0.23 2.15 0.034 Stöd 0.07 0.71 0.478 Ej stöd 
Social hållbarhet 0.06 0.50 0.619 Ej stöd -0.04 -0.33 0.738 Ej stöd 
Ekonomisk hållbarhet 0.16 1.55 0.125 Ej stöd 0.24 2.48 0.015 Stöd 
Hållbarhetsredovisning     0.42 4.35 0.000  

  
R 

   

0.348 

    

0.510 

 

R2   0.121    0.260  
Adj. R2   0.095    0.231  
 
 
Modell 4a: Vi hade förväntat oss att de tre perspektiven av hållbarhet påverkar ROA.  
Vi prövade därför om ekologisk hållbarhet påverkade ROA (H1d) och fann inget stöd 
(β=0.11; p>0.05). Vi prövade sedan om social hållbarhet hade någon påverkan på ROA 
(H2d) men fann inget stöd för det (β=-0.03; p>0.05). Vidare prövade vi om ekonomisk 
hållbarhet hade någon påverkan på ROA (H3d) och fann i likhet med H1d och H2d 
inget stöd (β=-0.03; p>0.05). Det resulterade i att hypoteserna H1d, H2d och H3d 
förkastades. Tabellen visar även att vi inte kan förklara variationen i den beroende 
variabeln med de tre oberoende variablerna. 
 
Modell 4b: Sedan valde vi att introducera kontrollvariablerna till modellen för att 
undersöka om dessa hade några oönskade effekter på sambandet. Trots införandet av 
dessa fann vi inget stöd för varken ekologisk hållbarhet (H1d) (β=0.19; p>0.05) eller 
social hållbarhet (H2d) (β=0.08; p>0.05). Dessa hypoteser är fortfarande förkastade. 
Vad gäller den ekonomiska hållbarheten (H3d) fann vi en signifikant negativ påverkan 
på ROA. (β=-0.22; p<0.05) I och med den negativa påverkan förkastas hypotesen H3d. 
Trots införandet av kontrollvariablerna kan vi fortfarande inte förklara variationen i den 
beroende variabeln med de tre oberoende variablerna. 
 
En av studiens kontrollvariabler som var företagets storlek, mätt i termer av antalet 
anställda observerades ha en signifikant men negativ påverkan på ROA, (β=-0.50; 
p<0.01). Att storleken hade en negativ påverkan var inte något som förväntades. Det 
senare innebär att ju större företaget är desto lägre ROA har de. Det tyder på att det är 
kostsamt för företag att ha ett stort antal anställda. Det senare är i motsats till Yee et al. 
(2008) som argumenterar för att företags anställda är en viktig tillgång som påverkar 
ROA positivt. Att större företag även har lägre genomsnittskostnader och högre 
avkastning har påvisats leda till en positiv påverkan på den finansiella prestationen 
(Brammer & Pavelin, 2006; Burke et al., 1986; Callan & Thomas, 2009; Waddock & 
Graves, 1997). Det är inte något som vår studie, och vår definition på företagets storlek, 
kan bekräfta. Den andra kontrollvariabeln, företagets ålder, uppnådde inte signifikanta 
värden (β=0.04; p>0.05) och kan inte statistiskt påvisas ha någon påverkan på ROA.  
Det senare skiljer sig från tidigare studier som hävdar att företagets ålder påverkar den 
finansiella prestationen (Glancey, 1998; Majumdar, 1997; Wahba, 2008; Yazdanfar, 
2013). 
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Tabell 13 Regressionsanalyser med ROA som beroende variabel 
 

 Modell 4a Modell 4b 

 Standardiserat 
beta t-värde p-värde Tolkning Standardiserat 

beta t-värde p-värde Tolkning 

Ekologisk hållbarhet 0.11 1.02 0.309 Ej stöd 0.19 1.89 0.062 Ej stöd 
Social hållbarhet -0.03 -0.25 0.806 Ej stöd 0.08 0.77 0.445 Ej stöd 
Ekonomisk hållbarhet -0.03 -0.31 0.754 Ej stöd -0.22 -2.02 0.046 Ej stöd 
Anställda2015     -0.50 -5.27 0.000  
Ålder2015 
   

0.103 
 

0.04 0.47 0.642 
 

R   0.200 
R2   0.011    0.040  
Adj. R2   -0.019    0.000  
 
 
Modell 4c: I modellen inkluderades variabeln hållbarhetsredovisning. Vi prövade därför 
om ekologisk hållbarhet påverkade ROA (H1d) men fann inget stöd för det (β=0.19; 
p>0.05). Vi prövade sedan om social hållbarhet hade någon påverkan på tillväxt (H2d) 
men fann i likhet med ekologisk hållbarhet (H1d) inget stöd (β=0.01; p>0.05). Slutligen 
prövade vi om ekonomisk hållbarhet hade någon påverkan på tillväxt (H3d) men fann 
inget stöd (β=-0.07; p>0.05). Det ledde till att hypoteserna H1d, H2d och H3d 
förkastades. Tabellen visar även att vi inte kan förklara variationen i den beroende 
variabeln med de tre oberoende variablerna. 
 
Modell 4d: Vidare valde vi att introducera de valda kontrollvariablerna för att undersöka 
om dessa hade några oönskade effekter. Trots införandet av dessa fann vi inget stöd för 
varken ekologisk hållbarhet (H1d) (β=0.20; p>0.05) eller social hållbarhet (H2d) 
(β=0.08; p>0.05). Dessa hypoteser är fortfarande förkastade. Vad gäller den 
ekonomiska hållbarheten (H3d) fann vi en signifikant påverkan på ROA. (β=-0.21; 
p<0.05) Ekonomisk hållbarhet hade en negativ påverkan på tillväxt vilket resulterar i att 
hypotesen H3d förkastas. I och med införandet av kontrollvariablerna kan vi förklara 
cirka 18.4 % av variationen i den beroende variabeln med de tre oberoende variablerna. 
Det senare är en avsevärd ökning i jämförelse med innan införandet. 
 
I likhet med modell 4b observerades en av studiens kontrollvariabler som var företags 
storlek, mätt i termer av antalet anställda ha en signifikant men negativ påverkan på 
ROA, (β=-0.47; p<0.05). Det innebär även i detta fall att ju större företaget är, mätt i 
termer av antalet anställda, desto lägre ROA har de. Den andra kontrollvariabeln, 
företagets ålder, uppnådde inte signifikanta värden (β=-0.06; p>0.05). Företagets ålder 
kan inte statistiskt påvisas ha någon påverkan på ROA. 
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Tabell 14 Regressionsanalyser med ROA som beroende variabel och hållbarhets- 
redovisning inkluderat 
 
 Modell 4c Modell 4d 

 Standardiserat 
beta t-värde p-värde Tolkning Standardiserat 

beta t-värde p-värde Tolkning 

Ekologisk hållbarhet 0.19 1.58 0.116 Ej stöd 0.20 1.91 0.059 Ej stöd 
Social hållbarhet 0.01 0.11 0.910 Ej stöd 0.08 0.77 0.443 Ej stöd 
Ekonomisk hållbarhet -0.07 -0.66 0.512 Ej stöd -0.21 -1.98 0.049 Ej stöd 
Hållbarhetsredovisning -0.20 -1.80 0.075  -0.04 -0.39 0.698  
Anställda2015     -0.47 -4.71 0.000  
Ålder2015 
 

  
  

  
   

0.204 

  
  

-0.06 -0.64 0.522   
  

R   0.481 
R2   0.042    0.231  
Adj. R2   0.003    0.184  
 
 
4.4 Sammanfattning empiri 
 
Figurerna 5 och 6 sammanfattar det empiriska resultatet. Modellerna består av studiens 
prestationsmått som är de beroende variablerna och de tre perspektiven av hållbarhet 
som är oberoende variabler. Figur 5 visar sambanden mellan de beroende och 
oberoende variablerna. De hypoteser som bekräftades framgår av figuren. Figur 6 visar 
även sambanden mellan variablerna. Den skiljer sig från figur 5 i den meningen att 
variabeln hållbarhetsredovisning är inkluderad. I likhet med figur 5 är de bekräftade 
hypoteserna markerade. För respektive variabel framgår värdet på Cronbach’s alpha (α). 
Värdena indikerar på en hög reliabilitet. För de hypoteser som vi fann stöd för 
illustreras betavärde och signifikansnivå på respektive linje. Signifikansnivån illustreras 
som *=p<0.05. 

 
 
Figur 5 Sammanfattande modell 
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Figur 6 Sammanfattande modell med hållbarhetsredovisning inkluderad 
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5. ANALYS OCH DISKUSSION 
 
Kapitlet diskuterar centrala resultat samtidigt som de knyts samman med tidigare 
forskning inom området. Kapitlet är strukturerat i enlighet med deducerade 
hypotesprövningar för att underlätta för läsaren att följa den analytiska diskussionen. 
Kapitlet avslutas sedan med ett avsnitt om studiens valda bransch och en avslutande 
analys. 
  
5.1 Inledande diskussion 
 
Hållbarhetsarbetet har fått en allt större och tydligare roll i företags dagliga verksamhet. 
Det betyder att företag vill vara transparenta och visa hur de arbetar med hållbarhet. 
(Frostenson et al., 2015) Hållbarhetsredovisning som speglar hållbarhetsarbetet har 
således blivit viktigare och ökat påtagligt de senaste åren (KPMG, 2013). 
Hållbarhetsredovisning är resurskrävande och tar både tid och pengar (Barnett & 
Salomon, 2006; Brammer et al., 2006; Friedman, 1970; Hassel et al., 2005; Mahoney et 
al., 2013; Norman & MacDonald, 2004; Preston & O’Bannon, 1997). Att den är resurs-, 
tidskrävande och kostar mycket pengar bekräftas även av företag i den här studien. 
Formen för att redovisa hållbarhet är dessutom ny (Ljungdahl, 1999), med en begränsad 
standard (Frostenson et al., 2015) som kräver en hel del utvecklingsarbete. Såväl 
tidigare forskning (Bowers, 2010; Dobbs & van Staden, 2016; Eccles et al., 2012; 
Frostenson et al., 2015; Turcsanyi & Sisaye, 2013; Usman & Amran, 2015) som 
studerade företag understryker fördelarna med hållbarhetsredovisning. Förbättrade 
relationer med inflytelserika och legitima intressenter är centrala, väger upp för 
kostnaderna relaterade till hållbarhetsredovisning. Av den anledningen är debatten att 
hållbarhetsredovisning antingen upplevs som en lönsam investering eller endast en 
ytterligare administrativ kostnad. Ett klargörande av det är givetvis av största intresse 
för såväl forskare som företag. 
 
Studiens forskningsfråga, om arbetet med de ekologiska, sociala och ekonomiska 
perspektiven av hållbarhet som avspeglas i en hållbarhetsredovisning leder till högre 
prestation inom energibranschen, kan te sig väldigt enkel att besvara. Det visade sig att 
det inte var så enkelt att svara på frågan. Att besvara forskningsfrågan blev komplicerat 
eftersom variationen på definitionen och mätningen av prestation, hållbarhet, företags 
samhällsansvar och hållbarhetsredovisning är stor. Området är även mycket beforskat. 
Flertalet forskare inom ämnesområdet har definierat prestation ur ett objektivt 
perspektiv, i form av mått som är redovisnings- och marknadsbaserade (Barnett & 
Salomon, 2006; Berrone & Gomez-Meija, 2009; Berrone et al., 2007; Bush & 
Hoffmann, 2011; Callan & Thomas, 2009; Clarkson et al., 2004; Donker et al., 2008; 
Dowell et al., 2000; Dunn & Sainty, 2009; Eccles et al., 2012; Elsayed & Paton, 2005; 
Flammer, 2015; Garcia-Castro et al., 2010; Graves & Waddock, 1994; Graves & 
Waddock, 2000; Hart & Ahuja, 1996; Jo & Harjoto, 2011; King & Lenox, 2001; Konar 
& Cohen, 2001; Makni et al., 2009; Morris, 1997; Nakao et al., 2007; Rodriguez- 
Fernandez, 2016; Russo & Fouts, 1997; Seifert et al., 2003; Surroca et al., 2010; 
Turcsanyi & Sisaye, 2013; Usman & Amran, 2015; Waddock & Graves, 1997; Wang et 
al., 2008). De redovisningsbaserade prestationsmått som använts anser vi fokusera på 
historik och vara bakåtsträvande. Med anledning av att prestationsmåtten baseras på 
historisk finansiell data och inte tar hänsyn till framtiden. Att tidigare studier endast 
fokuserat på finansiella fördelar och nackdelar relaterat till hållbarhetsredovisning, 
ansåg vi var ett för smalt och kortsiktigt perspektiv. 
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Studiens mått på hållbarhetsprestation behandlar problematiken med tidigare studiers 
kortsiktiga perspektiv på prestation, varför det breda och integrerade måttet 
introducerades. Arbetet med de tre perspektiven av hållbarhet som avspeglas i en 
hållbarhetsredovisning är ett långsiktigt arbete. Av den anledningen är det av vikt att 
kunna mäta effekterna av den långsiktiga investeringen. Måttet inkluderade långsiktiga 
faktorer och uppvisade en hög korrelation med alla tre perspektiven av hållbarhet och 
hållbarhetsredovisning. Det tyder på att måttet är av hög klass och synliggör effekterna 
av en hållbarhetsredovisning. Det tolkar vi som att företagen inte bara vill integrera 
hållbarhet i verksamheten utan även att de har gjort det. Företag som arbetar hållbart 
och hållbarhetsredovisar uppvisar en hög hållbarhetsprestation. Vidare upplever 
företagen positiva effekter av hållbarhetsarbetet som avspeglas i hållbarhetsredovisning. 
 
Hållbarhetsprestation, i kombination med studiens resterande subjektiva prestationsmått 
och objektiva prestationsmått medförde att vi såg på området med en ny infallsvinkel. 
Kombinationen av studiens prestationsmått gav en mer nyanserad bild och en mer 
omfattande definition av prestation. Det senare genom att hänsyn togs till såväl 
finansiella som icke-finansiella faktorer. Det medförde att forskningsfrågan blev än 
svårare att ge ett enkelt svar på. Av den anledningen att vi ser prestation utifrån ett 
integrerat perspektiv, som ännu inte uppmärksammats i tidigare forskning. 
 
Litteraturen som låg till grund för studien gav oss förståelse om att det finns en 
mångfald av tolkningar av hållbarhet, företags samhällsansvar och 
hållbarhetsredovisning. Variationen leder till skillnader i hur företag arbetar med 
hållbarhetsfrågor och hållbarhetsredovisning (Callan & Thomas, 2009; Dahlsrud, 2008; 
Endrikat et al., 2014; Fu & Jia, 2012; Gjølberg, 2009; Orlitzky et al., 2003; Roca & 
Searcy, 2012). Företag anser att de tre perspektiven av hållbarhet är av olika vikt för 
dess verksamhet (Roca & Searcy, 2012). Det senare påverkar hur företag arbetar med 
hållbarhet (ibid.). I linje med det argumenterar Jensen (2002) att de tre perspektivens 
målsättningar inte går att maximera samtidigt. Företags hållbarhetsarbete skulle därmed 
vara alltför osammanhängande. Företagen måste kompromissa och fokusera på 
perspektiven i olika utsträckning. (ibid.) Alla tre perspektiv ska däremot tillsammans 
ingå i en hållbarhetsredovisning som en avspegling av företags arbete med 
hållbarhetsfrågor (Deegan & Unerman, 2011; Frostenson et al., 2015; Hess, 2007). Att 
vi valde att definiera hållbarhet utifrån de tre perspektiven möjliggjorde att vi kunde 
studera företagens hållbarhetsarbete som delar av en helhet. Tillvägagångssättet 
medförde att vi kunde se om något perspektiv arbetades med i förmån för något annat 
perspektiv. Den empiriska datan visade att alla tre perspektiv ingår i företagens 
hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning, i överensstämmelse med Frostenson et al. 
(2015). 
 
Att det råder oenighet om hållbarhetsredovisningens påverkan på den finansiella 
prestationen mellan forskare är inget som förvånar oss. Trots att forskare använt 
liknande objektiva prestationsmått, i form av redovisnings- och marknadsbaserade mått, 
varierar utfallen. De olika definitionerna av begreppen och användningen av olika 
prestationsmått är även bidragande faktorer till en splittrad bild av ämnet. Flertalet 
forskare menar att det finns ett positivt samband mellan perspektiven av hållbarhet och 
finansiell prestation (Al Tuwaijri et al., 2004; Alvarez-Gil et al., 2001; Ann et al., 2006; 
Barnett & Salomon, 2012; Berrone & Gomez-Meija, 2009; Berrone et al., 2007;  Callan 
& Thomas, 2009; Chang, 2011; Choi & Wang, 2009; Christmann, 2000; Clarkson et al., 
2004; Clemens, 2006; Donker et al., 2008; Dowell et al., 2000; Dunn & Sainty, 2009; 
Flammer, 2015; Garcia-Castro et al., 2010; Godfrey et al., 2009; Goll & Rasheed, 2004; 
Hart & Ahuja, 1996; Jo & Harjoto, 2011; Judge & Douglas, 1998; Khanna & Damon, 
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1999; King & Lenox, 2001; Klassen & McLaughlin, 1996; Konar & Cohen, 2001; Lev 
et al., 2010; Menguc et al., 2010; Montabon et al., 2007; Nakao et al., 2007; Nehrt, 
1996; Oeyono et al., 2011; Peloza, 2009; Rodriguez-Fernandez, 2016; Russo & Fouts, 
1997; Surroca et al., 2010; Wahba, 2008; Wang, 2010; Wang et al., 2008; Wang et al., 
2016). 
 
Flertalet andra forskare motsätter sig det positiva sambandet och menar att det 
föreligger ett negativt samband mellan perspektiven av hållbarhet och finansiell 
prestation (Berrone & Gomez-Meija, 2009; Brammer et al., 2006; Bush & Hoffmann, 
2011; Christmann, 2000; Clarkson et al., 2004; Garcia-Castro et al., 2010; Hassel et al., 
2005; Khanna & Damon, 1999; Klassen & McLaughlin, 1996; Makni et al., 2009; 
Menguc et al., 2010; Morris, 1997; Wang et al., 2008; Wu et al., 2010). Förutom 
positiva och negativa utfall har det även förekommit studier där inget övertygande 
samband funnits för att författarna skulle kunna dra välgrundade slutsatser om 
sambandet (Aras et al., 2010; Blacconiere & Northcut, 1997; Brik et al., 2011; Choi & 
Jung, 2008; Choi et al., 2010; Makni et al., 2009; Mittal et al., 2008; Murray et al.,  
2006; Patten 2008; Shen & Chang, 2009; Soana, 2011; Thomas, 2001; Wang & Qian, 
2011). 
 
Denna uppenbara oenighet råder inte endast bland forskare, utan även bland de 
studerade företagen. Det kan förklaras utifrån det faktum att studien behandlar 
nyanserade begrepp. Det finns ett utrymme för flertalet tolkningar och arbetssätt, trots 
att företagen befinner sig i en homogen bransch. Flertalet företag menar på att 
hållbarhetsredovisning medför flertalet positiva effekter på stora delar av verksamheten. 
Majoriteten av dessa företag argumenterade för att hållbarhetsredovisning och arbetet 
bakom den stärker relationer med såväl interna som externa intressenter. Detta resultat 
är samstämmigt med Ax et al. (2015), Campbell (2007), Carlsson (2014), Endrikat 
(2016) samt Turcsanyi och Sisaye (2013). I den empiriska analysen kunde vi utläsa att 
70.5 % av företagen ansåg att de bättre kan, eller skulle kunna, möta kundernas 
förväntningar genom en hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisning har således 
bidragit till starkare samarbeten med och högre förtroende hos intressentgruppen. Med 
anledning av det kan vi förstå att kunderna är en inflytelserik och viktig intressentgrupp 
för de studerade företagen. Vi tolkar det som att de företag som inte 
hållbarhetsredovisar och därigenom inte möter kundernas förväntningar kommer förlora 
kunder och framtida intäkter. Tolkningen är i linje med Ax et al. (2015) som 
argumenterar för att företag inte kan överleva på lång sikt utan sina kunder eftersom de 
tillför pengar till företaget. Kundnöjdhet har visats leda till kundlojalitet som i sin tur 
påvisats vara ett viktigt icke-finansiellt mått som påverkar företagets prestation 
(Hallowell, 1995; Ittner & Larcker, 2003; Nagar & Rajan, 2005; Zeithaml et al., 2013). 
Vår tolkning är även samstämmig med det senare argumentet. 
 
En annan intressentgrupp som visade sig vara viktig för företagen var medarbetarna. 
65.7 % av företagen menade att hållbarhetsredovisning medför, eller skulle medföra, 
mer engagerade medarbetare. Ett antal företag uttryckte även att de efter införandet av 
hållbarhetsredovisning på ett eller annat sätt upplevs som en mer attraktiv arbetsgivare. 
Hållbarhetsarbetet har därmed stärkt möjligheten att locka talanger till företaget och 
bidragit till stoltare medarbetare. Mer engagerade medarbetare leder till ett mervärde för 
företaget (Yoon & Suh, 2003). Vi tolkar det som att medarbetarna, i likhet med 
företagsledningen, vet vad som ska göras och inser även vikten av hållbarhetsarbetet. 
Det senare resulterar i att hela företaget arbetar tillsammans mot hållbarhetsmålen, 
vilket kan leda till en effektiv måluppfyllelse. Barakat et al. (2016) menar även att 
företag som åtagit sig att arbeta med hållbarhetsfrågor kommer uppvisa en bättre bild av 
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företaget. På så sätt uppnås en högre arbetstillfredsställelse (ibid.). Precis som vårt 
resultat menar flertalet studier att nöjda medarbetare är ett viktigt icke-finansiellt mått 
eftersom det påverkar företagets prestation (Ax et al., 2015; Ittner & Larcker, 2003; 
Kaplan & Norton, 1996). 
 
Vi tolkar ovan resultat som att företagen har förstått vikten av att tillfredsställa viktiga 
intressenters förväntningar och hållbarhetsredovisning upplevs stärka den viktiga 
dialogen. Synsättet är i enlighet med argumenten av Freeman (1984) och Jensen (2002). 
Freeman (1984) menar att företag måste ta hänsyn till inflytelserika och legitima 
intressenters förväntningar för att kunna maximera aktieägarnas avkastning. Hänsyn 
måste även tas till dessa intressenter för att skapa ett långsiktigt värde och för att 
överleva på lång sikt (Jensen, 2002). Argumentationen har styrkts av flertalet studier 
som funnit positiva samband mellan företags hållbarhetsarbete och företags finansiella 
prestation, på såväl kort som lång sikt (Barakat et al., 2016; Endrikat, 2016; Turcsanyi 
& Sisaye, 2013). 
 
Flertalet företag ansåg även att hållbarhetsredovisning medfört ytterligare positiva 
effekter på verksamheten. 98.1 % av respondenterna ansåg att de bättre kan, eller skulle 
kunna, kommunicera sitt hållbarhetsarbete genom en hållbarhetsredovisning. 
Respondenterna ansåg även att hållbarhetsredovisning leder till ökad transparens vilket i 
sin tur medför ökat förtroende hos externa intressenter. Det indikerar på att företagen ser 
hållbarhetsredovisning som ett viktigt kommunikationsverktyg. Resultatet är 
samstämmigt med Cheng et al. (2014), Delmas och Burbano (2011), Frostenson et al. 
(2015), Gray et al. (1995) och Narayanan et al. (2000). De studerade företagen har en 
stor miljöpåverkan och har eventuellt ett lägre förtroende hos intressenterna och 
samhället. Av den anledningen menar vi att det av vikt för företagen att de 
kommunicerar vilket ansvar de tar, vad de gör och hur. Det medför att intressenternas 
och samhällets förtroende för dess verksamhet ökar (Dobbs & van Staden, 2016). Ett 
ökat förtroende medför högre legitimitet för företaget (Narayanan et al., 2000). 
 
85.7 % av respondenterna menar att de bättre kan, eller skulle kunna, kontrollera, mäta 
och styra mot uppställda hållbarhetsmål med hjälp av hållbarhetsredovisning. De 
studerade företagen ansåg att hållbarhetsredovisning har lett till bättre styrning och 
tydligare riktning av hållbarhetsarbetet. Ett av de studerade företagen menade även att 
hållbarhetsredovisning har bidragit till en tydligare långsiktig strategi. Den långsiktiga 
strategin främjar företagets positiva utveckling och position på marknaden som 
förväntas generera en bättre finansiell prestation. Det innebär att företagen ser 
hållbarhetsredovisning som ett viktigt strategiskt verktyg för att effektivt kunna 
kontrollera och utvärdera hållbarhetsarbetet. Resultatet är i enlighet med 
argumentationerna av Frostenson et al. (2015) och Endrikat (2016). Frostenson et al. 
(2015) menar att hållbarhetsredovisning skapar en större medvetenhet om företags 
ansvar, bättre struktur och en tydligare målstyrning för företag. Endrikat (2016) menar 
även att hållbarhetsredovisning är en viktig del av företags strategi som påverkar 
företagets prestation på såväl kort som lång sikt. 
 
En annan positiv effekt som de studerade företagen upplevt av hållbarhetsredovisning är 
att de, i relation till sina konkurrenter, blivit, eller skulle kunna bli, mer innovativa inom 
branschen. Det är i enlighet med Delmas et al. (2011), Hjalager (2010), Hunter (1997), 
King et al. (2012), Lawrence et al. (2005), Porter och Kramer (2006) samt Zahra och 
George (2002) som argumenterar för att det finns ett samband mellan hållbarhetsarbetet 
och införandet av innovativa metoder. Turcsanyi och Sisaye (2013) menar att företag 
som implementerat hållbarhet i verksamheten drar nytta av processer som är säkrare, 



52 
	  

miljövänligare och mer ekonomiska. Det senare kan leda till konkurrensfördelar i form 
av sparade kostnader, ökad produktivitet, förbättrad bild och rykte av företaget och höjd 
innovationsnivå (ibid.). Sådana konkurrensfördelar anses vara svåra för konkurrenter att 
imitera. Med anledning av att företag i energibranschen erbjuder relativt homogena 
produkter är möjligheten att differentiera sig med hållbarhetsarbetet och 
hållbarhetsredovisningen viktig. (Daamsgard & Hollmén, 2013; Matraves & Rondi, 
2007; McWilliams & Siegel, 2001; Turcsanyi & Sisaye, 2013) 
 
Den empiriska analysen visade att vissa företag motsätter sig flertalet av ovan nämnda 
positiva effekter av hållbarhetsredovisning. Företagen menar istället att 
hållbarhetsredovisning och de tre hållbarhetsperspektiven påverkar prestationen 
negativt, i likhet med Barnett och Salomon (2006), Brammer et al. (2006), Friedman 
(1970); Hassel et al. (2005), Mahoney et al. (2013), Norman och MacDonald (2004) 
samt Preston och O’Bannon (1997). Företagen ansåg att en hållbarhetsredovisning 
endast ökar kostnaderna och mängden administrativt arbete. Av den anledningen har 
företagen inte implementerat hållbarhetsarbete i verksamheten. Det tolkar vi som att 
vissa företag anser att hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning motverkar företags 
övergripande mål att vinstmaximera. Det är i linje med argumentet av Friedman (1970) 
om att hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning endast resulterar i ökade kostnader 
för företaget. Resurser placeras med andra ord där de inte kommer generera någon vinst, 
istället för att placeras där de kan generera vinst och maximera aktieägarnas avkastning 
(ibid.). 
 
Ett företag menade att andra viktiga delar inom verksamheten skulle behöva prioriteras 
ned om hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning implementeras i verksamheten.  
Det är i enlighet med Jensen (2002) som menar att målsättningarna med de tre 
perspektiven av hållbarhet inte går att nå samtidigt då dessa inte är förenliga. Företag 
kan inte fokusera på alla målsättningar samtidigt. Det är nödvändigt med en 
kompromiss mellan målsättningarna för att målstyrningen ska vara konsekvent och 
effektiv. (ibid.) Vi anser även att företagen kan sakna resurser för att behandla alla delar 
av verksamheten samtidigt. Om inte kompromisser sker, kan det av den anledningen 
försämra den övergripande prestationen. 
 
Flertalet kritiker menar att hållbarhetsredovisning endast resulterar i ytterligare 
administrativt arbete och ökade kostnader. (Barnett & Salomon, 2006; Brammer et al., 
2006; Friedman, 1970; Hassel et al., 2005; Mahoney et al., 2013; Preston & O’Bannon, 
1997) I linje med argumentet menade ett av företagen att hållbarhetsarbetet och 
hållbarhetsredovisning leder till ökad stress bland medarbetarna. Hållbarhetsredovisning 
ska publiceras i samband med årsredovisning och det blir en hög administrativ börda 
under den tiden. Det tolkar vi som att företag med en sådan uppfattning saknar resurser 
för att prioritera hållbarhetsredovisning. Det kan även tolkas som att företagen inte är 
införstådda i de positiva effekter som följer av hållbarhetsredovisning. 
 
Sammanfattningsvis är det intressant att vi fångat upp oenigheten i ämnet bland 
företagen i vår studie och inte bara bland tidigare forskare. I vår studie var de 
representerade företagen verksamma inom samma bransch. Trots det fanns en stor 
oenighet om hållbarhetsredovisningens effekter. Något som utmärker de företag som 
ansåg att en hållbarhetsredovisning bidrog till negativa effekter är det faktum att de inte 
i dagsläget hållbarhetsredovisar. Det leder oss fram till slutsatsen att företagen som 
hållbarhetsredovisar har sett de positiva effekter som hållbarhetsarbetet och 
redovisningen av det medför. De negativa effekterna såsom mer administrativt arbete 
och ökade kostnader förbises. 



53 
	  

 
För att uppnå en hållbar utveckling krävs att de tre perspektiven av hållbarhet 
ömsesidigt stödjer varandra. Av samma anledning kan inte utvecklingen betraktas som 
hållbar om endast ett perspektiv är representerat. (Frostenson et al., 2015) Om endast ett 
av perspektiven av hållbarhet är representerat innebär det att det perspektivet arbetas 
med på bekostnad av ett annat (Crane & Matten, 2007). Vår korrelationsanalys (se 
tabell 9) visar att företagen ansåg att de tre perspektiven av hållbarhet avspeglas i 
liknande utsträckning i företagens hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning. Social 
hållbarhet erhöll ett medelvärde på 1.66, ekologiskt hållbarhet erhöll ett medelvärde på 
1.62 och ekonomisk hållbarhet erhöll slutligen ett medelvärde på 1.60. Det innebär att 
alla tre perspektiv av TBL var representerade och att balans råder mellan dessa eftersom 
de är representerade i liknande utsträckning (Frostenson et al., 2015). Vi tolkar 
resultatet som att företagen arbetar för en hållbar utveckling. Företagen har även förstått 
att arbetet för en hållbar utveckling kräver ett helhetsperspektiv. Resultatet visar även 
att företagen inte kompromissar mellan de tre perspektiven. Det senare hävdar Jensen 
(2002) är en förutsättning för att företag ska erhålla högre finansiell prestation. 
 
5.2 Prestation 
 
I de första regressionsanalyserna prövades hypoteserna H1a-H3a (se tabell 10). Vi hade 
förväntat oss att de tre perspektiven av hållbarhet påverkar prestationen. Vi fann stöd för 
att det finns ett positivt samband mellan det ekonomiska perspektivet och prestation 
inom energibranschen, oberoende av hållbarhetsredovisning. Det är något som inte går i 
linje med tidigare forskning. Garay et al. (2017) menar att det ekonomiska perspektivet 
av hållbarhet inte påverkar prestationen. Resultatet går däremot delvis i linje med 
Eltayeb et al. (2011). Eltayeb et al. (2011) menar att företag som fokuserar på en hållbar 
försörjningskedja påverkar företags finansiella prestation positivt. En hållbar 
försörjningskedja inkluderar inköp från leverantörer som aktivt tar ansvar för miljön 
(ibid.). Vår definition av det ekonomiska perspektivet innehåller delar som enligt 
Eltayeb et al. (2011) ingår i en hållbar försörjningskedja. Dessa delar är att företagen 
väljer leverantörer som främjar den lokala utvecklingen, uppmuntrar kunderna att välja 
lokala produkter och bygger långsiktiga relationer med leverantörer. Vi kan förstå att 
det är betydelsefullt för företag att arbeta med en hållbar försörjningskedja för att 
förbättra deras prestation. 
 
Resultatet tyder på att arbetet med det ekonomiska perspektivet av hållbarhet föranleder 
förändringar i företags prestation. Ju mer företag arbetar med det ekonomiska 
perspektivet av hållbarhet desto högre prestation erhåller de. På samma sätt erhåller 
företag en lägre prestation om de inte inkluderar det ekonomiska perspektivet av 
hållbarhet i sin verksamhet. Utifrån vår definition av det ekonomiska perspektivet kan 
vi se att perspektivet bygger på att företag inte överutnyttjar givna resurser, social 
rättvisa förenat med en god ekonomisk tillväxt. Det tyder på att det ekonomiska 
perspektivet bygger på det ekologiska och sociala perspektivet av hållbarhet. 
 
Vidare fann vi inget signifikant stöd för att det förelåg ett positivt samband mellan det 
ekologiska perspektivet och det sociala perspektivet i relation till prestationen. Det 
resultatet går i linje med Aras et al. (2010), Blacconiere och Northcut (1997), Brik et al. 
(2011), Choi och Jung (2008), Choi et al. (2010), Magness (2006), Makni et al. (2009), 
Murray et al. (2006), Patten (2008), Shen och Chang (2009), Soana (2011), Thomas 
(2001), Wang och Qian (2011). Vidare argumenterade Garay et al. (2017) för att inget 
av de tre perspektiven av hållbarhet påverkar prestationen. Att vår studie inte fullt gick i 
linje med Garay et al. (2017) kan förklaras utifrån att studierna inte använt samma 
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definition på variablerna och begreppen. Det kan även kopplas till det faktum att de 
studerande företagen är verksamma i två skilda branscher. Det senare eftersom de tre 
perspektiven av hållbarhet och arbetssätten relaterade till dessa är av olika vikt för 
företag beroende på branschtillhörighet (Roca & Searcy, 2012). 
 
Vidare varierar intressenters inflytande beroende på företags branschtillhörighet. Det 
resulterar i andra insikter som motiverar ledningens beteende. Det påverkar således i 
vilken utsträckning företaget inkluderar de tre perspektiven av hållbarhet i 
verksamheten. (Deegan & Unerman, 2011; Freeman, 1984) Energibranschen är en 
miljökänslig bransch och ligger i framkant vad gäller hållbarhetsredovisning. Av den 
anledningen ligger företagen i framkant vad gäller hållbarhetsarbetet som avspelas i en 
hållbarhetsredovisning. (Bonsón & Bednárová, 2015; Borglund et al., 2008; Frostenson 
et al., 2015; Kuo & Chen, 2013; Roca & Searcy, 2012; Stanwick & Stanwick, 1998) 
Det kan förklaras utifrån att de i en större utsträckning granskas av olika aktörer 
eftersom deras verksamheter påverkar miljön negativt. Det senare innebär att det för 
med sig stora problem att jämföra studier som studerar företag i olika branscher. Att de 
dessutom är verksamma i olika länder menar Fujii och Tatsuo (2012) medför att utfallen 
ytterligare kan variera. Det med anledning av att varje region och land har sina egna 
ramverk för företags hållbarhetsarbete (ibid.). 
 
5.3 Hållbarhetsprestation 
 
I regressionsanalyserna som avläses i tabell 12 prövades hypoteserna H1c-H3c. Vi hade 
förväntat oss att de tre perspektiven av hållbarhet påverkar hållbarhetsprestation. Vi 
fann stöd för att det finns ett positivt samband mellan det ekologiska perspektivet och 
hållbarhetsprestation inom energibranschen. Det innebär att hållbarhetsprestation 
påverkas av i vilken grad företaget arbetar med det ekologiska perspektivet av 
hållbarhet. Resultatet är i linje med ett flertal studier som funnit signifikanta samband 
mellan det ekologiska perspektivet av hållbarhet och prestation (Al Tuwaijri et al., 
2004; Alvarez-Gil et al., 2001; Ann et al., 2006; Berrone & Gomez-Meija, 2009; 
Christmann, 2000; Clarkson et al., 2004; Clemens, 2006; Dowell et al., 2000; Hart & 
Ahuja, 1996; Judge & Douglas, 1998; Khanna & Damon, 1999; King & Lenox, 2001; 
Klassen & McLaughlin, 1996; Konar & Cohen, 2001; Menguc et al., 2010; Montabon et 
al., 2007; Nakao et al., 2007; Nehrt, 1996; Russo & Fouts, 1997; Wahba, 2008). 
  
Företagen inom energibranschen är en bidragande orsak till rådande miljöproblem. Att 
dessa företag även har stora påtryckningar från intressenter och samhället kan leda till 
att de arbetar med det ekologiska perspektivet i en större utsträckning. (Bonsón & 
Bednárová, 2015; Frostenson et al., 2015; Hanimann et al., 2015; Kolk, 2003; Kuo & 
Chen, 2013; Roca & Searcy, 2012) Att vi funnit ett signifikant stöd mellan det 
ekologiska perspektivet och hållbarhetsprestation kan förklaras av att företag fokuserar 
på perspektivet som en konsekvens av stora påtryckningar. Studien fann inget 
signifikant stöd för det sociala perspektivets respektive det ekonomiska perspektivets 
påverkan på hållbarhetsprestation när hållbarhetsredovisning inte var inkluderad. Att vi 
inte funnit stöd för det sociala perspektivet är i linje med ett flertal studier (Aras et al., 
2010; Brik et al., 2011; Choi & Jung, 2008; Choi et al., 2010; Garay et al., 2017; 
Magness, 2006; Makni et al., 2009; Mittal et al., 2008; Patten, 2008; Shen & Chang, 
2009; Soana, 2011; Wang & Qian, 2011). 
 
Det funna sambandet mellan det ekologiska perspektivet och hållbarhetsprestation stöds 
inte när variabeln hållbarhetsredovisning inkluderas i regressionsanalysen. Det innebär 
att sambandet mellan det ekologiska perspektivet och hållbarhetsprestation var spuriöst 
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(Esaiasson et al., 2007). Sambandet berodde istället på en tredje variabel, vilken var 
hållbarhetsredovisning. Detta tyder på en dominerande effekt då hållbarhetsredovisning 
slog ut effekten av det ekologiska perspektivet vid dess inträde. När variabeln 
hållbarhetsredovisning inkluderades fann vi istället ett annat signifikant stöd. Det 
förelåg nu ett positivt samband mellan det ekonomiska perspektivet av hållbarhet och 
hållbarhetsprestation. Det talar för ett undertryckt samband (Esaiasson et al., 2007). Att 
effekten av det ekologiska perspektivet försvinner till fördel för det ekonomiska 
perspektivet tyder det på att den verkliga effekten på hållbarhetsprestation beror av det 
ekonomiska perspektivet. Det innebär att arbetet med det ekonomiska perspektivet av 
hållbarhet föranleder förändringar i företags hållbarhetsprestation. Ju mer ett företag 
arbetar med och redovisar det ekonomiska perspektivet av hållbarhet desto högre 
hållbarhetsprestation erhåller det. På samma sätt erhåller företaget en lägre 
hållbarhetsprestation om det inte inkluderar det ekonomiska perspektivet av hållbarhet i 
sin verksamhet. 
 
Lydenberg et al. (2012) och Roca och Searcy (2012) menar att företag arbetar med de 
tre perspektiven av hållbarhet och redovisningen av arbetet i olika utsträckning 
beroende på branschtillhörighet. Enligt Roca och Searcy (2012) fanns fler faktorer inom 
energibranschen som var relaterade till det ekonomiska perspektivet av hållbarhet 
jämfört med det ekologiska och det sociala perspektivet. Att vi fann ett positivt 
samband mellan det ekonomiska perspektivet och hållbarhetsprestation med 
hållbarhetsredovisning inkluderad är i linje med Lydenberg et al. (2012) och Roca och 
Searcy (2012) argument. Det senare kan förstås som att företagen arbetar med och 
redovisar det ekonomiska perspektivet i större utsträckning. Resultatet visar att 
företagen har sett att det ekonomiska perspektivet som avspeglas i 
hållbarhetsredovisningen påverkar hållbarhetsprestation. En av studiens beskrivande 
analyser (se tabell 5) visar att företagen sett de verkliga effekterna av 
hållbarhetsredovisning. Regressionsanalysen (modell 3a) visade även att när 
hållbarhetsredovisning var exkluderad hade det ekologiska perspektivet en signifikant 
positiv påverkan på hållbarhetsprestation. Vi tolkar det som att de företag som inte 
hållbarhetsredovisar är naiva och inte sett de verkliga effekterna av verktyget. Dessa 
företag antar att det är det ekologiska perspektivet som leder till en högre 
hållbarhetsprestation. 
  
Resultatet av dessa regressionsanalyser går inte fullt i linje med tidigare forskning. Det 
kan främst förklaras utifrån att hållbarhetsprestation är ett nytt prestationsmått. 
Prestationsmåttet mäter effekterna av hållbarhetsredovisning ur ett subjektivt 
perspektiv. Flertalet internationella studier har undersökt effekter av 
hållbarhetsredovisning men ur ett finansiellt perspektiv (Barnett & Salomon, 2006; 
Bowers, 2010; Brammer et al., 2006; Eccles et al., 2012; Hassel et al., 2005; Mahoney 
et al., 2013; Mikołajek-Gocejna, 2016; Turcsanyi & Sisaye, 2013; Usman & Amran, 
2015). Med anledning av avsaknaden av liknande mått i tidigare studier går 
jämförbarheten förlorad. 
 
5.4 ROA 
 
Vi har funnit ett signifikant negativt samband mellan det ekonomiska perspektivet och 
ROA inom energibranschen, oberoende av hållbarhetsredovisning. Det negativa 
sambandet går i linje med ett antal tidigare studier (Brammer & Pavelin, 2006; Bush & 
Hoffmann, 2011; Clarkson et al., 2004; Garcia-Castro et al., 2010; Makni et al., 2007; 
McGuire, Sundgren & Schneeweis, 1988; Morris, 1997; Waddock & Graves, 1997; 
Wang et al., 2008). Trots det blev vi förvånade eftersom en större del av tidigare studier 
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hittat ett positivt samband (Barnett & Salomon, 2012; Berrone et al., 2007; Callan & 
Thomas, 2009; Clarkson et al., 2004; Donker et al., 2008; Flammer, 2015; Garcia- 
Castro et al., 2010; Hart & Ahuja, 1996; Jo & Harjoto, 2011; King & Lenox, 2001; 
Nakao et al., 2007; Rodriguez-Fernandez, 2016; Russo & Fouts, 1997; Wang et al., 
2008). Att resultatet inte går i linje med dessa studier kan förklaras av att studierna 
utförts i olika länder med olika redovisningsstandarder. Beräkningen av ROA har 
utförts på olika sätt vilket kan påverka resultaten. Att vi fann ett negativt samband tolkar 
vi som att ju mer företag arbetar med det ekonomiska perspektivet desto lägre blir ROA. 
Resultatet är även i linje med Friedman (1970) som menar att hållbarhetsarbete är 
kostsamt. Något som bör tas i beaktning är det faktum att hållbarhetsarbetet och 
hållbarhetsredovisning är en långsiktig investering. ROA fokuserar istället på historisk 
information och vi menar att det är ett kortsiktigt mått. Hållbarhetsarbetet kommer i 
förlängningen att bidra till flertalet fördelar som avspeglas i studiens subjektiva 
prestationsmått, prestation och hållbarhetsprestation. 
 
5.5 Energibranschen 
 
Att hållbarhet och prestation är nyanserade begrepp, med utrymme för många tolkningar 
har vi förstått. Något som däremot förvånar oss och väcker intresse är det faktum att 
flertalet olika tolkningar av begreppen och tankar kring ämnesområdet existerade hos de 
studerade företagen. Trots den homogenitet som råder inom energibranschen 
(McWilliams & Siegel, 2001). Vi kunde se i vår enkätundersökning att ämnet var något 
som majoriteten av företagen brinner för eftersom svarsfrekvensen var hög. En annan 
anledning till det stora intresset kan vara att de är verksamma inom en miljökänslig 
bransch. Företagen är därmed en av de största bidragande orsakerna till rådande 
klimatförändringar. (Bonsón & Bednárová, 2015; Borglund et al., 2008; Frostenson et 
al., 2015; Hanimann et al., 2015; Kuo & Chen, 2013; Roca & Searcy, 2012) Med tanke 
på att energibranschen har stor påverkan på miljön hade vi förväntat oss att företagen 
skulle fokusera mest på det ekologiska perspektivet av hållbarhet. Det var något som 
motbevisades i vår studie, då det bevisades att de anammat ett helhetsperspektiv för 
hållbar utveckling. Vidare visade vår analys att det var det ekonomiska perspektivet av 
hållbarhet som avspeglas i en hållbarhetsredovisning som påverkade två av studiens 
subjektiva prestationsmått. Det ekologiska och sociala perspektivet hade därmed ingen 
påverkan på dessa. 
 
Resultatet av vår studie visar på att företagen är mogna och börjar inse vikten av att 
hållbarhetsredovisa. Förutom att en stor del av de studerade företagen omfattas av det 
nya lagkravet, visade även vår undersökning att flertalet av företagen var i uppstarten av 
att redovisa sitt hållbarhetsarbete. Alla dessa företag var positivt inställda till 
hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete. De företag som däremot var negativt 
inställda till hållbarhetsredovisning upprättade inte hållbarhetsredovisning vid 
tidpunkten för undersökningen. 
 
5.6 Avslutande analys 
 
Vår förhoppning med studien var att finna att hållbarhetsredovisning gör 
hållbarhetsarbetet tydligare, mer systematiskt och transparent. Det resulterar i högre 
prestation för företag som implementerat hållbarhetsredovisning i verksamheten. Ur 
studiens empiriska analys kan vi se att företag verksamma inom energibranschen 
upplevt flertalet positiva effekter av hållbarhetsredovisning. Företagen menar att 
hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbetet bakom stärker relationer med såväl 
interna som externa intressenter. Två viktiga intressentgrupper för de studerande 



57 
	  

företagen var kunder och medarbetare. Dessa viktiga relationer stärks bland annat 
genom att hållbarhetsredovisning leder till ökad transparens. Det senare medför ett ökat 
förtroende hos intressenterna. Företagen ansåg även att de bättre kan, eller skulle kunna, 
kommunicera sitt hållbarhetsarbete genom en hållbarhetsredovisning. Vidare ansåg 
företagen att hållbarhetsredovisning leder till, eller skulle leda till, bättre styrning av 
deras hållbarhetsarbete. De fanns även företag som ansåg att hållbarhetsredovisning 
bidragit till en tydligare riktning för hållbarhetsarbetet. Ytterligare en positiv effekt som 
studiens företag upplevt av hållbarhetsredovisning var att de i relation till sina 
konkurrenter blivit mer innovativa inom branschen. 
 
Som uppmärksammat är det stora begrepp som behandlas i studien. Det finns en 
mångfald av tolkningar av begreppen prestation, hållbarhet, företags samhällsansvar och 
hållbarhetsredovisning. Av den anledningen formulerades egna definitioner av de 
centrala begreppen i vår studie. Våra egna definitioner ingick således i 
enkätundersökningen och studiens empiriska analys. Det senare gjordes för att kunna 
göra resultaten mätbara och jämförbara. Vi har även tagit fram ett nytt prestationsmått 
som inte behandlats i tidigare forskning, här syftas på måttet hållbarhetsprestation. I och 
med att vi kunde se att måttet fungerade väl i vår studie kan vi anta att den i 
fortsättningen kan fungera i fortsatta studier inom ämnesområdet. Det innebär att bilden 
av prestation relaterat till hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning vidgats. 
Hållbarhetsprestation frångår den fokus som tidigare legat på finansiell prestation i 
relation till hållbarhetsredovisning och de tre perspektiven av hållbarhet. Vi har ett mer 
långsiktigt perspektiv på prestation relaterat till hållbarhetsredovisning. Innovation och 
hur väl de möter kundernas förväntningar relaterat till hållbarhetsredovisning är två 
icke-finansiella variabler som inkluderas i måttet. Vidare har våra subjektiva och 
objektiva prestationsmått tillsammans inneburit att vi haft en integrerad bild på 
prestation. Prestation har inkluderat allt från finansiella nyckeltal i form av 
redovisningsbaserade prestationsmått och självskattade effekter av 
hållbarhetsredovisning i form av subjektiva prestationsmått. 
  
Ur studiens empiriska analys kunde vi se att majoriteten av företagen anser att en 
hållbarhetsredovisning inte leder, eller skulle leda till, att de bättre uppnår sina 
försäljningsmål. Företagen ansåg även att de inte erhållit, eller skulle erhålla, finansiella 
fördelar av hållbarhetsredovisning. Dessa påståenden kan vi motsätta oss då vi fann att 
hållbarhetsprestation påverkas av om företaget upprättar hållbarhetsredovisning eller 
inte. Det senare är i linje med tidigare studier som menar att intressenter väljer företag 
med hållbarhetsredovisning framför andra, vilket ökar företags prestation (Ax et al., 
2015; Campbell, 2007; Carlsson, 2014; Endrikat, 2016). Ovan funna samband styrker 
även att hållbarhetsprestation inte bara är ett nytt mått som mäter effekter av 
hållbarhetsredovisning, utan även ett bra sådant. Hållbarhetsprestation mäter vad som 
verkligen görs inom företaget och vad en hållbarhetsredovisning leder till. 
Hållbarhetsredovisning leder till mer engagerade medarbetare, att företaget bättre möter 
kundernas förväntningar, ett högre marknadsvärde och att innovationen ökar. Vi kan 
även konstatera att de bättre uppnår försäljningsmål, erhåller finansiella fördelar, att de 
bättre kan kommunicera sitt hållbarhetsarbete, konkurrera med ledande företag och 
kontrollera, mäta och styra mot deras hållbarhetsmål. Dessa fördelar med 
hållbarhetsredovisning är även i linje med tidigare forskning (Delmas et al., 2011; 
Frostenson et al., 2015; Hjalager, 2010; Hunter, 1997; King et al., 2012; Lawrence et 
al., 2005; Porter & Kramer, 2006; Zahra & George, 2002). 
 
Samband som vi förväntade oss finna men som motbevisades i den empiriska analysen 
var sambanden mellan de tre perspektiven av hållbarhetsredovisning och 



58 
	  

prestationsmåttet tillväxt. Avsaknaden av samband kan förklaras av den homogena 
bransch som de studerade företagen är verksamma inom. Studiens definition på tillväxt 
såg till hur marknaden, vinsten, försäljningen, antalet kunder, antalet anställda och 
antalet erbjudna produkter/tjänster förändrats de tre senaste åren. Dessa variabler visade 
sig i stort sett varit konstanta de tre senaste åren. Det senare talar för att företag inom 
energibranschen har svårare att differentiera sig genom nya produkter eller tjänster. Av 
den anledning att energi, och främst el, är en av de mest homogena produkter som 
existerar (Energimyndigheten, 2002). Faktumet att energibranschen är en homogen 
bransch kunde därför styrkas. Det medför att ett tillväxtmått inte är ett effektivt 
prestationsmått för energibranschen. 
 
Ytterligare ett samband som vi förväntades finna var sambandet mellan det sociala 
perspektivet av hållbarhet och studiens prestationsmått. Flertalet tidigare studier har 
funnit ett samband mellan det sociala perspektivet och prestation (Barnett & Salomon, 
2012; Berrone et al., 2007; Callan & Thomas, 2009; Chang, 2011; Choi & Wang, 2009; 
Donker et al., 2008; Dunn & Sainty, 2009; Flammer, 2015; Garcia-Castro et al., 2010; 
Godfrey et al., 2009; Goll & Rasheed, 2004; Jo & Harjoto, 2011; Lev et al., 2010; 
Oeyono et al., 2011; Peloza, 2009; Rodriguez-Fernandez, 2016; Surroca et al., 2010; 
Wang, 2010; Wang et al., 2008; Wang et al., 2016). Att vi inte fann något samband kan 
bero på att det sociala perspektivet av hållbarhet är svårare att definiera och mäta, 
jämfört med det ekonomiska perspektivet. Resonemanget är i enlighet med Fricker 
(1998) som menar att det endast är den ekologiska och den ekonomiska hållbarheten 
som går att mäta kvantitativt. 
  
Frostenson et al. (2015) och Roca och Searcy (2012) menar att de tre perspektiven av 
hållbarhet kan hamna i konflikt med varandra men att de även är sammankopplade på 
flertalet sätt. Med det menas att om ett företag är socialt och ekologiskt ansvarstagande 
gentemot deras anställda, samhället och intressenter leder det till ett ökat förtroende.  
Det senare leder i förlängningen till finansiella fördelar. (ibid.) Studiens resultat tyder 
på att de tre perspektiven av hållbarhet är representerade hos företagen och inkluderade 
i hållbarhetsarbetet. Att alla perspektiv är representerade betyder inte automatiskt att de 
olika delarna leder till en högre finansiell prestation för företagen. Istället visade det sig 
att det var det ekonomiska perspektivet av hållbarhet som påverkade de subjektiva 
prestationsmåtten prestation och hållbarhetsprestation positivt. Det senare innebär att 
desto mer arbete bakom det ekonomiska perspektivet av hållbarhet, desto högre 
prestation och hållbarhetsprestation erhåller företagen. 
 
Vi har uppmärksammat att det ekonomiska perspektivet av hållbarhet exkluderats i en 
studie av Hussain et al. (2016). Istället har det ekologiska perspektivet och det sociala 
perspektivet varit i fokus. (Hussain et al., 2016) Det kan bero på att företagen anser att 
de redan arbetar med det ekonomiska perspektivet genom den traditionella finansiella 
redovisningen. Av den anledningen är inte perspektivet nödvändigt att inkludera i 
hållbarhetsarbetet och hållbarhetsredovisningen. Det styrks av Hahn och Kühnen 
(2013). Det kan även bero av att kortsiktiga finansiella prestationer ofta hindrar 
långsiktig hållbar utveckling. Företag stirrar sig alltför ofta blinda på de finansiella 
nyckeltalen. I vår studie visade vi istället att det ekonomiska perspektivet är av stor vikt 
för hållbarhetsarbetet och därmed en stor del av vad som avspeglas i 
hållbarhetsredovisningen. I tidigare studier har vi kunnat se att beroende på vilken 
bransch som de studerade företagen är verksamma inom har de fokuserat på de tre 
perspektiven av hållbarhet i olika utsträckning (Lydenberg et al., 2012; Roca & Searcy, 
2012). Roca och Searcy (2012) menar att företag inom energibranschen främst redovisar 
och fokuserar på det ekonomiska perspektivet av hållbarhet jämfört med det ekologiska 
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och det sociala perspektivet av hållbarhet. Att de studerade företagen redovisar och 
fokuserar på det ekonomiska perspektivet kan även tolkas som att de funnit 
välfungerande rutiner för arbetet med perspektivet. Vi menar att välfungerande rutiner 
leder till en högre prestation och hållbarhetsprestation. 
 
Lu och Taylor (2016) menar att de tre perspektiven tillsammans har en positiv påverkan 
på prestationen, särskilt på lång sikt. Det tolkar vi, i enlighet med vår studies resultat, att 
samhället och intressenter belönar företag som arbetar med hållbarhetsfrågor och strävar 
efter hållbar utveckling. I vår studie kunde vi se att det ekonomiska perspektivet av 
hållbarhet påverkar företags prestation positivt i de fall företagen hållbarhetsredovisar. 
Trots att vi inte fann några samband mellan de två andra perspektiven av hållbarhet och 
studiens prestationsmått menar vi att det inte finns några motsättningar mellan det 
ekologiska, sociala och ekonomiska perspektivet av hållbarhet. Det sociala perspektivet 
och det ekologiska perspektivet bör inte isoleras från det ekonomiska perspektivet. 
Företagen måste erbjuda produkter och tjänster som efterfrågas för att på så sätt öka 
vinsten och konkurrera bättre. Företagen måste samtidigt ta ansvar för deras sociala och 
ekologiska konsekvenser för att på så sätt skapa ett värde för företaget och dess 
intressenter. Av den anledningen ser vi inte de tre perspektiven av hållbarhet som skilda 
begrepp. Perspektiven ses istället som sammankopplade och påverkar och påverkas av 
varandra. En god prestation på lång sikt bygger med andra ord på effektiv 
resursanvändning och ömsesidig förståelse mellan företaget och samhället. 
  
Det leder oss fram till slutsatsen att företag som implementerar hållbarhet i 
verksamheten och hållbarhetsredovisar presterar bättre. Resultatet kan med andra ord 
motivera företag att implementera hållbarhet i verksamheten. Företag bör med andra ord 
se förbi de administrativa kostnaderna vid implementeringen av hållbarhetsarbete och 
hållbarhetsredovisning. Att ROA hade en negativ påverkan på det ekonomiska 
perspektivet talar för ökade kostnader på kort sikt. ROA ses som ett kortsiktigt 
prestationsmått jämfört med våra subjektiva prestationsmått. De ökade kostnaderna på 
kort sikt styrks även av studiens beskrivande analys. Analysen visar att värdet på det 
ekonomiska perspektivet sjunker det första året för att sedan öka följande år.  Från år 
fem sjunker såväl hållbarhetsprestation som det ekonomiska, sociala och ekologiska 
perspektivet. Vi tolkar det som att kostnaderna relaterade till hållbarhetsarbete och 
hållbarhetsredovisning blir särskilt påtagliga det första året som företag 
hållbarhetsredovisar. Att hållbarhetsprestation och de tre perspektiven av hållbarhet 
sedan sjunker efter det femte året tyder på att hållbarhetsarbetet och 
hållbarhetsredovisningen blivit rutin. Det är med andra ord en självklar del i 
verksamheten. Att hållbarhetsprestation sjunker behöver inte nödvändigtvis bero på att 
de positiva effekterna inte är påtagliga. Det kan snarare ha att göra med att de inte 
längre reflekterar över de effekter som hållbarhetsredovisningen och hållbarhetsarbetet 
medför. 
Vi kan även se att de som arbetar för att utveckla dessa rutiner ser större effekter av 
såväl hållbarhetsarbetet fördelat på de tre perspektiven och hållbarhetsredovisning. 
Flertalet företag i vår studie hållbarhetsredovisade i dagsläget eller skulle implementera 
verktyget inom kort. Det tyder på att företagen är mogna att hållbarhetsredovisa och ta 
sitt ansvar gentemot samhället och intressenterna. Företagen har förstått vikten av att 
implementera hållbarhet i verksamheten. Att företagen tydligt såg effekterna av 
hållbarhetsredovisning genom hållbarhetsprestation stärker argumentet. 
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6. SLUTSATS 
 
I kapitlet behandlas studiens slutsatser. Slutsatserna besvarar i huvudsak studiens syfte 
och forskningsfråga. Vi presenterar studiens kunskapsbidrag och slutligen ges förslag 
på framtida forskning inom forskningsområdet. 
  
Syftet med vår studie var att förklara om arbetet med ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet som avspeglas i hållbarhetsredovisning leder till högre prestation. I studien 
inkluderades objektiva prestationsmått, ROA och ROE. Dessa kompletterades med 
subjektiva prestationsmått, prestation, tillväxt och ett mått på hållbarhetsprestation. Vi 
hade en generös inkludering av prestationsmått för att ligga nära så många av de 
relevanta forskningsområden som möjligt. Vi inkluderade företagens uppfattning om 
hållbarhetsarbetet, hållbarhetsredovisningens funktion och företagsspecifik finansiell 
information i studien. För att uppfylla syftet användes en kvantitativ forskningsansats. 
En enkätundersökning skickades ut till studiens urval som sedan kodades om och dessa 
data tillsammans med finansiell information från respektive företags årsredovisning 
utgjorde studiens regressionsanalyser. Genom tillvägagångssättet kunde samband 
mellan studiens variabler synliggöras och analyseras på ett tillförlitligt sätt. Det 
medförde att vi kunde bekräfta eller förkasta studiens hypoteser och sedan besvara 
studiens ställda forskningsfråga. 
 
Leder arbetet med de ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiven av hållbarhet 
som avspeglas i en hållbarhetsredovisning till högre prestation för företag inom 
energibranschen? 
 
Studiens resultat bekräftar att det är kostsamt att arbeta med hållbarhetsfrågor och 
hållbarhetsredovisa på kort sikt. En hållbarhetsredovisning talar om hur företag ska 
arbeta för en hållbar utveckling. Det finns flertalet definitioner av och arbetssätt med de 
tre perspektiven av hållbarhet. Det senare blev tydligt för oss efter att vi sett hur tidigare 
studier funnit svar på den omdebatterade frågan. Frågan om hållbarhetsredovisning 
leder till högre prestation. 
 
Studiens resultat tyder på att det ekonomiska perspektivet av hållbarhet påverkar 
prestation och hållbarhetsprestation positivt, i de fall företag hållbarhetsredovisar. Vi 
fann inte några samband mellan det sociala respektive det ekologiska perspektivet och 
företags prestation. Trots det menar vi att det inte finns några motsättningar mellan det 
ekologiska, sociala och ekonomiska perspektivet av hållbarhet. Av den anledningen ser 
vi inte de tre perspektiven av hållbarhet som skilda begrepp. Perspektiven är 
sammankopplade och påverkar och påverkas av varandra. En god prestation bygger med 
andra ord på effektiv resursanvändning och ömsesidig förståelse mellan företaget och 
samhället. Det leder oss fram till slutsatsen att företag som implementerar 
hållbarhetsredovisning i verksamheten erhåller högre prestation på lång sikt. 
 
Ett annat intressant resultat var att företag som inte hållbarhetsredovisar generellt är 
negativt inställda till hållbarhetsredovisning. De menar att det endast leder till ökade 
administrativa kostnader, mer arbete och en högre stressnivå. Resultatet visar däremot 
att det finns flertalet fördelar med att införa hållbarhetsredovisning och det viktiga 
hållbarhetsarbete som redovisas i hållbarhetsredovisningen. Studiens resultat visade att 
företag bättre kan kommunicera hållbarhetsarbetet med hållbarhetsredovisning. Företag 
kan även bättre kontrollera, mäta och styra mot hållbarhetsmål genom 
hållbarhetsredovisning. Resultatet visade även att hållbarhetsredovisning leder till att 
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företag bättre möter kundernas förväntningar och har mer engagerade medarbetare. 
Studiens resultat kan motivera företag att implementera hållbarhetsarbete och 
hållbarhetsredovisning i verksamheten. Hållbarhetsarbetet som avspeglas i en 
hållbarhetsredovisning för inte enbart med sig etiska och moraliska fördelar utan även 
prestationsmässiga fördelar. Det senare visar att företag kan implementera 
hållbarhetsredovisning i verksamheten utan att frångå det övergripande målet att 
vinstmaximera och samtidigt göra en lönsam investering. 
 
6.1 Kunskapsbidrag 
 
Hållbarhetsredovisning är ett område inom företagsekonomisk forskning som fått allt 
mer uppmärksamhet de senaste åren. En hållbarhetsredovisning avspeglar företags 
arbete för en hållbar utveckling. Hållbarhetsredovisning kan vara frivilligt men det kan 
även vara ett krav, med det nya lagkravet i åtanke. Vår studie har bidragit till en 
fördjupad bild av ämnesområdet genom att vi undersökte sambandet mellan 
hållbarhetsredovisning och prestation ur företagens perspektiv. Vi lät även subjektiva 
prestationsmått komplettera objektiva prestationsmått vilket var ett tillvägagångssätt 
som vi inte uppmärksammat i tidigare studier. Vi har inte heller kunnat uppmärksamma 
någon annan studie inom ämnesområdet som utformat ett liknande mått för 
hållbarhetsprestation. Detta prestationsmått mätte långsiktiga och verkliga effekter av 
hållbarhetsredovisning. 
 
Tidigare studier inom ämnesområdet har till största del undersökt företag verksamma 
utanför Sveriges gränser. Resultaten vi tagit del av gick inte att applicera på svenska 
företag. Vi bedömde av den anledningen att det var av stor vikt att studera svenska 
företag. Vi har undersökt företag verksamma inom energibranschen som är en bransch 
som generellt har en stor påverkan på miljön. Det gör att vår studie kan appliceras på 
svenska företag inom energibranschen. Vårt resultat styrker delar av tidigare forskning 
som menar att hållbarhetsarbetet som avspeglas i en hållbarhetsredovisning påverkar 
företagens prestation. 
 
Studiens resultat bidrar med kunskap inom ämnesområdet för såväl forskare som 
företag. Företag av aktualitet är de företag som ännu inte implementerat 
hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning i verksamheten. Det senare eftersom det 
tar mycket tid att arbeta med hållbarhetsfrågor och upprätta hållbarhetsredovisning. Det 
är viktigt för företag att känna till effekterna för att våga göra hållbara investeringar. Vi 
har i vår studie visat att det är tidskrävande och kostsamt på kort sikt men att flera 
fördelar erhålls på lång sikt. 
 
6.2 Fortsatt forskning 
 
Fortsatt forskning inom området kan med fördel använda sig av en tidsfördröjning. Med 
det menar vi att forskare ser hur hållbarhetsredovisning påverkar de subjektiva 
prestationsmåtten såväl som de objektiva prestationsmåtten över tid. Förslagsvis att 
framtida forskning undersöker hur hållbarhetsredovisning och det avspeglade 
hållbarhetsarbetet påverkar prestationsmåtten med en fördröjd effekt på förslagsvis två 
till tre år. 
  
En annan intressant studie skulle vara att undersöka samma samband med likadana mått 
som i vår studie med enda skillnaden att en annan bransch studeras. Möjligtvis att fokus 
kan ligga på en mindre miljökänslig bransch för att se om sambanden ter ser olika i 
olika operativa miljöer. Ytterligare ett förslag är att upprepa samma undersökning om 
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några år eftersom flertalet företag i urvalet var i uppstartsfasen av arbetet med 
hållbarhetsredovisningar. Möjligen kan det visa på andra samband när fler 
implementerat hållbarhetsredovisning i verksamheten i jämförelse med vår studie. 
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Bilaga 1 Introduktionsbrev 
 
Hej {Företagsnamn}, 
Vi är två studenter som studerar till civilekonom vid Luleå Tekniska Universitet och 
skriver ett examensarbete om hållbarhetsredovisning. Genom att studera företag inom 
energibranschen ska vi undersöka om hållbarhetsredovisning leder till högre prestation 
för företagen som upprättar dessa. Då {Företagsnamn} är noga utvalt är Din medverkan 
av särskild vikt för denna studie. Även om Ditt företag inte upprättar en 
hållbarhetsredovisning så är Dina svar betydelsefulla för att undersökningen ska ge en 
tillförlitlig och fullständig bild av ämnesområdet. 
 
Enkäten tar ca 10 minuter och ditt deltagande i denna enkät kommer inte innehålla 
någon identifierande information om dig eller företaget som du representerar. Om du 
angav en behörighetskod för att komma in i denna enkät kommer den inte att sparas 
med dina svar. Behörighetskoderna hanteras i en separat databas och kommer endast att 
uppdateras för att visa om du fullföljt (eller inte fullföljt) din enkät. Det finns inget sätt 
att koppla behörighetskoderna till svaren. 
 
I de fall du känner att du inte är rätt person att besvara denna enkät vore det guld värt 
om du kunde vidarebefordra detta mail till en bättre lämpad medarbetare. På så sätt 
bidrar du till att vi kan genomföra vår tänkta studie! 
 
För att besvara enkäten, klicka på länken nedan:  
 
Tack på förhand! Ditt bidrag betyder mycket för oss. 
 
Med vänlig hälsning, 
Moa Bithén och Lisa Engman  
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Bilaga 2 Enkätens fullständiga frågor och operationaliseringar 
 
Allmänna upplysningar 
Här följer ett antal frågeställningar som berör bakgrundsfakta om dig och 
organisationen som du representerar. 
 
Vilket kön tillhör du? 
Var vänlig markera endast ett svarsalternativ. 
… Kvinna 
… Man 
… Annat 
… Vill ej svara 
 
Vilken är din högsta formella utbildning? 
Var vänlig markera endast ett svarsalternativ. 
… Grundskola 
… Gymnasiet 
… Universitet/Högskola 
… Annat 
 
Hur många år har du arbetat inom organisationen? 
Var vänlig markera endast ett svarsalternativ. 
… Mindre än 5 
… 5-10 
… Mer än 10 
 
Vilket är ditt huvudsakliga arbetsområde inom organisationen? 
Var vänlig markera endast ett svarsalternativ. 
… Administration 
… Ekonomi 
… HR 
… Marknad/Kommunikation 
… Miljö/Hållbarhet 
… Produktion 
… VD 
… Annat:    
 
Hur många år har du arbetat inom det angivna arbetsområdet? 
Var vänlig markera endast ett svarsalternativ. 
… Mindre än 5 
… 5-10 
… Mer än 10 
 
Energibranschen är diversifierad och uppvisar en mångfald av näringsgrenar. 
Vilken eller vilka näringsgrenar tillhör din organisation? 
Var vänlig markera ett eller flera svarsalternativ. 
… Generering av elektricitet 
… Överföring av elektricitet 
… Distribution av elektricitet 
… Handel med elektricitet 
… Framställning av gas 
… Distribution av gasformiga bränslen via rörnät 
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… Handel med gas via rörnät 
… Försörjning av värme och kyla 
… Annat:    
 
Företagets prestation 
Här följer ett antal påståenden om företagets prestation. 
 
Urspungsstudie: Lee och Young (2011) 
(F1-F5) I jämförelse med våra konkurrenter skulle jag säga att vi har högre... 
Ta ställning till följande påståenden och markera de svarsalternativ som stämmer bäst 
överens med din egen uppfattning. 
Skalan varierar från 1 = tar helt avstånd från; 2 = tar delvis avstånd från; 3 = varken 
instämmer eller tar avstånd från; 4 = instämmer delvis; till 5 = instämmer helt. 
Prest1… avkastning på våra investeringar  
Prest2… bruttomarginal 
Prest3… kundnöjdhet 
Prest4… kvalitet på våra produkter/tjänster  
Prest5… produktivitet hos våra anställda 
 
(F6-F11) Hur har följande faktorer förändrats de 3 senaste åren? 
Ta ställning till följande påståenden och markera de svarsalternativ som stämmer bäst 
överens med din egen uppfattning. 
Skalan varierar från -3 = blivit sämre; 0 = ingen skillnad; till +3 = förbättrats 
avsevärt. 
Tillv1… Marknaden  
Tillv2… Vinsten  
Tillv3… Försäljningen  
Tillv4… Antalet kunder  
Tillv5… Antalet anställda 
Tillv6… Antalet erbjudna produkter/tjänster 
 
Hållbarhetsredovisning 
Syftet med en hållbarhetsredovisning är att ge en rättvis bild av organisationens 
hållbarhetsarbete. 
Här följer två frågeställningar om hållbarhetsredovisning inom din organisation. 
 
Upprättar organisationen du arbetar inom hållbarhetsredovisningar? 
… Ja 
… Nej 
 
Hur många hållbarhetsredovisningar har organisationen du arbetar för 
upprättat? 
Var vänlig markera endast ett svarsalternativ. 
… 0 
… 1 
… 2 
… 3 
… 4 
… 5 eller fler 
… Vet ej 
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De tre perspektiven 
I en hållbarhetsredovisning diskuteras risker, möjligheter, strategier och målsättningar 
med hållbarhetsarbetet, ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. De olika 
perspektiven behandlas var för sig i detta avsnitt. 
 
Urspungsstudie: Garay et al. (2017) 
(F12-F16) Med hänsyn till det ekologiska perspektivet, i vilken utsträckning skulle 
du vilja säga att organisationen uppmuntrar att ni… 
Med ekologisk hållbarhet menas att bevara de fysiska resurserna genom effektiv 
hantering. Ta ställning till i vilken utsträckning organisationens ekologiska 
hållbarhetsarbete avspeglas i följande påståenden.  
Var vänlig markera endast ett svarsalternativ per påstående. Skalan varierar från -3 = 
tar helt avstånd; 0 = neutral/har svårt att ta ställning; till +3 = håller med i mycket hög 
utsträckning. 
Ekol1… använder alternativa energikällor  
Ekol2… överväger och prövar alternativa bränslen 
Ekol3… ständigt uppmuntrar kunder att spara energi 
Ekol4… ifrågasätter och väljer leverantörer som bäst tar aktivt ansvar för miljön  
Ekol5… väljer miljövänliga alternativ vid inköp 
 
Urspungsstudie: Garay et al. (2017) 
(F17-F20) Med hänsyn till det sociala perspektivet, i vilken utsträckning skulle du 
vilja säga att organisationen aktivt arbetar med att… 
Med social hållbarhet menas att bidra till en mer jämlik och rättvis värld. Ta ställning 
till i vilken utsträckning organisationens sociala hållbarhetsarbete avspeglas i följande 
påståenden. 
Var vänlig markera endast ett svarsalternativ per påstående. Skalan varierar från -3 = 
tar helt avstånd; 0 = neutral/har svårt att ta ställning; till +3 = håller med i mycket hög 
utsträckning. 
Soc1… främja medarbetarnas säkerhet och mentala hälsa 
Soc2… främja mångfald (kön, etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, 
religion) 
Soc3… stödja lokal utveckling och bevarande av kulturarvet  
Soc4… välja leverantörer som tar socialt ansvar 
 
Urspungsstudie: Garay et al. (2017) 
(F21-F25) Med hänsyn till det ekonomiska perspektivet, i vilken utsträckning 
skulle du vilja säga att organisationen... 
Ekonomisk hållbarhet fokuserar på organisationens egna ekonomiska prestationer för 
att säkerställa organisationens fortlevnad samt dess påverkan på ekonomiska system på 
lokal, nationell och global nivå. Ta ställning till i vilken utsträckning organisationens 
ekonomiska hållbarhetsarbete avspeglas i följande påståenden.  
Var vänlig markera endast ett svarsalternativ per påstående. Skalan varierar från -3 = 
tar helt avstånd; 0 = neutral/har svårt att ta ställning; till +3 = håller med i mycket hög 
utsträckning. 
Ekon1… erbjuder marknadsmässiga löner till sina anställda  
Ekon2… väljer leverantörer som främjar den lokala utvecklingen  
Ekon3… uppmuntrar kunderna att välja lokala produkter 
Ekon4… bygger långsiktiga relationer med leverantörer 
Ekon5… har tillväxtmål som inte undergräver kommande generationers arbete 
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Konsekvenser av hållbarhetsredovisning 

Här följer ett antal påståenden om konsekvenser av hållbarhetsredovisning  
Urspungsstudie: Garay et al. (2017) 
(F26-F34) Den hållbarhetsredovisning vi har eller om den skulle implementeras i 
vår organisation skulle leda till… 
Var vänlig markera ett svarsalternativ per påstående som stämmer bäst överens med 
din egen uppfattning. Skalan utgörs av ja och nej. 
HBP1…att vi bättre möter kundernas förväntningar  
HBP2…mer engagerade medarbetare 
HBP3…ett högre marknadsvärde 
HBP4…att vi är mer innovativa inom branschen  
HBP5…att vi bättre uppnår våra försäljningsmål 
HBP6…att vi bättre kan kommunicera vårt hållbarhetsarbete 
HBP7…att vi bättre kan konkurrera med de ledande organisationerna inom branschen 
HBP8…att vi bättre kan kontrollera, mäta och styra mot våra hållbarhetsmål  
HBP9…att vi erhållit finansiella fördelar 
  
Den hållbarhetsredovisning vi har eller om den skulle implementeras i vår 
organisation leder till andra konsekvenser. Vilken/vilka? 
Skriv ditt svar här: __________ 

Stort tack för din medverkan! 


