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Sammanfattning 
Studien syftar till att förklara hur de miljömässiga, sociala och ekonomiska målen som 
framställs i hållbarhetsredovisningen påverkar prestation. Vidare ämnar studien undersöka 
svenska företag som är verksamma inom energibranschen. Detta är en bransch med stor 
miljöpåverkan. Hållbarhetsprestation, allmän prestation och tillväxt var de mått som mättes för 
att studien skulle uppfylla sitt syfte. Studien besvarar forskningsfrågan: På vilket sätt kan 
hållbarhetsredovisning bidra till att företag inom energibranschen i Sverige uppnår högre 
prestation? Den teoretiska referensramen låg till grund för framställningen av studiens 
hypoteser. Dessa testades sedan empiriskt med hjälp av data som samlades in genom en 
kvantitativ metod i form av en enkätundersökning. Data analyserades både genom en 
korrelationsanalys, en variansanalys samt regressionsanalyser. Analyserna bidrog till att 
studiens hypoteser kunde bekräftas eller förkastas. En hållbarhetsredovisning ska främst 
presentera ett företags arbete med de miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekterna av dess 
verksamhet. I resultatet presenteras att de tre dimensionerna av hållbarhetsarbetet har en 
relation till hållbarhetsprestation. Ju mer företagen arbetar med hållbarhetsmålen desto högre 
hållbarhersprestation kan de uppnå. För att företagen ska uppnå hållbarhetsprestation på lång 
sikt måste de följa upp deras uppnådda hållbarhetsmål och utvärdera dessa. Däremot har 
energiföretagen ännu inte lyckats implementera hållbarhetsarbetet i affärsmodellen så att de 
även uppnår högre allmän prestation och tillväxt. Studien visar även på att den miljömässiga 
hållbarheten är prioriterad bland företagen inom energibranschen.  

 

Nyckelord: hållbarhetsredovisning, hållbarhet, företags samhällsansvar, hållbarhetsprestation, 
GRI, prestation, energibranschen. 
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Abstract 
The study aims to explain how the environmental, social and economic goals that are presented 
in the sustainability report affects performance. Furthermore, the study aims to examine 
Swedish companies who are active in the energy industry. This industry pursues with great 
environmental impacts. Sustainability performance, overall performance and growth were the 
measurements that were used to fulfil the purpose. The study answers the research question: In 
what way can the sustainability report support companies in the energy industry in Sweden to 
achieve higher performance? The theoretical frame work formed the basis for the presentation 
of study´s hypotheses. These were then empirically tested using data collected through a 
quantitative method in the form of a survey. Data was analysed both through correlation 
analysis, analysis of variance as well as regression analyses. The analysis allowed us to confirm 
or reject the study’s hypotheses. A sustainability report should mainly present a company's 
work with the environmental, social and economic aspects of its operations. The result shows 
that the three dimensions of sustainability have a relation to sustainability performance. The 
more work the companies invest in to their sustainability goals, the more likely will they 
achieve sustainability performance. In order for companies to achieve long-term sustainability 
performance, they must follow up their achieved sustainability goals and evaluate them. 
However, the energy companies have not yet succeeded in the implementation of sustainability 
work in the business model so that they also can achieve higher overall performance and 
growth. The study also shows that environmental sustainability is a priority among the 
companies in the energy industry. 
 
Keywords: sustainability reporting, sustainability, corporate sustainability reporting, 
sustainability performance, GRI, performance, energy industry. 
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1. Inledning 
Klimat- och samhällsförändringar blir mer synliga vilket har bidragit till att intresset för 
företags hållbarhetsarbete har ökat (Aktuell hållbarhet, 2019). Hållbarhetsarbetet presenteras 
vanligen genom hållbarhetsredovisning, vilket är en rapport som visar företagets miljömässiga, 
sociala och ekonomiska påverkan av den verksamhet de bedriver. Om den finansiella 
redovisningen ger en ekonomisk ställning ger hållbarhetsredovisningen en hållbarhets 
ställning. Redovisningen innehåller information angående de konsekvenser företaget har på 
miljön och dess omgivning. (GRI, 2019)  

Hållbarhetsredovisningen har en viktig funktion i flera avseenden. Hållbarhetsredovisning kan 
bidra till många fördelar för ett företag. En viktig fördel är legitimitet, ett förbättrat 
företagsrykte, ett mer värdefullt varumärke, konkurrensfördelar samt ett bättre 
informationsflöde inom företaget. Genom redovisningen kan företag även vidta olika åtgärder 
för att säkerställa att den verksamhet de bedriver ska uppfattas som legitim (Herzig & 
Schaltegger, 2006). Ett sätt för företaget att uppnå legitimitet är att skylta med vad de själva 
anser att de gör bra genom att påvisa detta i rapporten. Att förlora legitimitet kan vara mycket 
kostsamt för ett företag. (Deegan & Unerman, 2011) Legitimitet anses därmed vara en 
nödvändig resurs som garanterar företagets fortsatta existens (Palazzo, G & Scherer, A, 2006). 
Hållbarhetsredovisning är även viktigt eftersom den representerar något annat än den 
finansiella redovisningen. Den finansiella redovisningen tar till exempel inte hänsyn till de 
kostnader ett företag har mot samhället eller hur företag arbetar för att minska dess 
samhällspåverkan (Farneti & Guthrie, 2009). Därmed kan hållbarhetsredovisning ses som en 
utökning av den traditionella finansiella redovisningen och visa på ett företags överlevnad även 
på lång sikt (Gray, 2006). En central del av hållbarhetsredovisningen är dessutom målstyrning 
då det finns en strävan efter att uppnå sociala, ekonomiska och miljömässigt hållbara mål 
(Schaltegger och Wagner, 2006). 

Vi vet en hel del om hållbarhetsredovisning, teorin bakom och allmänna bestämmelser. Enligt 
årsredovisningslagen (ÅRL) ska en hållbarhetsredovisning innehålla tillräckligt med 
information för att ge läsaren en bild av företagets utveckling och ställning samt om företagets 
totala samhällspåverkan (FAR 2018). Utöver detta finns även krav på att 
hållbarhetsredovisningen ska granskas externt av exempelvis en revisor som bedömer 
redovisningen och ger ett utlåtande. Informationen i redovisningen ska även vara offentlig. 
(Regeringskansliet 2017) Förutom reglerna i ÅRL finns flera internationella ramverk som 
företag kan följa vid upprättandet av hållbarhetsredovisning. Några av dessa är FN:s Global 
Compact, ISO 26000, Integrated reporting, FN:s guiding principles reporting framework och 
Global Reporting Initiative (GRI). GRI är det regelverk som är ledande bland både svenska 
och internationella företag (FAR 2018; Michelon, Pilonato, & Ricceri. 2015). De flesta företag 
försöker att hitta rätt redovisningsformat som är idealiskt för just deras ändamål och 
verksamhet. Följden av detta är att innehållet i redovisningen och även utformningen av dem 
ofta ändras från år till år. (Herzig & Schaltegger, 2006) Vi vet även att begreppet 
hållbarutveckling definieras som ”utveckling som möter dagens behov utan att äventyra 
framtida generationers förmåga att möta sina egna behov” (Moneva, Archel, Pablo & Correra, 
2006). För att ett företag ska anses vara hållbart och uppnå hållbarhetsprestation måste de 
uppnå en optimal balans mellan ekonomisk säkerhet, att minimera dess negativa miljöpåverkan 
och agera i enlighet med samhällets förväntningar (Deegan & Unerman, 2011). Företag kan 
uppnå hållbarhetprestation genom att utveckla aktiviteter för miljöinnovation oavsett om dessa 
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är ekonomiska, teknologiska eller icke-teknologiska innovationer, eller om det är innovationer 
av produkter, processer eller organisationsstrukturer (Paraschiv, Nemoianu, Langă, & Szabó, 
2012). 

Det finns även specifika empiriska belägg som stödjer hållbarhetsredovisningens 
existensberättigande. Relationen mellan företags hållbarhetsprestation och finansiella 
prestation har tidigare undersökts genom både teoretiska och empiriska studier. Majoriteten av 
studierna bekräftade att genom att integrera hållbarhetsarbete i företaget kan det bidra till flera 
finansiella fördelar (Ameer & Othman, 2012; Barnett & Salomon, 2012; Bowers, 2010; 
Székely & Knirsch, 2005; Orlitzky, Schmidt, & Rynes, 2003; Russo & Fouts, 1997). I 
undersökningar av relationen mellan företags hållbarhetsansvar och finansiella prestation har 
vissa studier visat en negativ relation då högt ansvar resulterat i extra kostnader, vilket ger 
företaget en finansiell nackdel i jämförelse med andra företag som tar mindre ansvar. 
(Mikolajek-Gocejna. 2016; Hassel, Nilsson & Nyquist, 2005) Att göra hållbara investeringar 
kan exempelvis bidra till lägre månadskostnader, men dessa kostnadsreduceringar kan ätas upp 
av inköps- och installationspriser för investeringarna. Ökade kostnader kan vara svåra att 
rättfärdiga för intressenter om inte företaget kan visa att det bidrar till att öka intäkterna eller 
främja företagets strategier. (Butler, Hederson & Raiborn, 2011) Däremot kan de extra 
kostnaderna kompenseras med en rad direkta och indirekta fördelar, vilket tyder på en positiv 
korrelation mellan hållbarhetsansvar och finansiell prestation (Mikolajek-Gocejna. 2016). 
Vidare menar även Turcsanyi och Seleshi (2013) att det finns en positiv relation mellan 
finansiell prestation och att upprätta hållbarhetsredovisning. 

Trots att det sedan 2008 har varit krav på att endast statliga bolag ska upprätta 
hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer är standardisering och konsensus på hur detta 
påverkar företagen inte tydlig. Det har även kommit nya direktiv som gör företag i 
medlemsländer i EU skyldiga att upprätta hållbarhetsredovisning enligt lagstadgat krav från 
och med räkenskapsåret 2017 (Direktiv 2014/95/EU), men hur detta påverkar företagen 
konkret är heller inte klarlagt empiriskt. Trots att syftet med kravet var att en ökad öppenhet 
kring information om hållbarhetsfrågor skulle leda till en ökad hållbarhetsprestation 
(Europeriska kommissionen, 2019) redovisas påverkan olika och försvårar således 
jämförbarhet. Lin Lerpold som är ansvarig för rapporten “walking the talk” menar dessutom 
att företagen ofta lovar mer än de levererar, vilket hon även tror kommer vara fallet i år, 2019, 
trots det nya kravet. Det krävs att företagen sätter upp långsiktiga och mätbara mål för att det 
ska skapa förtroende hos läsaren. Det finns heller inte tillräckligt med kunskap kring 
hållbarhetsredovisning då de flesta företag ofta bara sätter upp mål för det kommande året och 
inte tänker mer långsiktigt. (Röhne, 2018) Det finns även ett kunskapsbehov om hur 
redovisningarna kan bli mer transparanta med en tydlig information och tydliga 
riskbeskrivningar (PWC 2018).  

Ett sätt att öka kunskapen är att uppnå ett mer hållbart arbete när miljömässiga, sociala och 
ekonomiska mål formaliseras. Detta är speciellt viktigt för bland annat företag inom 
energibranschen som måste finna rätt balans mellan det ekonomiska, sociala och miljömässiga 
arbetet (Hammond, 2007). Därför kommer studien att fokusera på företag som är verksamma 
inom energibranschen i Sverige. Det behövs mer kunskap om antalet mål i 
hållbarhetsredovisningen och hur dessa påverkar företaget och de olika intressenterna. Det 
behövs även mer kunskap som kan öka företagens eftersträvade hållbarhetsmål och hur 
företagen kan jobba löpande med att följa upp dessa. Totalt sett finns en brist i mätningen av 



! 3 

dessa mål och i vilken utsträckning dessa faktiskt leder till att företagen uppnår specifika 
prestationer. Det råder därmed en avsaknad kring rapporteringen av företagens måluppfyllnad. 
Det är av central betydelse att mäta effekterna av hållbarhetsarbetet för att förstå varför det är 
viktigt med hållbarhet, både för samhället och för företagets verksamhet. Genom att mäta och 
utvärdera prestationer kan företagen förstå vad de gör bra samt vad de behöver utveckla för att 
bli mer hållbara. Tidigare studier visar dessutom på olika resultat kring relationen mellan 
hållbarhetsredovisning och prestation, därmed saknas det konsensus i ämnet. För att rikta mer 
kunskap mot vilken betydelse hållbarhetsredovisningen spelar ämnar därför studien att svara 
på följande frågeställning: På vilket sätt kan hållbarhetsredovisning bidra till att företag inom 
energibranschen i Sverige uppnår högre prestation? 

  

1.1 Syfte  
Studien syftar till att förklara hur de miljömässiga, sociala och ekonomiska målen som 
framställs i hållbarhetsredovisningen påverkar prestation. För att uppnå syftet ämnar vi att 
undersöka svenska företag som är verksamma inom energibranschen. Genom att uppnå syftet 
kan vi bidra till att öka förståelsen för hur företag verksamma inom energibranschen bättre kan 
uppnå prestation genom att upprätta hållbarhetsredovisning, därmed utgår studien från 
energiföretagens perspektiv. Studien ämnar även att belysa hur komplext det är att följa upp 
och mäta ett fåtal mål och vilka effekter målen får. På så sätt bidrar studien till att genomlysa 
arbetet runt hållbarhetredovisningen och hur arbetet kan bli mer precist. 

 

1.2 Centrala begrepp 
Nedan presenteras studiens mest centrala begrepp.  

 

Tabell 1 Centrala begrepp 

 
!

Begrepp Definition 
Hållbarhetsprestation Företags prestationer i miljömässig, social och 

ekonomisk hållbarhet. Måttet ger en långsiktig 
syn på företagets hållbarhet. 

Allmän prestation Företags avkastning på investeringar, fokus på 
kostnader, kundnöjdhet, hög kvalitet på 
produkter/tjänster och produktivitet hos de 
anställda. 

Tillväxt Företags position på marknaden, vinst, 
försäljning, kundbas, antalet anställda och 
produktion av produkter/tjänster. 

Prestation Företags prestation i alla tre prestationsmått; 
Hållbarhetsprestation, allmän prestation och 
tillväxt 
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2. Teori 
Följande kapitel behandlar den teori som ligger till grund för studien. Först presenteras 
studiens centrala begrepp som följs av tidigare studier inom området och avslutas sedan med 
en teoretisk sammanfattning och studiens hypoteser. 

2.1 Hållbarhet 
Hållbarhet handlar om att hitta rätt balans mellan den ekonomiska, den sociala och den 
miljömässiga påverkan som företagets verksamhet har på samhället. Att hitta rätt balans kan 
bidra till ekonomisk tillväxt för företag samt att företags rykte bevaras och förbättras vilket 
tillgodoser intressenterna. Ett företag som anses vara hållbart anses vara mer lönsamma och 
har därmed större chans för överlevnad. (Székely & Knirsch, 2005; Dyllick & Hockerts, 2002) 
För ett företag handlar hållbarhet om att tillfredsställa behoven hos företagets direkta och 
indirekta intressenter utan att det påverkar dess förmåga att möta framtida intressenters behov. 
Intressenter till ett företag kan vara anställda, leverantörer, aktieägare eller kunder. (Dyllick & 
Hockerts, 2002) 

Det råder ständiga diskussioner bland ledare, chefer och beslutsfattare om att hitta den rätta 
balansen mellan de tre hållbarhetsdimensionera. De tre dimensionerna som ligger till grund för 
hållbarhetsredovisningen kan benämnas som ”Tripple bottom line” (TBL). TBL grundades av 
John Elkington på 1990-talet då han skrev boken “Cannibals with Forks: The triple bottom line 
of 21st Century Business”. Grundtanken med TBL är att företag inte kan uppnå högsta möjliga 
finansiella resultat genom att endast ta hänsyn till den finansiella aspekten av prestation. För 
att maximera det finansiella resultatet krävs det att företag tar hänsyn till alla tre 
hållbarhetsdimensioner då dessa tillsammans påverkar företagens roll i samhället och arbetet 
för en hållbar utveckling. (Milne & Gray, 2013; Gray, 2006; Norman & MacDonald, 2004) 
Organisationer som har utformat riktlinjer för hållbarhetsredovisning, som till exempelvis GRI 
har använt konceptet bakom TBL vid utformningen av dessa riktlinjer (Norman & MacDonald, 
2004). Studier menar att det är svårare att mäta ett företags hållbarhetsprestation än att mäta 
den finansiella prestationen, vilket beror på att hållbarhetsprestationen inte kan mätas i 
monetära termer. (Slaper & Hall, 2011; Székely & Knirsch, 2005) 

Det finns två huvudargument till hur och varför företag arbetar med hållbarhet, där ett av 
argumenten är för att uppnå vinst och det andra argumentet är för att uppnå legitimitet 
(Schaltegger & Hörisch, 2017). För att införa hållbarhet i ett företags dagliga verksamhet krävs 
det att hållbarhet är en central del av företagets strategi samt ledarskap för att bygga upp målen 
i hela företaget (Epstein & Buhovac, 2010). Att upprätta hållbarhetsredovisning och göra 
hållbara investeringar är ett sätt för företag att visa att de tar ett socialt ansvar och på så sätt 
differentiera sig gentemot sina konkurrenter för att uppnå en konkurrensfördel. Flera 
intressegrupper har som krav att företag och dess ledare ska ta ansvar för sin samhällspåverkan 
genom att använda sig av hållbara resurser. (McWilliams & Siegel, 2001) 

2.1.1 Hållbarhetsdimensionerna  
Hållbarhetsredovisning delas huvudsakligen in i tre dimensioner; miljömässig, social och 
ekonomisk (Roca & Searcy, 2012). Den miljömässiga dimensionen av ett företags 
hållbarhetsarbete handlar enligt Baumgartner och Ebner (2010) om företagets påverkan på 
miljön och samhället som orsakas av verksamhetens resursanvändning, utsläpp och avfall. De 
miljömässiga målen kan uppnås genom att företaget använder sig av återvinning, förnybara 
resurser, återanvänder resurser inom företaget samt tar hand om avfall som orsakas av 



! 5 

företaget. Miljöpåverkan mäts till största del av företagets effekter på miljön, men de strategier 
som tillämpas av företaget bör lägga fokus på vad det faktiskt är som orsakar dessa effekter. 
(Baumgartner & Ebner, 2010) Enligt Dyllick och Hockerts (2002) är ett företag miljömässigt 
hållbart om de inte använder mer naturresurser än vad som krävs för företagets verksamhet 
samt att de inte orsakar utsläpp som är till skada för miljön och samhället. 

Enligt Baumgartner och Ebner (2010) handlar den sociala dimensionen av hållbarhet internt, 
från företagets synvinkel, om att behålla intressenter på lång sikt och se till att behålla dess 
lojalitet. För att uppnå social hållbarhet krävs det att företagen ger insikt i verksamheten, följer 
upp de regler som finns, håller de anställda motiverade, tänker på de anställdas hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen samt utbildar de anställda till att bli mer medvetna om företagets 
hållbarhetsfrågor och de utmaningar företaget kan möta (Ibid.). Externt handlar social 
hållbarhet om människans rättigheter, att inga kontroversiella aktiviteter pågår, antikorruption 
samt att företaget har en positiv påverkan på platsen där det är verksamt. (Baumgartner & 
Ebner, 2010) Ett företag anses vara socialt hållbart om de arbetar för att öka det mänskliga 
kapitalet och kapitalet i samhället i stort där de är verksamma, samt visar för intressenter att 
företagets värderingar stämmer överens med intressenternas förväntningar. (Dyllick & 
Hockerts, 2002)  

Den ekonomiska dimensionen av hållbarhet handlar om faktorer utöver den miljömässiga och 
sociala dimensionen som företag måste ta hänsyn till för att uppnå hållbarhet och för att 
överleva långsiktigt på den verksamma marknaden. Företag bör utöver att fokusera på 
finansiella resultat även lägga fokus på forskning och utveckling, bra samarbeten till 
affärspartners, tydliga och effektiva processer samt att göra hållbara investeringar. 
(Baumgartner & Ebner, 2010) Enligt Slaper och Hall (2011) handlar ekonomisk hållbarhet om 
pengars flöde inom företaget som inkomster, utgifter, skatter samt sysselsättningen. Ett 
ekonomiskt hållbart företag har en stabil likviditet samtidigt som de har en hög genomsnittlig 
avkastning till sina aktieägare (Dyllick & Hockerts, 2002). Vilka av de miljömässiga, sociala 
eller ekonomiska dimensionerna av hållbarhet som ett företag väljer att fokusera sitt arbetssätt 
efter beror på flera faktorer, där bland annat branschtillhörighet och lokala förhållanden är 
inkluderade (Roca & Searcy, 2012). Gimenez, Sierra och Rondon (2012) menar att, genom att 
implementera förbättrande åtgärder i en av de tre hållbarhetsdimensionerna så ökar även 
prestationen i de två övriga hållbarhetsdimensionerna.  

!

Figur 1. Hållbarhetsdimensionerna 
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2.2 Hållbarhetsredovisning 
Hållbarhetsredovisningen presenterar företagets värderingar och styrningsmodell för att visa 
den länk som finns mellan företagets strategi och engagemang för att uppnå en hållbar global 
ekonomi (GRI, 2019). Redovisningen kan därmed hjälpa företag att mäta, förstå, samt 
kommunicera sina prestationer för att sedan kunna sätta upp mål och hantera förändringar på 
ett mer effektivt sätt. Företagets miljömässiga, sociala och ekonomiska påverkan av den 
verksamhet de bedriver, samt vilken påverkan verksamheten har på företagets omvärld ska 
presenteras i hållbarhetsredovisningen. (Ibid.) 

Enligt GRI:s riktlinjer definieras begreppet hållbarhetsredovisning som “en enda konsoliderad 
rapport, som ger en rimlig och balanserad presentation av resultaten under en bestämd 
tidsperiod” (Westermark, 2013). Redan i början av 1990-talet började flera företag frivilligt att 
publicera separata hållbarhetsredovisningar till sina intressenter. Redovisningarna bestod till 
en början till största del av information gällande företagets miljöfrågor. (Milne & Gray, 2013) 
Detta uppstod som en följd av att flera företag hade börjat inkludera miljöinformation i deras 
årsrapporter. (Hedberg & Von Malmberg, 2003) Hållbarhetsredovisning kan ses som en 
utökning av den traditionella finansiella redovisningen för att skapa värde till företags 
intressenter. Syftet med hållbarhetsredovisning är att företaget ska kunna mäta och jämföra 
prestation och utveckling (Gray, 2006). 

Forskning visar att företag främst väljer att redovisa sin hållbarhetsinformation för intressenter 
och investerare (Székely & Knirsch, 2005; Hedberg & Von Malmberg, 2003). Hassel, Nilsson 
och Nyquist (2005) menar att många intressenter efterfrågar hållbarhetsredovisning i 
årsredovisningen, då information gällande företags hållbarhetsarbete är viktigt för många 
intressenter vid beslutsfattande. Företag som inte väljer att ta hänsyn till intresset hos de 
viktigaste intressenterna kan få svårt att överleva på lång sikt.  (Norman & MacDonald, 2004) 
Enligt Hummel och Schlick (2016) kan hållbarhetsredovisning vara ett sätt för företag att 
erhålla legitimitet, genom att presentera sitt hållbarhetsarbete och visa hur de tar ansvar för sin 
samhällspåverkan. Detta anses vara extra viktigt för företag som bedriver verksamhet som har 
stor miljöpåverkan, som exempelvis företag verksamma inom energibranschen. 
Hållbarhetsredovisning kan leda till att företagen får mindre kritik från samhället och 
intressenter. Det kan dock vara svårt för företag att definiera hållbarhet och hållbarutveckling. 
(Berthelot, Coulmont & Serret, 2012; Hedberg och Von Malmberg, 2003) Enligt Campbell 
(2007) väljer företag som är verksamma i en bransch med högre konkurrens att 
hållbarhetsredovisa i större utsträckning än företag som verkar i en bransch med lägre 
konkurrens.  

Herzig och Schaltegger (2006) menar att anledningen till att företag väljer att 
hållbarhetsredovisa beror på flera faktorer. Dessa faktorer kan vara för att uppnå legitimitet, få 
bättre rykte för både företaget och varumärket, för att uppnå en konkurrensfördel, visa på en 
överlägsen konkurrenskraft, lättare kunna jämföra sig med konkurrenter, visa att företaget tar 
ett ökat ansvar, ökad insyn, samt för att motivera de anställda (Ibid.).  

2.2.1 Global Reporting Initiative 
Global Reporting Initiative (GRI) grundades år 1997 i Boston och är en internationell 
oberoende organisation som skapar riktlinjer för företag och regeringar att kommunicera sina 
inverkningar på kritiska hållbarhetsfrågor (GRI, 2019). Redan år 2006 baserade mer än 700 
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rapportörer från 43 olika länder sina hållbarhetsredovisningar enligt dessa riktlinjer (Moneva, 
Archel & Correra, 2006). GRI rekommenderar att företag ska redovisa information för det 
nuvarande räkenskapsåret samt för de två senaste åren. En grundtanke bakom GRI är att förse 
företag med information för att de ska kunna göra ständiga förbättringar med belysning på 
relationen mellan de tre dimensionerna av hållbarhet: ekonomisk, miljömässig och social. 
Riktlinjerna som GRI upprättat anses vara allmänt accepterade och ger därmed ökad 
trovärdighet till ett företags hållbarhetsredovisning. (Hedberg & Von Malmberg, 2003) 

Enligt Marimon, Alonso-Almeida, Rodriquez och Alejandro (2012) anses GRI vara ett av de 
bästa alternativen att följa vid upprättande av hållbarhetsredovisning. Detta på grund av att GRI 
representerar en harmoniserad, standardiserad, förståelig och objektiv rapport för företag runt 
om i hela världen (Ibid.). Genom att upprätta hållbarhetsredovisning efter GRI:s riktlinjer kan 
ett företag uppnå legitimitet, då riktlinjerna anses vara allmänt accepterade i samhället 
(Hedberg & Von Malmberg, 2003). Legitimitet definieras som en generaliserad uppfattning 
eller antagande om att handlingar är lämpliga eller önskvärda inom ett socialt system med 
normer och värderingar (Hamilton. 2006). Företag försöker att anpassa sig efter samhällets och 
intressenters förväntningar för att på så sätt uppfattas som legitima. Normer och regler 
förändras över tiden vilket innebär att företag snabbt måste anpassa sig efter dessa för att inte 
tappa legitimitet. (Deegan & Unerman, 2011) Ett företags resultat ska presenteras på ett rimligt 
och tillförlitligt sätt, och för att säkerställa att detta sker måste företaget först besluta om vad 
som ska ingå i redovisningen. Detta beslut bör fattas utifrån faktorer som intressenternas 
förväntningar och intressen samt organisationens syfte och erfarenhet. (Westermark, 2013) 

En redovisning som framställs enligt GRI:s riktlinjer bör bestå av en övergripande del samt 
ytterligare en del som behandlar standardupplysningar och standardinnehåll (Westermark, 
2013). Hållbarhetsredovisningen knyts samman av det så kallade GRI-indexet som är en 
obligatorisk innehållsförteckning till hållbarhetsredovisningen. En huvudregel över vad som 
ska ingå i en hållbarhetsredovisning är att de enheter som det redovisande företaget har kontroll 
eller ett betydande inflytande över ska tas med. Enligt GRI syftar begreppet kontroll till 
“möjligheten att styra företagets finansiella och operativa policyer, i syfte att dra fördel av 
dess aktiviteter”. Med betydande inflytande avses “möjligheten att delta i en enhets finansiella 
och operativa policybeslut, men inte styra dess policyer”. (Ibid.)  

En redovisning som är baserad på GRI:s riktlinjer bör täcka fyra olika huvudområden. Dessa 
är vision och strategi, företagsprofil, regeringsstruktur och resultatindikatorer. Vidare är 
resultatindikatorerna indelade i tre undergrupper, vilka är de sociala, ekonomiska och 
miljömässiga dimensionerna av hållbarhet. (Skouloudis, Evangelinos & Kourmousis, 2010) 
Resultatindikatorerna avser att visa huruvida företagets resultat eller utfall förändras över tiden 
och om dessa är jämförbara. Syftet är alltså att jämföra uppnådda resultat med företagets 
uppsatta mål för det fenomen som resultatindikatorn är avsedd att mäta. (Westermark, 2013)   

2.3 Hållbarhetsprestation 
Hållbarhetsprestation är ett begrepp som främst behandlar de sociala, ekonomiska och 
miljömässiga aspekterna av ett företags hållbarhetsarbete. Begreppet hållbarhetsprestation kan 
därför definieras som ett företags prestation i alla dimensioner och för alla drivkrafter av 
företagets hållbarhet. (Schaltegger & Wagner, 2006) 

Genom att mäta hållbarhetsprestationer går det att få en uppfattning om hur väl ett företags 
strategier leder till att de uppfyller uppsatta mål. Hållbarhetsprestation kan därmed liknas med 
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ett företags måluppfyllnad. (Ax, Johansson & Kullvén, 2015; Schaltegger & Wagner, 2006) 
Att införa system som mäter hållbarhetsprestation och ger feedback på företags hållbarhet kan 
förbättra de sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensionerna (Epstein & Buhovac, 2010). 
För att ett företag ska överleva på lång sikt krävs det även att de uppnår finansiella prestationer, 
vilket kan uppnås genom att upprätta en hållbarhetsredovisning (Ax, Johansson & Kullvén, 
2015). Enligt Norman och MacDonald (2004) kan ett företag inte uppnå fullständig finansiell 
prestation utan att även ta hänsyn till miljömässig och social hållbarhet.  

Székely och Knirsch (2005) menar att, genom att upprätta hållbarhetsredovisning kan företag 
öka sin hållbarhetsprestation samt att redovisningen kan vara till hjälp för att kunna följa upp 
de långsiktiga målen. Genom de miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensionerna av 
hållbarhet kan företag hantera och förutse risker samt upptäcka möjligheter för att på så sätt få 
en starkare position på marknaden. För att företag ska uppnå prestation på lång sikt krävs det 
uppföljningar om hur problem hanteras inom företaget. Dessa uppföljningar kan leda till ökade 
kostnader i både tid och pengar på kort sikt, eftersom företaget måste planera och investera i 
åtgärder för att uppnå en mer hållbar verksamhet. (Székely & Knirsch, 2005) En del företag 
använder hållbarhetsredovisning på ett strategiskt sätt för att visa en bättre bild av företaget än 
verkligheten, eller för att endast visa de positiva aspekterna i redovisningen för att behålla 
legitimitet. Företag kan även välja att endast presentera dess sociala och miljömässiga 
information när det råder eventuell kris som kan skada deras legitimitet. (Hess, 2007) 

Enligt Epstein och Roy (2003) måste företag ta hänsyn till fem olika faktorer för att lyckas 
uppnå hållbarhetsprestation. De menar att företag behöver skapa en specifik strategi, upprätta 
och dokumentera policys, utveckla kapacitetsbyggande program, designa ledningssystem samt 
identifiera lämpliga åtgärder. Strategin måste innehålla mätbara, kvantifierbara mål och 
eventuella framsteg mot målen, samt att strategin regelbundet måste övervakas och rapporteras 
till den ledande befattningshavaren. Detta har varit en barriär för företag som försöker förbättra 
sin hållbarhetsprestation. (Epstein & Roy, 2003) 

För att företag ska kunna förbättra sin hållbarhetsprestation måste de utveckla en strategi och 
stödja den med lämpliga företagsstrukturer, utveckla system för mätning och rapportering samt 
utöva ledarskap för att förstärka dessa mål genom hela företaget (Epstein & Buhovac, 2010). 
För att öka medvetenheten om hållbarhetsmål, prestation och ett långsiktigt tänk gällande 
hållbarhetsfrågor, måste företag jobba för en företagskultur som motiverar för ett hållbart 
beslutsfattande och beteende. Under de senaste åren har företag förbättrat sin hållbarhet och 
många bekräftar att det är lika viktigt att de utvecklar sin hållbarhetsprestation såväl som 
finansiella prestation. Många kämpar med utmaningen om hur de ska göra detta. (Epstein & 
Buhovac, 2010) 

2.4 Relationen mellan hållbarhet, prestation och hållbarhetsredovisning 
Studier har sedan 1970-talet undersökt om det finns en relation mellan företags 
hållbarhetsarbete och prestation (Friede, Busch & Bassen, 2015). Majoriteten av studierna 
tyder på att det råder en positiv relation mellan hållbarhetsdimensionera, men det finns även 
ett flertal studier som visar på en negativ relation. Dessutom, finns det studier som säger att det 
inte går att undersöka om det finns någon relation mellan hållbarhetsarbete och prestation. 
Många studier som hittat en positiv relation menar att det går att förklara genom bland annat 
legitimitetsteorin (Hummel & Schlick, 2016; Deegan & Unerman, 2011; Hess, 2007). 
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Peloza (2009) kunde i sin studie till övervägande del visa på en positiv relation mellan 
hållbarhetsprestation och finansiell prestation. Av de undersökningar Peloza baserade sin 
studie efter kunde hela 63% visa på en positiv relation. Endast 15% av undersökningarna visade 
på en negativ relation mellan hållbarhetsprestation och finansiell prestation, medan resterande 
22% visade att det inte går att finna någon relation. (Peloza, 2009) Friede et.al (2015) stödjer 
detta i sin studie med ett resultat där hela 90% av undersökningarna som behandlades i studien 
visade att relationen mellan hållbarhetsarbetet och finansiell prestation är antingen positiv eller 
neutral.  

2.4.1 Positiv relation mellan hållbarhet, prestation och hållbarhetsredovisning 
Studier visar att företag som upprättar hållbarhetsredovisning och använder hållbara 
arbetsmetoder i verksamheten i större utsträckning uppnår ett högre finansiellt resultat, än 
företag som inte upprättar hållbarhetsredovisning. Det finansiella resultatet visar sig även 
fortsätta att öka eller att vara stabilt genom hållbarhetsredovisning. (Bithén & Engman, 2017; 
Ameer & Othman, 2012; Bowers, 2010). Ameer och Othman (2012) visar i sin studie att 
företag uppnår ett högre finansiellt resultat genom att göra investeringar för företagets intresse, 
då det i slutändan kommer gynna företaget såväl som aktieägarna. Företag kan alltså uppnå ett 
högre finansiellt resultat genom hållbarhetsarbete på fler sätt än att endast visa en positiv bild 
till intressenter (Ibid.). Orlitzky, Schmidt och Rynes (2003) stödjer argumentet om att det finns 
en positiv relation mellan finansiell prestation och att upprätta hållbarhetsredovisning. De 
menar att relationen till finansiell prestation är starkare till den sociala dimensionen av 
hållbarhet än för den miljömässiga, men det går att finna en positiv relation till båda 
dimensionerna. (Ibid.)  

Clarkson, Li, Richardson och Vasvari (2008) menar att företag som redovisar sin 
hållbarhetsinformation ofta uppnår högre hållbarhetsprestation, samt att företag som inte 
redovisar sin hållbarhetsinformation ofta har lägre hållbarhetsprestation. Detta menar Clarkson 
et. al (2008) beror på att företag som har hög hållbarhetsprestation tenderar att vilja upprätta 
hållbarhetsredovisning medan företag med låg hållbarhetsprestation inte tenderar att redovisa 
den typen av information. Clarkson et. al menar även att det finns en relation som visar att 
större företag hållbarhetsredovisar i större utsträckning än mindre företag. Detta beror på att 
större företag har ett större tryck från intressenter samt större möjlighet att göra investeringar 
som leder till ett bättre hållbarhetsarbete (Ibid.). Det är även mer lönsamt för företag i vissa 
branscher att ta hållbart ansvar än vad det är för företag inom andra branscher (Barnett & 
Salomon, 2012). 

Barnett och Salomons (2012) studie visar att det råder en U-formad relation mellan att ta 
hållbarhetsansvar och finansiell prestation. Det kan vara kostsamt för företaget att upprätta 
hållbarhetredovisning, men dessa kostnader kan vägas upp genom att intresset från företagets 
intressenter ökar till en följd av redovisningen (Ibid.). Studier visar att företag med hög social 
hållbarhet i regel även har hög finansiell prestation. Vill företag förbättra sin finansiella 
prestation, genom att exempelvis göra hållbara investeringar, kan företaget under en kort period 
uppnå en lägre finansiell utveckling för att sedan bygga upp sina relationer med sina 
intressenter som leder till en högre finansiell utveckling. Studier visar att det är mer lönsamt 
för ett företag att tillämpa mer hållbara arbetsmetoder i verksamheten. Hållbara investeringar 
väger upp kostnaderna, vilket gör att hållbarhetsarbete är lönsamt då företag även får högre 
miljömässig hållbarhet. (Barnett & Salomon, 2012;  Székely & Knirsch, 2005; Russo & Fouts, 
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1997). Vidare har Russo och Fouts (1997) påvisat att den positiva relationen mellan 
miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet stärks i branscher som har högre tillväxt.  

Enligt Waddock och Graves (1997) beror den positiva relationen mellan ett företags sociala 
hållbarhet och finansiella prestation på att dessa företag försöker minska sina implicita 
kostnader genom socialt oansvariga handlingar, vilket istället kommer leda till ökade implicita 
kostnader som kommer att resultera till en konkurrensnackdel. De faktiska kostnaderna av 
socialt ansvar anses vara låga i förhållande till att de fördelar som uppkommer anses vara stora. 
Ett exempel på detta kan vara att en anställningspolicy bidrar med låga kostnader, men kan 
resultera i stora ökningar i moral och produktivitet, och därmed leda till konkurrensfördelar för 
företaget. (Waddock & Graves, 1997). Även Mikolajek-Gocejna (2016) menar att de extra 
kostnaderna som uppstår med hållbarhetsredovisning kompenseras med en rad direkta och 
indirekta fördelar för företaget, vilket visar på en positiv relation mellan hållbarhetsansvar och 
ökad finansiell prestation.  

2.4.2 Negativ relation mellan hållbarhet, prestation och hållbarhetsredovisning 
Friedman (1970) var en tidig förespråkare för att det råder en negativ relation mellan 
hållbarhetsarbete och ökad finansiell prestation för företag. Friedman menar att upprättandet 
av hållbarhetsredovisning endast kommer leda till ökade kostnader som därmed kommer leda 
till ett lägre finansiellt resultat. Genom att företag gör hållbara investeringar och tar ett socialt 
ansvar spenderas endast pengar som annars skulle gynna aktieägare. Han menar även att 
företags hållbarhetsarbete endast borde se till aktieägarnas bästa för att företaget ska ha bäst 
chans till överlevnad på lång sikt. (Ibid.)  

Hassel et al. (2005) stödjer i sin studie att det råder en negativ relation mellan 
hållbarhetsredovisning och prestation. Författarna menar att investerare inte tar hänsyn till 
långsiktiga miljömål som framställs genom hållbarhetsredovisning och att det därför inte är 
värt de ökade kostandena som uppstår (Ibid.). Om hållbarhetsredovisning påverkar företagets 
finansiella prestation negativt leder redovisningen till att företaget får en nackdel gentemot sina 
konkurrenter, då de visar upp ett lägre resultat (Barnett & Salomon, 2006). Även Lopez, Garcia 
och Rodriguez (2007) har analyserat relationen mellan prestation och hållbarhetsredovisning 
och funnit att relationen är negativ. Författarna till studien menar att resultaten skulle kunna 
ändras över tiden och istället vända till att relationen blir positiv. Därmed anser de att det är 
nödvändigt att undersöka relationen mellan hållbarhetsredovisning och prestation under en 
längre tidsperiod. Vidare menar de att den negativa kortsiktiga relationen kan påverka andra 
företag till att bli tveksamma att upprätta hållbarhetsredovisning. (Lopez et al., 2007) 

Företag som tar ett stort ansvar för sin samhällspåverkan visar i större utsträckning upp ett lägre 
finansiellt resultat i jämförelse med andra företag som väljer att ta mindre ansvar för sin 
samhällspåverkan (Mikolajek-Gocejna, 2016). Mikolajek-Gocejna (2016) menar att ett ökat 
ansvar ofta leder till ökade kostnader för företaget. Forskare som förespråkar en negativ 
relation mellan social hållbarhet och finansiell prestation menar att företag som ådrar sig ett 
socialt ansvar får en nackdel jämfört med konkurrenter, i form av att det uppstår ökade 
kostnader som annars skulle kunna undvikas. Ett exempel på detta kan vara att investera i 
föroreningsutrustning när företagets konkurrenter inte gör det. Det kommer leda till få mätbara 
finansiella fördelar som kommer att associeras med socialt ansvar och ökade kostnader. 
(Waddock & Graves, 1997) 
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2.4.3 Neutral relation mellan hållbarhet, prestation och hållbarhetsredovisning 
Det finns även studier som tyder på att det inte går att finna en relation mellan finansiell 
prestation och hållbarhetsredovisning. McWilliams och Siegel (2001) menar i sin studie att 
relationen mellan social hållbarhet och finansiell prestation är neutral. Studien menar att den 
neutrala relationen beror på att företag endast kommer göra hållbara investeringar till den nivå 
där de möter intressentgruppers efterfrågan (Ibid.).  

Studier som förespråkar att det varken finns en positiv eller negativ relation mellan social 
hållbarhet och finansiell prestation argumenterar för att det finns för många mellanliggande 
variabler mellan social- och finansiell prestation. Därför finns det inte någon anledning att 
förvänta sig att en relation mellan att hållbarhetsredovisning och prestation skulle existera 
(Waddock & Graves, 1997). 

 

2.5 Teoretisk sammanfattning 
Den teori som legat till grund för den här studien kan sammanfattas enligt figur 2 som visar på 
hur de olika teorierna samspelar och påverkar varandra. Tidigare studier har kommit fram till 
olika relationer mellan hållbarhetsredovisning och företags prestation. Ett företags 
hållbarhetsprestation avspeglas i hur väl de lyckas uppnå sina uppsatta mål i 
hållbarhetsavseende. Därmed kan hållbarhetsprestation liknas med måluppfyllnad. Det har 
visat sig vara relativt svårt att mäta ett företags hållbarhetsprestation då den inte går att mäta i 
monetära termer. För att ett företag ska lyckas med arbetet kring hållbarhet måste de ta hänsyn 
till de miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensionerna i hållbarhetsarbetet. Genom att 
hitta en optimal balans mellan de tre dimensionerna kan företag uppnå ekonomisk tillväxt. Det 
har vid tidigare studier visat sig att företag som använder sig av hållbara arbetsmetoder och 
hållbarhetsredovisar i allmänhet uppnår högre finansiell prestation. Det finns dessutom flertalet 
studier som visar på att hållbarhetsredovisning leder till ökad hållbarhetsprestation. Med det 
som bakgrund utgår studien från följande hypoteser. 

 
 

 

Figur 2. Teoretisk modell Figur 2. Teoretisk modell 
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2.5.1 Hypoteser 
H1a-H3a: Hållbarhetsprestation 

H1a: Det finns en positiv relation mellan den miljömässiga dimensionen av hållbarhet och 
hållbarhetsprestation inom energibranschen. 

H2a: Det finns en positiv relation mellan den sociala dimensionen av hållbarhet och 
hållbarhetsprestation inom energibranschen.  

H3a: Det finns en positiv relation mellan den ekonomiska dimensionen av hållbarhet och 
hållbarhetsprestation inom energibranschen. 

!

Figur 3. Hypotes Hållbarhetsprestation 

H1b-H3b: Allmän prestation 

H1b: Det finns ett positiv relation mellan den miljömässiga dimensionen av hållbarhet och 
allmän prestation inom energibranschen. 

H2b: Det finns en positiv relation mellan den sociala dimensionen av hållbarhet och allmän 
prestation inom energibranschen. 

H3b: Det finns en positiv relation mellan den ekonomiska dimensionen av hållbarhet och 
allmän prestation inom energibranschen. 

!
!

Figur 4. Hypotes Allmän prestation 
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H1c-H3c: Tillväxt 

H1c: Det finns en positiv relation mellan den miljömässiga dimensionen av hållbarhet och 
tillväxt inom energibranschen. 

H2c: Det finns en positiv relation mellan den sociala dimensionen av hållbarhet och tillväxt 
inom energibranschen. 

H3c: Det finns en positiv relation mellan den ekonomiska dimensionen av hållbarhet och 
tillväxt inom energibranschen. 

!

 

!

Figur 5. Hypotes Tillväxt 
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3. Metod 
Följande kapitel behandlar det synsätt som studien utgår ifrån följt av det tillvägagångsätt som 
användes för att uppnå studiens syfte. Kapitlet presenterar även studiens urval och valda 
bransch, energibranschen. Slutligen diskuteras och analyseras studiens tillförlitlighet och 
tillvägagångsätt följt av metoddiskussion.  

3.1 Forskningsdesign 
Vid genomförandet av studien valdes en deduktiv ansats för att uppnå syftet och för att kunna 
besvara forskningsfrågan. En deduktiv forskningsansats grundar sig i att studien utgår från 
befintliga teorier som forskarna använder sig av för att få en uppfattning och sedan kunna dra 
slutsatser (Bryman & Bell, 2013). Denna studie bygger på tidigare forskning och teorier, 
därmed ansågs en deduktiv forskningsansats som den mest lämpliga.  

För att samla in empiri valdes en kvantitativ metod. En kvantitativ metod innebär att det 
insamlade materialet ska kvantifieras för att hitta mönster eller samband till det som undersöks 
(Bjereld, Demker, & Hinnfors, 2009). I kvantitativ forskningsmetod är synen på relationen 
mellan forskning och teori huvudsakligen likadana, vilket innebär att det bygger på deduktiva 
ansatser. (Bryman & Bell, 2013) Denna studie använder en enkätundersökning riktad till 
företag inom energibranschen för att samla in data. Den kvantitativa metoden valdes då vi ville 
inkludera ett flertal respondenter i studien för att kunna dra en övergripande slutsats av 
resultatet på stora energibolag i Sverige. En kvantitativ metod bidrar till mer insamlade data 
som därmed kan analyseras statistiskt. En annan anledning till att vi valde att utföra en 
enkätundersökning var att vi kunde ta inspiration från två tidigare framgångsrika studier av 
Garay, Font och Pereira-Moliner (2017) samt Lee och Young (2011) vid utformningen av 
enkätfrågorna. 

3.2 Litteraturstudie och datainsamling 
Studien baserades på en deduktiv ansats, därmed har tidigare forskning och teorier använts vid 
studiens genomförande och litteraturstudie. Vid datainsamling användes både primär- och 
sekundärdata. Sekundärdata är den data som redan samlats in vid tidigare forskning för ett 
annat syfte. (Hox & Boeije, 2005) Vid insamlandet av sekundärdata till studien användes 
vetenskapliga artiklar, databaser, böcker samt GRI:s riktlinjer. De vetenskapliga artiklar som 
använts i studien och angivits som referenser hämtades via olika databaser som exempelvis 
Google Scholar och Emerald Insight, vilka vi haft tillgång till via Luleå Tekniska Universitets 
databaser. De främsta sökord som användes vid studien var; sustainability reporting, corporate 
sustainability reporting, sustainability performance, hållbarhetsredovisning, global reporting 
initiative, financial performance och energibranschen. Alla artiklar som användes i studien går 
att finna i referenslistan.  

Enligt Hox och Boeije (2005) är primärdata sådan data som samlas in för det specifika 
forskningsproblemet som ska undersökas. Vid varje tillfälle som primärdata samlas in tillförs 
det ny information till den redan existerande kunskapen som finns inom ämnesområdet. 
Primärdata gällande det fenomen som undersöks kan samlas in genom att fråga respondenter 
om information kring detta (ibid.). För studien samlades denna typ av data in i form av en 
enkätundersökning gällande hållbarhetsredovisning och hållbarhetsprestation. Detta bidrog till 
nya data som kompletterade redan existerande sekundär data till studien.  
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3.3 Urval 
För studiens urval valdes företag inom energibranschen som är verksamma i Sverige. Vidare 
är dessa företag kategoriserade inom olika näringsgrenar som återspeglas i tabell 1 nedan. Med 
hjälp av databasen Retriever business kunde dessa företag finnas under näringsgrenen 
försörjning av el, gas, värme och kyla. För att en övergripande slutsats skulle kunna dras för 
hela energibranschen inkluderades alla näringsgrenar. Urvalet är baserat på 
Årsredovisningslagen (1995:1554) 6 kap 10§ som anger att företag som uppfyller minst två av 
följande kriterier ska upprätta en hållbarhetsredovisning: 

•! Medelantal anställda ska uppgå till minst 250st!
•! Balansomslutningen ska uppgå till minst 175 miljoner kr!
•! Nettoomsättningen ska uppgå till minst 350 miljoner kr!

Studien avser att dra en generell slutsats om hållbarhetsredovisning leder till prestation för 
företag inom energibranschen, och därmed var alla näringsgrenar inom energibranschen 
viktiga att inkludera. Urvalet är baserat på årsredovisningslagen (1995:1554) 6kap 10§ och 
därmed har olika kombinationer av kriterierna lett fram till det slutliga urvalet. En del av 
företagen som använts i studien kan exempelvis uppfylla kravet för antal anställda och 
nettoomsättning, medan en del företag exempelvis uppfyller kraven för balansomslutning och 
nettoomsättning. Enkäten skickades ut direkt till personer som jobbar med hållbarhet, 
controller, VD, ekonomi eller liknade i företagen. I vissa fall där kontaktuppgifter inte fanns 
direkt till respondenter som ansågs ha kunskap inom området skickades enkäten till företagens 
kundtjänst, som sedan vidarebefordrade enkäten till önskade respondenter.  

Urvalet består även av informanter för energiproducenter som fått stöd från energimyndigheten 
för att göra en hållbar investering, vilka från början var en kontrollgrupp. Respondenternas svar 
från kontrollgruppen motsvarade försöksgruppens svar och ansågs därmed kunna inkluderas 
för hela studiens undersökning. Kontrollgruppens svar kompletterade därmed hela studien och 
bidrog till att fler svar kunde användas för analysen. Företagen inom kontrollgruppen är av 
blandade storlekar och därmed uppfyller inte alla lagkravet för upprättande av 
hållbarhetsredovisning, trots detta anses de vara relevanta då de fått stöd av 
energimyndigheten. 

!

Tabell 2. Urval 
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3.4 Energibranschen 
Energibranschen är en ständigt växande bransch som har en tydlig uppdelning mellan 
energiproducenter, vilka producerar och distribuerar energianvändningen, och möjliggörare till 
energiproduktion (Strömgren, 2012). Branschen kan ses som en homogen bransch då 
produkten alltid är samma oberoende av leverantör. För företag inom energibranschen är det 
därför viktigt att differentiera sig för att skilja sig från andra elleverantörer, då el ses som en 
homogen vara (McWilliams & Siegel, 2001). Ett karaktärsdrag för energibranschen är att det 
vanligtvis är en högreglerad marknad som definieras av statliga policys och offentliga 
bestämmelser (Alvarez, Markendahl & Ghanbari, 2015). Sveriges riksdag har som mål att 
samhället ska vara klimatneutralt år 2040. Energibranschen besitter en viktig roll för att detta 
mål ska kunna uppnås då det är energiföretagen som ska få konsumenterna att köpa förnybar 
el, lagra energi, installera solceller samt bli mer flexibla i sin energianvändning. (Svenskt 
kvalitetsindex. 2018) 

Energibranschen spelar en viktig roll i försöket att uppnå en mer hållbar utveckling då 
företagen måste hitta en balans mellan ekonomisk och social utveckling samt miljöskydd 
(Hammond, 2007). Ett sätt för att uppnå en mer hållbar verksamhet är att utveckla nya 
miljövänliga produkter samt öka energieffektiviteten. Företag kan till exempel visa på 
energieffektivitet genom att använda förnybar energi och på sätt öka sin prestation. (Székely 
& Knirsch, 2005) För företag inom energibranschen handlar hållbarhet om att hitta ett sätt att 
producera energi som har liten påverkan på miljön, men även vara en tillförlitlig tillgång och 
leverera prisvärd energi till sina kunder. Det finns flera standarder och riktlinjer som 
energiföretagen behöver följa för att uppnå en bra relation med dess intressenter. (Pätäri, 
Arminen, Tuppura & Jantunen, 2014) Pätäri et al. (2014) menar även att det inte går att utläsa 
en tydlig relation mellan social och finansiell prestation inom energibranschen, vilket enligt 
författarna beror på att arbetet för social hållbarhet är så pass vanligt i branschen att det inte 
kommer leda till en ökad finansiell prestation. 

Studier visar att företag inom energibranschen, tillsammans med företag inom den finansiella 
sektorn är de branscher som är mest villiga att publicera hållbarhetsrapporter till sina 
intressenter. Dessa studier menar att det beror på att företag som verkar inom dessa branscher 
har stor påverkan på miljön, och vill visa att de jobbar med hållbarhetsfrågor, för att minska 
sin miljöpåverkan och bidra till samhället. (Alonso-Almeida, Llach & Mariomon, 2014; 
Berthelot, Coulmont & Serret, 2012; Hedberg & Von Malmberg, 2003) 

3.5 Enkätens utformning 
Vid utformningen av enkätfrågorna baserades frågorna gällande sociala, miljömässiga och 
ekonomiska aspekter av hållbarhetsredovisning utifrån en studie gjord av Garay et al (2017). 
Vidare användes även en studie gjord av Lee och Young (2011) för frågor som rör företaget. 
Dessutom har en studie gjord av Moa Bithén och Lisa Engman (2017) inspirerat till 
utformningen av vår enkät. För att minimera antalet obesvarade frågor och misstolkningar 
ställdes slutna frågor. Den sista frågan ställdes som en öppen fråga ifall respondenten hade 
något att tillägga gällande vad hållbarhetsredovisningen leder till. För de slutna 
svarsalternativen användes en femgradig skala från alternativet tar helt avstånd till instämmer 
helt. Det mittersta alternativet, neutral, svårt att ta ställning inkluderades för att respondenterna 
inte skulle behöva ta ställning till eventuella frågor som de inte kände att de hade rätt kunskap 
eller uppfattning för att kunna besvara.  
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Enkäten delades in i olika avsnitt där det första handlade om allmänna frågor kring 
respondenten såsom kön, ålder och roll i företaget etc. Följande avsnitt berörde två frågor 
angående företaget som respondenten arbetar för. Därefter ställdes tre frågor gällande hur 
respondenten ser på företagets målöverensstämmelse. Sedan följde avsnitt om 
hållbarhetsredovisning, hållbarhet ur de tre perspektiven och slutligen prestationer genom 
hållbarhetsredovisning. För att minska risken för bortfall inkluderades endast de frågor som 
ansågs vara nödvändiga för att hjälpa till att besvara studiens syfte. På så sätt blev enkäten 
koncist och därmed ökade chansen att respondenterna tog sig tid att svara.  

3.6 Mätinstrument 
Alla variabler i studien har testats genom det så kallade Cronbachs alfat som används för att 
beräkna hur olika mätinstrument hör ihop, vilket ofta används vid enkätundersökningar där 
flera frågor kan korrelera med varandra. Ett Cronbachs alfa som överstiger 0,7 tyder på att ett 
antal mätinstrument mäter samma sak och korrelerar inbördes med varandra. (Hair, Black, 
Babin & Anderson, 2010) Enkätfrågorna till varje enskilt mätinstrument (allmän prestation, 
tillväxt, hållbarhetsprestation, miljö, social och ekonomisk) slogs därför ihop vid 
regressionsanalysen. Tidigare studier har skilda definitioner för de olika begreppen och därför 
valde vi att använda definitioner som grundar sig i enkätfrågorna för att vi skulle kunna mäta 
just det som vi avsåg att mäta, samt för att kunna göra jämförelser mellan resultaten.  

Syftet med studien är att förklara hållbarhetsredovisningens roll i hur de miljömässiga, sociala 
och ekonomiska målen som framställs påverkar prestation. Studiens oberoende variabler är då 
de tre dimensionera av hållbarhet, vilka är de miljömässiga, de sociala och de ekonomiska. De 
beroende variablerna i studien är hållbarhetsprestation, allmän prestation och tillväxt. Nedan 
ges en beskrivning för hur studien definierar de olika variablerna studien avser att mäta.  

Hållbarhetsprestation definieras som att företag har engagerade medarbetare, högt 
marknadsvärde, ledande innovation inom branschen, uppnår försäljningsmålen, tydligt 
kommunicerar hållbarhetsarbetet, konkurrerar med de ledande företagen inom branschen samt 
att de möter kundernas förväntningar. Hållbarhetsprestation avser även att företaget har lättare 
att kontrollera, mäta och styra mot uppsatta mål samt att företaget erhåller finansiella fördelar. 
Genom att mäta hållbarhetsprestation ges en långsiktig syn på företagets hållbarhet. 

Allmän prestation definieras som att företag har hög avkastning på investeringar i jämförelse 
med konkurrenter, högt fokus på kostnader, hög kundnöjdhet, hög kvalitet på produkter/tjänster 
och slutligen hög produktivitet hos de anställda.  

Den tredje av studiens beroende variabler, tillväxt definieras efter att företaget har en stark 
position på marknaden, ökad vinst, ökad försäljning, stor kundbas, många anställda samt att de 
producerar mer produkter/tjänster.  

En av studiens tre oberoende variabler, miljö definieras efter att företaget lägger mycket fokus 
på att arbeta med alternativa energikällor, överväger att pröva bränslen som är bättre för miljön, 
uppmuntrar kunder att spara energi, väljer leverantörer som tar ett aktivt ansvar för miljön samt 
att de väljer det mest miljövänliga alternativet vid inköp.  

I studien definieras social hållbarhet genom att företaget arbetar med att främja medarbetarnas 
säkerhet och mentala hälsa, främja mångfald (kön, etnicitet, funktionsersättning, sexuell 
läggning och religion), stödjer det samhälle där företaget är verksamt samt väljer leverantörer 
som tar ett socialt ansvar. 
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Ekonomisk hållbarhet definieras som att företaget erbjuder marknadsmässiga löner till sina 
anställda, väljer leverantörer som främjar den lokala utvecklingen, uppmuntrar kunder att välja 
lokala produkter, bygger långsiktiga relationer med leverantörer samt sätter upp tillväxtmål 
som inte kommer att försämra framtida generationers möjlighet till tillväxt.  

3.7 Analysenhet 
Studiens analysenhet är företag som är verksamma inom energibranschen i Sverige. Studien 
avser att undersöka hur hållbarhetsredovisningen påverkar hållbarhetsprestation, allmän 
prestation samt tillväxt inom dessa företag. För varje företag har några nyckelinformanter 
deltagit i studiens kvantitativa undersökning för att på så sätt fånga det perspektiv varje företag 
bär på. 

3.8 Analys 
För att analysera den insamlade empirin omvandlades enkätsvaren om till numeriska värden i 
statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Det skedde inga 
bortfall i form av ofullständiga svar och totalt analyserades 126 svar. Svarsvariablerna kodades 
sedan om till siffror för att underlätta analysen. Svaret tar helt avstånd kodades om till 1, och 
sedan följde en stigande skala där neutral, svårt att ta ställning kodades till 3 och slutligen 
kodades instämmer helt till 5. Hade respondenten ingen uppfattning om hur många 
hållbarhetsredovisningar företaget upprättat eller om företaget inte upprättat 
hållbarhetsredovisning alls kodades svaret om till 0. 

Empirin analyserades utifrån de uppsatta hypoteserna (2.7.1). För att kunna besvara studiens 
syfte analyserades de tre oberoende variablerna, miljömässiga, sociala, och ekonomiska 
dimensionerna av hållbarhet i korrelation med de beroende variablerna, hållbarhetsprestation, 
tillväxt och allmän prestation. Även variablerna som behandlade allmän information om 
respondenterna, som kön, ålder och arbetsområde testades. Resultatet visade att det inte fanns 
några signifikanta skillnader mellan dessa vilket tyder på att hela studiens urval visar på liknade 
resultat.  

3.8.1 Korrelationsanalys och variansanalys 

En korrelationsanalys utfördes för att visa om det fanns några samband mellan de olika 
variablerna. Ett korrelationsvärde som hamnar kring 0,000 är ett svagt värde som visar att det 
inte råder något linjärt samband mellan variablerna. En stark negativ korrelation ska ha ett 
värde på -1, medan en stark positiv korrelation ska ha ett värde på +1. (Hair et al., 2010) Studien 
utförde en korrelationsanalys mellan alla studiens variabler. 

En envägs variansanalys (ANOVA) genomfördes för att undersöka skillnader mellan företagen 
som upprättat olika antal hållbarhetsredovisningar. Denna typ av analys används för att 
undersöka hur medelvärdet mellan olika grupper skiljer sig åt. Analysen tar fram ett f-värde 
som jämförs med ett signifikansvärde. Ett högt f-värde indikerar på att det finns skillnader, och 
ett signifikansvärde som är lägre än 0,05 indikerar på att det finns signifikanta skillnader i 
medelvärdet. Ett signifikansvärde under 0,05 säger att resultatet med 95% säkerhet är statistiskt 
signifikant. (Hair et al., 2010) 

3.8.2 Regressionsanalys 
För att analysera insamlade data användes regressionsanalys, vilket ansågs vara lämpligt att 
använda då studien ville analysera relationen mellan en beroende variabel och en eller flera 
oberoende variabler. Vid en regressionsanalys kan även en kontrollvariabel som misstänks 
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kunna påverka sambandet inkluderas (Hair et al., 2010). För studien användes de företag som 
upprättat en hållbarhetsredovisning eller mer som en kontrollvariabel vid regressionsanalysen. 
På grund av detta gjordes två regressionsanalyser för de tre olika beroende variablerna.  

De uppställda hypoteserna kunde antingen bekräftas eller förkastas utifrån resultatet av beta-
värdet och huruvida dessa var statistiskt signifikanta eller inte. Ett beta-värde säger hur starkt 
samband som råder mellan två variabler. En negativ siffra tyder på ett negativt samband medan 
en positiv siffra tyder på att det råder ett positivt samband. (Hair et al., 2010) Vi utförde tre 
olika regressionsanalyser för de beroende variablerna. Den första var för att analysera 
hållbarhetsprestation (H1a-H3a), den andra för allmän prestation (H1b-H3b) och den sista för 
tillväxt (H1c-H3c). Även en hög förklaringsgrad (R2) tyder på att det råder samband. 
Förklaringsgraden kan anta värden mellan 0 och 1 och anger hur stor andel av variationen i den 
beroende variabeln som kan förklaras. 

3.9 Studiens trovärdighet 
När det kommer till bedömningen av företagsekonomisk forskning och dess trovärdighet finns 
det huvudsakligen två viktiga faktorer som är validitet och reliabilitet (Bryman & Bell, 2013). 
Med validitet avses “i vilken utsträckning vi verkligen undersöker det vi avser att undersöka”. 
Med andra ord kan det uttryckas som “graden av överensstämmelse mellan den teoretiska och 
operationella definitionen”. (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009) Eftersom vår 
enkätundersökning är baserad på tidigare studier inom ämnesområdet ansågs en pilotstudie inte 
nödvändig för att ha påverkan på validiteten. Enkätfrågorna ansågs vara tillförlitliga då de 
utformats av forskare som använt sig av dessa empiriskt i tidigare studier. Enkäten har däremot 
diskuterats på seminarier av opponenter och handledare som har fått ge feedback på enkäten 
för att upptäcka eventuella felaktigheter och förbättringspunkter. Detta för att minska risken 
för ofullständiga svar och bortfall som kan ha påverkan på validiteten när enkäten väl skickades 
ut.  

Till skillnad från validitet som är beroende på vad det är som mäts, så är reliabiliteten beroende 
på hur det mäts (Bjereld et al., 2009). Enligt Bryman & Bell (2013) handlar reliabilitet om att 
resultaten av studien ska bli detsamma om den utförs ytterligare en gång med samma 
mätinstrument. Vidare ska måtten inte påverkas av tillfälliga händelser eller variera med tiden 
(ibid.). Att pröva eller stärka reliabiliteten i en undersökning kan göras på flera sätt. För att se 
om resultaten skulle bli detsamma kan exempelvis en annan forskare genomföra eller upprepa 
delar av undersökningen. Om samma resultat upprepas flera gånger vid genomförandet av 
undersökningen visar den på god intersubjektivitet. (Bjereld et al., 2009) 

Reliabiliteten för studien påverkades av att respondenterna kunde besvara frågorna avskilt och 
därmed inte påverkas av andra respondenters svar. I och med att det var en enkätundersökning 
och ingen intervjuare på plats så influerades inte respondentens svar av vägledning från 
intervjuaren. Att respondenternas svar behandlades konfidentiellt och med anonymitet 
påverkade reliabiliteten ytterligare. Ingen information som kunde identifiera respondenten eller 
företaget respondenten representerar behandlades. I och med att enkätundersökningen var 
anonym kan det bidra till att respondenterna kunde besvara frågorna med ärlighet och därmed 
behövde ingen relevant information gå förlorad. Studien har strävat efter att uppnå hög validitet 
och reliabilitet, därmed användes flertalet referenser och källor för att stärka våra argument och 
jämföra befintlig information. På detta sätt kunde vi även säkerställa att tillförlitliga referenser 
användes då informationen har återfunnits bland flertalet teorier och tidigare forskning. 
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Studiens reliabilitet påverkas av att insamlad data analyserats i SPSS, då beräkningarna blir 
mer exakta än om dessa hade gjorts manuellt.  

För att stärka studiens trovärdighet utfördes adekvata kontroller där variabler såsom kön, ålder, 
utbildning etc. prövades för att se om dessa skiljer sig åt. Vi fann inga signifikanta skillnader 
för någon av variablerna, och därmed visar hela studiens urval på liknande resultat. 
Trovärdigheten stärks ytterligare av att studien använt tidigare testade begrepp och definitioner, 
vilka har kunnat visa på positiva resultat. 

3.10 Metoddiskussion 
För uppnå studiens syfte ansågs en enkätundersökning vara det bäst lämpade 
tillvägagångssättet. En begränsning med enkätundersökningar är att det inte finns möjlighet att 
ställa följdfrågor till respondenterna vilket gör att risken till bortfall, ofullständiga svar och att 
respondentens åsikter inte kommer fram fullt ut ökar. Detta försökte vi undvika genom att 
respondenterna fick svara på en femgradig skala och på så sätt kunde uttrycka sina åsikter på 
ett bättre sätt jämfört med om de endast kunde svara “instämmer helt” eller “instämmer inte 
alls”. För att minska risken att respondentens egentliga åsikter inte kom fram var sista frågan i 
enkäten öppen där respondenten fick skriva fritt. En annan brist med enkäter är att det är svårt 
att kontrollera att de som besvarade enkäten har tillräcklig kunskap inom området. Enkäten 
skickades i vissa fall ut till en kontaktperson på ett företag som sedan vidarebefordrade enkäten 
till medarbetare. För att undvika att respondenterna inte hade bristande kunskap bad vi om att 
enkäten skulle skickas till personer som arbetar inom vissa specifika områden och borde ha 
kunskap inom ämnet, dessutom innehöll mejlet information om vad enkäten behandlade. Det 
finns en risk att enkäten skickats till respondenter som svarar till fördel för företaget. Detta 
försöktes undvikas genom att trycka på att både respondenterna och företaget var helt anonyma 
samt att svaren behandlades konfidentiellt.  

Det var ibland svårt att få tag på kontaktuppgifter till de utvalda företagen till studien. För en 
del av företagen fanns det inte tydliga kontaktuppgifter på deras hemsidor, vilket gjorde att vi 
var tvungna att kontakta kundservice som antingen gav oss en lämplig kontaktperson eller 
hjälpte till att vidarebefordra enkäten till medarbetare som har kunskap inom området. Detta 
gjorde att insamlandet av data tog något längre tid än vad det hade kunnat göra om vi kunde nå 
rätt person direkt. Flera av företagen tog även lång tid på sig att svara och det krävdes att vi 
skickade ut påminnelser för att få in tillräckligt med svar för att kunna dra slutsatser. Detta kan 
bero på tidsbrist hos de utvalda respondenterna, eller eventuellt att mailen hamnade i 
personernas skräppost och därmed inte kommit i deras vetskap. Många av företagen valde att 
endast skicka ut enkäten till de med chefspositioner eller till de som arbetar på 
miljö/hållbarhetsavdelningen. Detta bidrog till att studien fick in färre svar då personer som 
besitter kunskap men exempelvis arbetar med ekonomi, controller, produktion eller HR inte 
tilldelades enkäten i samma utsträckning. Ett annat problem som uppstod var att det skedde 
några bortfall. Två företag som kontaktades valde att inte delta i studien, och ytterligare två 
företag i vårt urval fick vi aldrig någon kontakt med. Dessutom hänvisade ett av företagen oss 
till en utländsk koncern, vilket inte ansågs vara relevant för studien då den är baserad på 
svenska företag inom energibranschen. 
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4. Resultat och statistisk analys 
Detta avsnitt berör resultaten av studiens datainsamling i så väl modeller och tabeller som i 
skrift. Kapitlet börjar med en analys över fördelningen av respondenterna. Sedan presenteras 
en korrelationsanalys, följt av en variansanalys och slutligen regressionsanalyser för var och 
en av studiens tre beroende variabler.  

Studien har analyserat respondenternas svar genom olika statistiska principer som 
korrelationsanalys, variansanalys och regressionsanalyser. Till att börja med följer en 
fördelning av respondenterna som presenteras i tabell 2. Därefter har vi utfört en 
korrelationsanalys för att rapportera samband mellan de beroende och oberoende variablerna, 
som presenteras i tabell 3. Sedan har vi utfört en variansanalys som visas i tabell 4, för att 
analysera effekter av antalet upprättade hållbarhetsredovisningar. Till sist presenteras modeller 
där vi utfört olika regressionsanalyser med de beroende variablerna; hållbarhetsprestation, 
allmän prestation och tillväxt som satts i relation till de oberoende variablerna; miljömässig, 
social och ekonomi. Dessa presenteras var för sig i modell 1a – modell 3b. 
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Tabell 3. Fördelning av respondenterna 

Tabellen visar fördelningen mellan respondenterna (126st) för kön, ålder, huvudsakliga 
arbetsområde, hur länge respondenten arbetat inom området, hur länge respondenten har 
arbetat inom företaget, vilken näringsgren respondentens företag hör till samt vilka företaget 
producerar energi för. Svaren presenteras både i antal och i svarsfrekvens. Av tabellen framgår 
det att majoriteten av respondenterna var män (56,3%), men det var ganska jämnt fördelat 
mellan könen. Det fanns en spridning mellan respondenternas huvudsakliga arbetsområde. De 
flesta arbetade inom miljö/hållbarhet (31,7%), inom annat (19,1%) eller som VD (14,3%). 
Majoriteten av respondenterna hade arbetat inom arbetsområdet i mer än 10 år (70,6%), vilket 
vi anser tyder på att respondenterna hade god kunskap inom området. Företag inom 
energibranschen kan producera energi för både marknaden och eget bruk samt tillhöra flera 
näringsgrenar, därför kunde respondenten kryssa i mer än ett svarsalternativ på de två sista 
frågorna i tabellen. Det totala antalet svar på dessa frågor är därmed fler än 126 st.  

En fråga som vi fann intressant var respondenternas medvetenhet kring företagens 
hållbarhetsmål. För alla tre frågor kring detta svarade övervägande del av respondenterna 
(>50%) antingen 4 eller 5, där 5 = instämmer helt.  

Sista frågan i enkäten var en öppen fråga där respondenterna själva fick fylla i sin personliga 
åsikt om vilka effekter de anser att hållbarhetsredovisning har. Ett mönster som kunde utläsas 
bland de respondenterna som valde att svara på den öppna frågan var att en del svarade att 
deras hållbarhetsredovisning leder till att företaget får en bättre förståelse för sin 
hållbarhetspåverkan och därmed också lättare kan identifiera risker och möjligheter för 
företaget. 

Adekvata kontroller visade att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan kön, ålder, 
huvudsakliga arbetsområde eller arbetslängd. Därmed kommer inte dessa variabler analyseras 
vidare i studien.  

 

4.1 Korrelationsanalys 
Korrelationsanalysen gjordes för att visa sambanden mellan de beroende och oberoende 
variablerna. Majoriteten av variablerna korrelerar med varandra då korrelationskoefficienten 
både visar på signifikanta samband (*=p<0,05) och starka signifikanta samband (**=p<0,01). 
För samtliga variabler understiger koefficienten 0,6 vilket tyder på att det finns en positiv 
korrelation mellan variablerna. Utifrån resultatet kan vi utläsa att det råder starkast korrelation 
mellan variablerna för social och miljömässig hållbarhet. Vi kan även utläsa att det råder starka 
signifikanta samband mellan hållbarhetsprestation och de tre dimensionerna av hållbarhet; 
miljö, social och ekonomi, då korrelationskoefficienten är **p<0,01. Det råder även starka 
samband de oberoende variablerna sinsemellan, då alla samband har en korrelationskoefficient 
på **p<0,01. 

Av korrelationsanalysen kan vi utläsa positiva korrelationer mellan samtliga variabler då alla 
korrelationskoefficienter blev positiva. Variabler som är korrelerade med varandra kan även 
sägas vara beroende av varandra. Därmed kan vi dra en slutsats att variablerna miljömässig, 
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social, ekonomisk, hållbarhetsprestation, allmän prestation och tillväxt är alla beroende av 
varandra, men att relationen mellan dem är olika starka. 

!

Tabell 4. Korrelationsanalys 

 
 
4.2 Variansanalys 
I variansanalysen ser vi få höga f-värden vilket indikerar på att det finns marginella skillnader 
i medelvärdet. Detta innebär att resultatet inte är slumpmässigt och tyder på att det finns 
samband. Signifikanser indikerar på statistiska skillnader i medelvärdet då p-värdet understiger 
0,05, vilket p-värdet visar för variablerna miljö och hållbarhetsprestation. Vi kan även se att 
variablerna miljö och social indikerar på statistiska skillnader då medelvärdet stiger ju fler 
gånger företaget har upprättat hållbarhetsredovisning. Även variabeln för ekonomi indikerar 
på detta och därmed ser vi alltså en tendens för statistiska skillnader i företagens 
hållbarhetsmål. Det kan vi utläsa då medelvärdet för varje variabel ökar i takt med att antalet 
upprättade hållbarhetsredovisningar ökar. De respondenter (22st) som kryssade i att de inte har 
någon uppfattning om hur många hållbarhetsredovisningar företaget de arbetar för har upprättat 
analyserades och kodades om till 0, tillsammans med de respondenter som svarat att företaget 
inte upprättat någon hållbarhetsredovisning alls.  
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Tabell 5. Variansanalys 

 

!

4.3 Regressionsanalys med hållbarhetsprestation som beroende variabel 
Modell 1a visar resultatet av en linjär regression för alla företag i urvalet. Genom den beroende 
variabeln, hållbarhetsprestation, kan vi förklara 19,9% av variationen med hjälp av de 
oberoende variablerna miljö, social och ekonomi. Här utgick vi från det finns en positiv relation 
mellan hållbarhetsprestation och de oberoende variablerna. Modellen visar att målen för 
miljömässig hållbarhet (H1a) har en positiv påverkan på hållbarhetsprestation (beta=0,25; 
p<0,05). Även de sociala målen för hållbarhet (H2a) har en positiv påverkan på företagens 
hållbarhetsprestation (beta=0,24; p<0,05). Däremot kan resultatet inte bekräfta att de 
ekonomiska målen (H3a) har en positiv påverkan på hållbarhetsprestation då p>0,05. Denna 
hypotes kan därmed förkastas då vi utifrån vårt resultat inte kan utläsa något signifikant 
samband. 
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Modell 1b inkluderar en kontrollvariabel som endast inkluderar de företag som upprättat en 
hållbarhetredovisning eller fler för att se om relationen till hållbarhetsprestation påverkas. Här 
går det att förklara 21,6% av variationen med hjälp av de oberoende variablerna miljö, social 
och ekonomi. Genom att upprätta fler hållbarhetsredovisningar har arbetet för miljömässig 
hållbarhet (H1a) en fortsatt positiv påverkan på hållbarhetsprestation (beta=0,287; p<0,05). 
Däremot går det inte längre att bekräfta att social hållbarhet (H2a) har en positiv påverkan på 
företagens hållbarhetsprestation (beta=063; p>0,05). Hypotesen för ekonomisk hållbarhet 
(H3a) är oförändrad och dessa två hypoteser förkastas när vi tar hänsyn till antalet upprättade 
hållbarhetsredovisningar då vi inte kunde finna ett signifikant samband. 

Både modell 1a och modell 1b visar på relativt höga R2-värden (förklaringsgrad). R2 visar på 
hur stor del av variationen av den beroende variabeln, hållbarhetsprestation, som kan förklaras 
med hjälp av de oberoende variablerna. I modell b kan vi förklara ca 22% av variationen i 
hållbarhetsprestation med hjälp de oberoende variablerna. Detta förklaras genom att desto mer 
företagen arbetar mot deras hållbarhetsmål desto högre hållbarhetsprestation kommer de att 
uppnå.  

!

Tabell 6. Regressionsanalys Hållbarhetsprestation 

!

4.4 Regressionsanalys med allmän prestation som beroende variabel 
Modell 2a visar regressionsanalysen för allmän prestation som beroende variabel. Här kan vi 
förklara 7,4% av variationen med hjälp av de oberoende variablerna. Modell 2a bekräftar att 
variabeln ekonomisk hållbarhet (H3b) har en positiv påverkan på företagens allmänna 
prestation (beta=0,247; p<0,05). De övriga två oberoende variablerna; miljömässig och social 
hållbarhet, visade höga p-värden (p>0,05). Därmed kan vi säga att de inte är statistiskt 
signifikanta och kan inte bekräfta att de har en positiv påverkan för företagens allmänna 
prestation. Vi kan därmed förkasta hypoteserna att miljömässig och social hållbarhet har en 
positiv relation till allmän prestation (H1b och H2b).  

Modell 2b inkluderar kontrollvariabeln som visar samband för de företag som upprättat en 
hållbarhetsredovisning eller mer. Regressionsanalysen visar att vi kan förklara 3,3% av 
variationen med hjälp av de oberoende variablerna. Resultatet visar att det inte längre går att 
säga att den ekonomiska hållbarheten (H3b) har en positiv påverkan på allmän prestation då p-
värdet stigit till p>0,05. Därmed förkastas alla hypoteser med allmän prestation som beroende 
variabel då vi inkluderade kontrollvariabeln. 
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För allmän prestation visar de båda modellerna på låga R2-värden och därmed kan vårt resultat 
endast förklara en liten del av variationen av allmän prestation med de oberoende variablerna. 
Den allmänna prestationen får därmed en liten positiv effekt då företagen arbetar mer med 
målen för hållbarhet. 

!

Tabell 7. Regressionsanalys Allmän prestation 

4.5 Regressionsanalys med tillväxt som beroende variabel 
Modell 3a visar regressionsanalysen med tillväxt som beroende variabel. Här kan 7,7% av 
variationen förklaras med hjälp av de oberoende variablerna. Modellen visar att variabeln för 
miljömässig hållbarhet (H1c) har en positiv påverkan på företagens tillväxt (beta=0,292; 
p<0,05). Av resultatet kan vi utläsa att varken den sociala eller ekonomiska hållbarheten är 
statistiskt signifikanta i relation till tillväxten. På grund av detta kan vi förkasta hypoteserna 
för social och ekonomisk hållbarhet (H2c och H3c). 

I modell 3b där kontrollvariabeln är inkluderad som visar företag som upprättat en 
hållbarhetsredovisning eller mer, kan vi förklara 4,3% av variationen med hjälp av de 
oberoende variablerna. Resultatet visar att den miljömässiga hållbarheten (H1c) inte längre är 
statistiskt signifikant då p-värdet har stigit till p>0,05. Därmed förkastas alla tre hypoteserna 
med tillväxt som prestationsmått i modell 3b. 

Vi kan även se att de båda modellerna för tillväxt visar på låga R2-värden och därmed kan vi 
endast förklara en liten del av variationen med de oberoende variablerna. Därmed får tillväxten 
en liten positiv effekt då företagen arbetar mer med målen för hållbarhet. 

!

Tabell 8. Regressionsanalys Tillväxt 
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5. Analytisk diskussion 
Analysen bygger på en diskussion som består av insamlad empiri samt tidigare forskning inom 
området. Analysen är uppdelad och behandlar först hållbarhetsredovisningens relation till 
hållbarhetsprestation, följt av relationen till allmän prestation och slutligen relationen till 
tillväxt. 

5.1 Inledande analys 
Studien har syftat till att förklara hur de miljömässiga, sociala och ekonomiska målen som 
framställs i hållbarhetsredovisningen påverkar prestation för företag som är verksamma inom 
energibranschen i Sverige. Hållbarhetsredovisning kan ses som en utökning av den traditionella 
finansiella redovisningen för att kunna mäta och jämföra ett företags prestation och utveckling 
(Gray, 2006). Syftet med att hållbarhetsredovisa är att företag ska kunna mäta sina prestationer, 
sätta upp mål och göra förändringar för att agera mer hållbart och på så sätt minska sin 
samhällspåverkan (GRI, 2019). Resultatet av studien visar att det finns en positiv relation 
mellan att arbeta med hållbarhetsmålen till hållbarhetsprestation för företag inom 
energibranschen. Relationen stärks även ju mer företagen hållbarhetsredovisar och jobbar med 
hållbarhet. Den positiva relationen är som allra starkast till den miljömässig dimensionen av 
hållbarhet. Resultatet visade även en stark relation till social hållbarhet. Hållbarhetsprestation 
kan jämföras med hur väl företaget lyckas uppfylla uppsatta mål inom de miljömässiga, sociala 
och ekonomiska dimensionerna av hållbarhet (Schaltegger och Wagner, 2006). Vi ser därmed 
att ju mer företagen jobbar med de miljömässiga och sociala målen desto större positiv inverkan 
får företagen på deras hållbarhetsprestation.  

Resultatet visar att hållbarhetsredovisningen inte har någon påverkan på energiföretagens 
allmänna prestation och tillväxt. Detta kan ha sin förklaring i att energi är en relativt enkel och 
standardiserad produkt och att energiproducenternas kunder inte märker skillnad mellan den 
energi som olika energiproducenter producerar. Kunderna tar alltså inte hänsyn till om 
företagen redovisar sitt hållbarhetsarbete eller inte, vilket gör att företagen inte kan uppnå 
allmän prestation genom hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete. Allmän prestation 
innebär att företagen exempelvis har hög kundnöjdhet, hög avkastning och hög kvalité på 
produkter/tjänster. Av samma anledning är det även svårt för energiföretagen att uppnå högre 
tillväxt. Tillväxt vilket innebär att företagen har en stark position på marknaden, hög vinst, 
ökad försäljning samt att de producerar mer produkter/tjänster.    

Energi är en enkel och homogen produkt där många av processerna ligger nära just miljö 
(McWilliams & Siegel, 2001). Att starkast relation och fokus för företagen tenderar att ligga 
på de miljömässiga hållbarhetsmålen kan förklaras av att studien ämnade att undersöka 
energibranschen, som är en bransch med stor miljöpåverkan. Enligt Roca och Searcy (2012) 
kan branschtillhörighet avgöra vilken hållbarhetsdimension ett företag väljer att fokusera på. 
Resultatet visar därmed att energiproducenter inte hittat en balans kring arbetet mellan de tre 
hållbarhetsdimensionerna, eftersom den miljömässiga dimensionen tar över (Hammond, 
2007). Vårt resultat finner även stöd i Bithén och Engmans (2017) studie, som också visade på 
att de miljömässiga målen är i fokus för energiproducenter. Att vårt resultat går i linje med 
Bithén och Engman (2017) tyder på att energiföretagens hållbarhetsarbete inte förändrats under 
de senaste åren. Hållbarhetsarbetet är därmed fortsatt obalanserat där fokus ligger på den 
miljömässiga hållbarheten och inte hållbarhet i stort. Det är inte ovanligt att det är svårt för 
företag att hitta rätt balans mellan de tre hållbarhetsdimensionerna och detta är något ledare, 
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chefer och beslutsfattare ständigt diskuterar för att kunna uppnå ett mer hållbart företag (Milne 
& Gray, 2013). 

Av våra resultat kan vi se att dimensionerna för social och miljömässig hållbarhet visade på 
starka signifikanta samband. Starka samband indikerar på att det finns en relation mellan 
hållbarhetsprestation och miljömässig hållbarhet, social hållbarhet samt ekonomisk hållbarhet, 
men att relationen till hållbarhetsdimensionerna är olika starka. Majoriteten av tidigare studier 
har visat på att det råder positiva relationer mellan hållbarhetsprestation och arbete med 
hållbarhet (Bithén & Engman, 2017; Mikolajek-Gocejna, 2016; Friede, Busch & Bassen, 2015; 
Ameer & Othman, 2012; Bowers, 2010; Peloza, 2009; Clarkson, Li, Richrdson & Vasvari, 
2008; Orlitzky, Schmidt & Rynes, 2003; Waddock & Graves, 1997).  

För att se om antalet upprättade hållbarhetsredovisningar har en påverkan på 
energiproducenternas prestation genomfördes en variansanalys. Enligt Clarkson, Li, 
Richardson och Vasvari (2008) uppnår företag som redovisar sin hållbarhetsinformation ofta 
högre hållbarhetsprestation, medan företag som inte redovisar den typen av information uppnår 
lägre hållbarhetsprestation. För miljömässig hållbarhet så ökade medelvärdet med antalet 
hållbarhetsredovisningar, och vi kan därmed säga att den miljömässiga hållbarheten är högre 
ju fler hållbarhetsredovisningar som upprättats. För variablerna miljömässig hållbarhet och 
hållbarhetsprestation fanns en medelvärdeseffekt, vilket visar på att antalet 
hållbarhetsredovisningar påverkar och leder till högre miljömässig prestation samt 
hållbarhetsprestation. Detta kan bero på att vår studie till största del fokuserar på större företag 
samt att vi fokuserat på företag som är verksamma inom energibranschen. Clarkson et al. 
(2008) menar att större företag har högre tryck från intressenter och har därmed större 
incitament att göra hållbara investeringar, vilket gör att de hållbarhetsredovisar i större 
uträckning än mindre företag. Dessutom har studier visat att företag inom energibranschen är 
en av de branscher som är mest villiga att publicera hållbarhetredovisningar (Alonso-Almeida, 
Llach & Mariomon, 2014; Berthelot, Coulmont & Serret, 2012; Hedberg & Von Malmberg, 
2003). 

Sammantaget tyder resultatet av variansanalysen på att företag som har upprättat fler 
hållbarhetsredovisningar och hållbarhetsredovisat under en längre tid i större grad uppnår högre 
prestationer än de som nyligen börjat hållbarhetsredovisa. Detta går även i linje med Székely 
och Knirsch (2005) som menar att företag kan öka sin prestation genom att upprätta 
hållbarhetsredovisning. Vårt resultat visar att medelvärdet sjunker något för år fem för 
miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Detta behöver inte betyda att prestationerna för 
de oberoende variablerna har blivit betydligt lägre efter några år, utan kan tyda på att 
hållbarhetsarbetet har blivit en självklar del i verksamheten. Därför reflekterar företagen inte 
över effekterna av hållbarhetsarbetet och hållbarhetsredovisning i samma utsträckning längre, 
vilket de företag som nyligen börjat hållbarhetsredovisa gör.  

För att lyckas uppnå hållbarhetsprestation måste hållbarhet vara en central del av företagets 
strategi och ledarna måste se till att målen stimuleras genom hela företaget (Epstein & 
Buhovac, 2010). Majoriteten av respondenterna i studien antydde att de är väl medvetna om 
företagens hållbarhetsmål, hur de själva ska jobba för att uppnå målen samt att de är medvetna 
om vilken strategi företaget har för att uppnå hållbarhetsmålen. Detta kan tyda på att varje 
enskilt energiföretag har en plan för hur de ska arbeta med de tre dimensionerna av hållbarhet, 
men att arbetet inte lett till några resultat ännu för den ekonomiska hållbarheten.  
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5.2 Hållbarhetsprestation 
Resultatet av regressionsanalysen med hållbarhetsprestation som beroende variabel visade på 
att genom att arbeta för miljömässig hållbarhet uppnår företag i energibranschen 
hållbarhetprestation (modell 1a). Detta innebär att hållbarhetsprestation påverkas av i vilken 
grad företag arbetar utifrån den miljömässiga dimensionen av hållbarhet och miljömässiga mål, 
som innebär att de exempelvis använder naturresurser och jobbar med utsläppsreducering 
(Baumgartner & Ebner, 2010; Dyllick & Hockerts, 2002). Genom att uppnå 
hållbarhetsprestation möter företagen bättre kundernas förväntningar, har mer engagerade 
medarbetare, ett högre marknadsvärde, en ledande innovation inom branschen, kommunicerar 
tydligt hållbarhetsarbetet samt konkurrerar med de ledande företagen inom energibranschen. 
Att miljömässig hållbarhet har en positiv relation till hållbarhetsprestation finner vi stöd för i 
flertalet tidigare studier (Bithén & Engman, 2017; Barnett & Salomon, 2012; Székely & 
Knirsch, 2005; Orlitzky, Schmidt och Rynes, 2003; Russo & Fouts, 1997).  

I modell 1b analyserade vi de företag som upprättat mer än en hållbarhetsredovisning.  
Relationen mellan miljömässig hållbarhet och hållbarhetsprestation visade sig vara fortsatt 
positiv. Resultatet tyder på att ju fler hållbarhetsredovisningar företagen har upprättat desto 
mer fokus lägger företagen på den miljömässiga dimensionen av hållbarhet och desto högre 
hållbarhetsprestation uppnår de. Detta indikerar därmed på att ju mer företagen 
hållbarhetsredovisar ju fler mål uppnår de inom den miljömässiga hållbarheten. 

Regressionsanalysen visar således även på att energiproducenterna uppnår 
hållbarhetsprestation genom att arbeta med social hållbarhet (modell 1a). Den sociala 
hållbarheten innebär att företagen arbetar med att främja medarbetarnas säkerhet och hälsa 
samt mångfald, och i vilken grad de stödjer det lokala samhället. Den sociala dimensionen av 
hållbarhet handlar dessutom om att ta hänsyn till intressenter och se till att företagets 
värderingar stämmer överens med intressenternas (Baumgartner & Ebner, 2010; Dyllick & 
Hockerts, 2002). Flertalet tidigare studier har i likhet med vårt resultat funnit en positiv relation 
till hållbarhetsprestation genom att arbeta med social hållbarhet (Friede, Busch & Bassen, 
2015; Orlitzky, Schmidt & Rynes, 2003; Waddock & Graves, 1997).  

Vårt resultat kan inte bekräfta att antalet upprättade hållbarhetsredovisningar har någon större 
positiv påverkan på att den sociala hållbarheten leder till högre hållbarhetsprestation. Resultatet 
visar att den miljömässiga hållbarheten fortsatt har en positiv relation till hållbarhetsprestation 
när antal upprättade hållbarhetsredovisningar ökar, men att den sociala inte har det. Detta tyder 
på att företagen lägger störst fokus på de miljömässiga hållbarhetsmålen för att uppnå 
hållbarhetsprestation (modell 1b). Vi kunde inte bekräfta att den ekonomiska hållbarheten har 
en positiv relation till hållbarhetsprestation. Därmed visar våra resultat på att företag inom 
energibranschen fokuserar mer på den sociala, men främst på den miljömässiga hållbarheten, 
framför den ekonomiska hållbarheten. Däremot kan vi utifrån korrelationsanalysen konstatera 
att det finns en relation mellan ekonomisk hållbarhet och hållbarhetsprestation men att det inte 
är så starkt. Det senare tyder på att miljömässig och social hållbarhet dominerar och slår ut 
ekonomisk hållbarhet i regressionsanalyserna. Det finns tidigare studier som visat på att den 
ekonomiska hållbarheten har en positiv påverkan på hållbarhetsprestation (Ameer & Othman, 
2012; Bowers, 2010; Orlitzky, Schmidt & Rynes, 2003).  

Resultaten från vår regressionsanalys gällande hållbarhetsprestation har till viss del stöd i 
tidigare studier, men vi kan inte dra paralleller fullt ut då begreppet hållbarhetsprestation är ett 
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relativt nytt prestationsmått. Flertalet av de tidigare studier som vi hänvisat till har använt sig 
av ett finansiellt prestationsmått vid undersökningen av hållbarhet (Mikołajek-Gocejna, 2016; 
Turcsanyi & Sisaye, 2013; Bowers, 2010; Barnett & Salomon, 2006; Hassel et al., 2005; 
Schmidt & Rynes, 2003; Waddock & Graves, 1997). Prestationsmåtten skiljer sig åt, och är 
således inte ekvivalenta, vilket gör att jämförelser mellan vår studie och tidigare studier har 
vissa problem. Jämförelser är ändå relevanta då tidigare studier gjort liknande jämförelser. 

5.3 Allmän Prestation 
Resultatet visade att den ekonomiska hållbarheten (modell 2a) var den enda av 
hållbarhetsdimensionerna som har en positiv relation till energiproducenternas allmänna 
prestation. Allmän prestation syftar till att företagen har hög avkastning på investeringar i 
jämförelse med konkurrenter, högt fokus på kostnader, hög kundnöjdhet, hög kvalitet på 
produkter/tjänster och slutligen hög produktivitet hos de anställda. För energibranschen som 
har stor miljöpåverkan är det speciellt viktigt att göra hållbara investeringar, vilket leder till 
både direkta och indirekta ekonomiska fördelar samt ökad prestation. Även flertalet tidigare 
studier har funnit en positiv relation mellan att arbeta med ekonomisk hållbarhet och allmän 
prestation (Mikolajek-Gocejna, 2016; Ameer & Othman, 2012; Butler, Henderson & Raiborn, 
2011). Att ekonomisk hållbarhet har en positiv relation till allmän prestation kan ha förklaring 
i att måttet för allmän prestation till största del handlar om ekonomiska aspekter av företagens 
verksamhet.  

Med hänsyn till de företag som upprättat en eller fler hållbarhetredovisningar kunde vi inte 
finna någon positiv relation mellan någon av hållbarhetdimensionerna och allmän prestation. 
Det kan förklaras genom att företagen ännu inte lyckats implementera hållbarhetsarbetet på ett 
sätt som bidrar till att det får en positiv påverkan på energiföretagens allmänna prestation. Att 
företag inom energibranschen inte uppnår allmän prestation genom att upprätta 
hållbarhetsredovisning kan bero på att det finns studier som visar att företag som tar ett högre 
ansvar gällande hållbarhet, ådrar sig extra kostnader i jämförelse med företag som tar ett mindre 
ansvar gällande hållbarhet (Hassel et al., 2005; Friedman, 1970). Pätäri et al. (2014) menar 
även att arbete för den sociala dimensionen av hållbarhet är så pass vanlig för företag som är 
verksamma inom energibranschen att det inte går att dra slutsatsen att det finns en relation 
mellan social hållbarhet och allmän prestation. 

5.4 Tillväxt 
Resultatet från regressionsanalysen med tillväxt som beroende variabel visade att miljömässig 
hållbarhet var den enda av hållbarhetsdimensionerna som har en positiv relation till företagens 
tillväxt (modell 3a). Därmed kan vi säga att genom att arbeta för miljömässig hållbarhet kan 
företag inom energibranschen öka sin tillväxt. Tillväxt påverkas av i vilken grad företag tar 
ansvar för miljön, och sätter upp mål för att jobba mot att välja alternativ som är bättre för 
miljön. Resultatet visar att genom miljömässigt hållbarhetsarbete kan energiföretag få en 
starkare position på marknaden, en högre vinst, en större kundbas och möjlighet att anställa 
fler samt producera mer produkter/tjänster.  

Resultatet visade att det inte finns någon relation mellan tillväxt och någon av de tre 
hållbarhetsdimensionerna då vi tog hänsyn till antalet upprättade hållbarhetsredovisningar. 
Även detta kan förklaras genom att företagen inom energibranschen ännu inte lyckats 
implementera hållbarhetsarbetet på ett sätt som bidrar till att det får en positiv påverkan på 
tillväxten. Vidare kan det förklaras genom att energibranschen har svårt att differentiera sig 
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och producera nya produkter/tjänster och på så sätt öka kundbasen och försäljningen, eftersom 
energibranschen är en homogen bransch (Pätäri et al., 2014; McWilliams & Siegel, 2001). 

Enligt Russo och Fouts (1997) stärks den miljömässiga och ekonomiska hållbarheten i 
branscher med högre tillväxt. Vår studie behandlar till största del större svenska energibolag 
där flertalet redan besitter en ledande position på marknaden, därmed kan vi anta att de inte 
befinner sig i tillväxtstadiet. Detta kan vara en bidragande orsak till att vi inte kunde finna något 
samband mellan tillväxt och den ekonomiska dimensionen av hållbarhet. Vid undersökningen 
visade det sig att respondenterna var neutrala till variablerna som har en påverkan på 
energiföretagens tillväxt. Det senaste avser tillväxt de senaste tre åren. Detta kan vara ännu en 
orsak till varför vi inte kunde finna några positiva relationer mellan tillväxt och den sociala 
samt ekonomiska dimensionen av hållbarhet.  

5.5 Avslutande analys 
Resultatet av vår studie visar att företag inom energibranschen kan uppnå högre 
hållbarhetprestation genom att arbeta med hållbarhet och hållbarhetsredovisning. Vi kan inte 
bekräfta att det finns en positiv relation mellan de tre hållbarhetsdimensionerna och ökad 
allmän prestation eller tillväxt. Detta tyder på att energiföretagen inte har tillräckligt med 
kunskap eller jobbar tillräckligt mycket med att tillämpa hållbarhet i affärsmodellen. Vi fann 
starkast relation till den miljömässiga dimensionen av hållbarhet, vilket tyder på att företag 
inom energibranschen inte har hittat en balans kring arbetet mellan alla tre 
hållbarhetsdimensionerna (Hammond, 2007). Tidigare forskning trycker mycket på att företag 
måste arbeta med mål för alla tre dimensioner för att uppnå hållbarhet. (Milne & Gray, 2013; 
Gray, 2006; Norman & MacDonald, 2004) Vårt resultat tyder på att energiföretagen behöver 
rikta mer insatser mot att arbeta för de sociala och ekonomiska hållbarhetsmålen, istället för att 
endast fokusera på de miljömässiga. På så sätt kan energiföretagen bli mer hållbara samt uppnå 
högre prestationer. 
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6. Slutsats 
I det här kapitlet behandlas slutsatser och studiens forskningsfråga besvaras. Dessutom 
presenteras det kunskapsbidrag som studien bidragit till. 

Studiens syfte var att förklara hur de miljömässiga, sociala och ekonomiska målen som 
framställs i hållbarhetsredovisningen påverkar prestation. För att uppnå syftet med studien 
undersöktes svenska företag som är verksamma inom energibranschen. Studien undersökte 
företags prestationsmått i form av hållbarhetsprestation, allmän prestation och tillväxt, där 
hållbarhetsprestationen visade sig vara det utmärkande måttet. En kvantitativ forskningsmetod 
användes där enkäter skickades ut till företag inom energibranschen utifrån urvalet. 
Respondenternas svar kodades sedan om och användes till en korrelationsanalys, variansanalys 
samt regressionsanalyser för att finna samband och analysera studiens variabler. Efter 
analyserna genomfördes kunde studiens hypoteser bekräftas eller förkastas för att kunna 
besvara studiens forskningsfråga: På vilket sätt kan hållbarhetsredovisning bidra till att 
företag inom energibranschen i Sverige uppnår högre hållbarhetsprestation? 

Studiens resultat visar att företag som upprättar hållbarhetsredovisning inom energibranschen 
uppnår högre hållbarhetsprestation. Hållbarhetsredovisning handlar främst om att presentera 
arbetet och målen för de tre dimensionerna av hållbarhet; miljömässiga, sociala och 
ekonomiska, och utifrån vårt resultat har vi funnit att dessa har en relation till 
hållbarhetsprestation. Resultatet av studien bekräftar att hållbarhetsprestation är ett 
betydelsefullt mått för mätning inom energibranschen då vi fann en tydlig relation till 
miljömässig- och social hållbarhet samt en relativt hög förklaringsgrad. Vi kunde inte bekräfta 
att ekonomisk hållbarhet har en positiv relation till hållbarhetsprestation utifrån 
regressionsanalysen. Trots detta kan vi säga att de tre dimensionerna av hållbarhet är 
sammankopplade och påverkar varandra då vi visat på starka korrelationer. Studien kunde inte 
bekräfta att hållbarhethetsarbetet har en positiv relation till allmän prestation och tillväxt. 
Därmed kan vi dra slutsatsen att energiföretag inte har tillräcklig kunskap, eller behöver jobba 
mer med att tillämpa hållbarhet i affärsmodellen.  

Vidare visar studien att mer fokus läggs på den miljömässiga hållbarheten då företagen 
upprättat fler antal hållbarhetsredovisningar. Detta tyder på att företagen lägger övervägande 
fokus på den miljömässiga hållbarheten, vilket kan förklaras utifrån att energibranschen är en 
bransch som kan ha stor påverkan på miljön. Därav strävar företagen mot att bli mer hållbara 
genom att arbeta i större utsträckning med deras miljömässiga mål och på så sätt uppnår de 
även högre hållbarhetsprestation. För att uppnå ett mer hållbart företag och högre prestationer 
bör företag verksamma inom energibranschen fokusera mer på social och ekonomisk 
hållbarhet.  

Resultatet av studien bidrar till en ökad kunskap för företag som är verksamma inom 
energibranschen och hur dessa kan uppnå en högre hållbarhetsprestation genom att upprätta 
hållbarhetsredovisning. Studien poängterar även vikten av att upprätta hållbarhetsredovisning 
samt hur arbetet kring hållbarhetsmålen kan bli mer precist. Vidare framhäver studien att målen 
kring hållbarhet måste utvärderas för att företag ska få en förståelse för hur 
hållbarhetsprestationen kan bli ännu bättre. Studiens resultat visar på att företag som 
hållbarhetsredovisar och arbetar med hållbarhetsmål ökar sin hållbarhetsprestation. Med 
bakgrund av detta kan fler företag bli motiverade att hållbarhetsredovisa då 
hållbarhetsprestationen bevisligen blir högre.  
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7. Förslag till fortsatt forskning 
Ett förslag till vidare forskning är att se om resultatet hade blivit detsamma om studien utförs 
på företag som är verksamma inom andra länder än i Sverige. Tidigare studier inom andra 
länder har till största del undersökt ett finansiellt prestationsmått och därför kan måttet för 
hållbarhetsprestation förslagsvis studeras vidare. Detta hade varit intressant med tanke på att 
andra länder kan ha andra restriktioner och regler att följa, samt att de kanske prioriterar vissa 
aspekter annorlunda än vad svenska företag gör. Studier visar att många företag väljer att 
hållbarhetsredovisa för att uppnå legitimitet och följa samhällets förväntningar. Dessa 
förväntningar kan tänkas variera beroende av land och kultur. 

Det skulle även vara intressant att studera prestationer bland mindre företag som är verksamma 
inom energibranschen i Sverige, och som inte påverkas av det nya lagkravet och därmed inte 
måste upprätta hållbarhetsredovisning. Mindre företag drivs ofta på ett annat sätt än större 
företag och kan exempelvis ha andra målsättningar. Det finns dessutom många mindre företag 
som inte upprättar hållbarhetredovisning ännu. Detta skulle vara speciellt intressant att studera 
då vår studie visar att hållbarhetredovisning har en positiv påverkan på företags 
hållbarhetsprestation.  

Det hade även varit intressant att undersöka en annan bransch än energibranschen. Med tanke 
på att energibranschen är en bransch med stor miljöpåverkan hade det varit intressant att se om 
resultatet hade blivit annorlunda om en bransch som inte har lika stor miljöpåverkan 
undersökts. Dessutom kanske andra branscher fokuserar på att arbeta mot andra delar i 
hållbarhetsredovisningen.  
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Bilaga 1. Introduktionsbrev 

Hej!  

Vi är två civilekonomstudenter från Luleå Tekniska Universitet som skriver vårt 
examensarbete om hållbarhetsredovisningens påverkan på hållbarhetsprestation för företag 
inom energibranschen. Vi gör ett arbete där syftet är att undersöka hur väl målen i 
hållbarhetsredovisningen leder till prestation.  

Vi skulle uppsatta Din medverkan då företaget Du arbetar för är noga valt för utförandet av 
vår studie, men självklart är det frivilligt att svara. Om du inte känner att du är rätt person för 
att besvara enkäten skulle vi uppskatta om du kan vidarebefordra den till lämplig 
medarbetare. 

Enkäten tar ca 10 minuter att besvara och du kommer vara helt anonym i undersökningen och 
dina svar kommer behandlas konfidentiellt.  

Tack på förhand! 

Josefine Gidlund och Rebecka Andersson 
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Bilaga 2. Enkätfrågor 

Allmänt 
Allmän information om dig och företaget du arbetar för. Markera endast ett alternativ per 
fråga. 

Jag är:  

•! Kvinna!
•! Man!
•! Annat!

 

Ålder? 

______ 

Jag har arbetet inom företaget i ______ år 

 

Min högsta formella utbildning är:  

•! Grundskola!
•! Gymnasiet!
•! Högskola/universitet!
•! Annat!

 

Jag arbetar inom:  

•! Administration!
•! Ekonomi!
•! HR!
•! Marknad/Kommunikation!
•! Miljö/Hållbarhet !
•! Produktion!
•! VD!
•!  Annat:!

 

Jag har arbetat inom arbetsområdet ovan i ____ år 

 

Energibranschen är indelad i flera näringsgrenar. Vilken eller vilka näringsgrenar 
tillhör företaget du arbetar på?  

•! Generering av elektricitet!
•! Överföring av elektricitet!
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•! Distribution av elektricitet !
•! Handel med elektricitet !
•! Framställning av gas!
•! Distribution av gasformiga bränslen via rörnät !
•! Handel med gas via rörnät!
•! Försörjning av värme och kyla!
•! Annat!

 

Företaget jag arbetar för producerar energi för … 

•! Företagets produktion!
•! Marknaden!
•! Annat!

 

Om företaget 
Urspungsstudie: Lee och Young (2011)  

(F1-F5) I jämförelse med våra konkurrenter skulle jag säga att företaget har högre...  

Ta ställning till påståendet och svara efter din uppfattning. Skalan varierar från Tar helt 
avstånd, neutral, svårt att ta ställning, till instämmer helt. 

•! Prest1… avkastning på våra investeringar !
•! Prest2… bruttomarginal !
•! Prest3… kundnöjdhet!
•! Prest4… kvalitet på våra produkter/tjänster !
•! Prest5… produktivitet hos våra anställda!

 

(F6-F11) Följande faktorer har förändrats till det bättre de senaste 3 åren...  

Ta ställning till påståendet och svara efter din uppfattning. Skalan varierar från Tar helt 
avstånd, neutral, svårt att ta ställning, till instämmer helt. 

•! Tillv1… Marknaden !
•! Tillv2… Vinsten !
•! Tillv3… Försäljningen !
•! Tillv4… Antalet kunder !
•! Tillv5… Antalet anställda !
•! Tillv6… Antalet erbjudna produkter/tjänster!
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Om hållbarhetsredovisning 
Hållbarhetsredovisning syftar till att visa företagets miljömässiga, sociala och ekonomiska 
påverkan på den verksamhet de bedriver. 

Antal hållbarhetsredovisningar företaget som jag arbetat för har upprättat:  

Markera endast ett alternativ 

•! 0!
•! 1!
•! 2!
•! 3 !
•! 4!
•! 5 eller fler !
•! Ingen uppfattning!

 

Jag är väl medveten om företagets hållbarhetsmål 

Ta ställning till påståendet och svara efter din uppfattning. Skalan varierar från Tar helt 
avstånd, neutral, svårt att ta ställning, till instämmer helt. 

 

Jag är medveten om hur vi arbetar för att uppnå våra hållbarhetsmål 

Ta ställning till påståendet och svara efter din uppfattning. Skalan varierar från Tar helt 
avstånd, neutral, svårt att ta ställning, till instämmer helt. 

 

Jag anser att företaget jobbar mot de uppsatta målen 

Ta ställning till påståendet och svara efter din uppfattning. Skalan varierar från Tar helt 
avstånd, neutral, svårt att ta ställning, till instämmer helt. 

 

Hållbarhet ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv 
Urspungsstudie: Garay et al. (2017)  

(F12-F16) Ur ett miljömässigt perspektiv arbetar företaget med att...  

Det miljömässiga perspektivet handlar om ett företagets påverkan på miljön som orsakas av 
dess resursanvändning. Ta ställning till påståendet och svara efter din uppfattning. Skalan 
varierar från Tar helt avstånd, neutral, svårt att ta ställning, till instämmer helt. 

•! Ekol1… använda alternativa energikällor !
•! Ekol2… överväga och pröva bränslen som är bättre för miljön!
•! Ekol3… uppmuntra våra kunder att spara energi !
•! Ekol4… välja leverantörer som tar ett aktivt ansvar för miljön !
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•! Ekol5… välja det miljövänligaste alternativet vid inköp!

 

Urspungsstudie: Garay et al. (2017)  

(F17-F20) Ur ett socialt perspektiv arbetar företaget med att... 

Med social hållbarhet menas att företaget arbetar efter att öka det mänskliga kapitalet och 
kapitalet i det samhället där de verkar samt visa för intressenter att företagets värderingar 
stämmer överens med intressenternas. Det kan innebära att arbeta för att förbättra 
medarbetares arbetsmiljö samt att arbeta för mångfald och jämställdhet inom organisationen 
för att bidra till samhällsutveckling. Ta ställning till påståendet och svara efter din 
uppfattning. Skalan varierar från Tar helt avstånd, neutral, svårt att ta ställning, till 
instämmer helt. 

 

•! Soc1… främja medarbetarnas säkerhet och mentala hälsa !
•! Soc2… främja mångfald (kön, etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, 

religion) !
•! Soc3… stödja det samhälle där företaget är verksamt!
•! Soc4… välja leverantörer som tar socialt ansvar!

 

Urspungsstudie: Garay et al. (2017)  

(F21-F25) Ur ett ekonomiskt perspektiv arbetar företaget för att... 

Ekonomisk hållbarhet handlar om faktorer utöver de miljömässiga och sociala perspektiven 
som företaget måste ta hänsyn till för att överleva långsiktigt på den verksamma marknaden. 
Det kan handla om forskning och utveckling, bra samarbeten till affärspartners, tydliga och 
effektiva processer samt hållbara investeringar. Ta ställning till påståendet och svara efter 
din uppfattning. Skalan varierar från Tar helt avstånd, neutral, svårt att ta ställning, till 
instämmer helt. 

•! Ekon1… erbjuda marknadsmässiga löner till sina anställda !
•! Ekon2… välja leverantörer som främjar den lokala utvecklingen !
•! Ekon3… uppmuntra kunderna att välja lokala produkter !
•! Ekon4… bygga långsiktiga relationer med leverantörer !
•! Ekon5… ha tillväxtmål som inte kommer att försämra framtida generationer 

möjlighet till tillväxt!
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Prestationer genom hållbarhetsredovisningen  

Här följer ett antal påståenden om prestationer genom hållbarhetsredovisning  

Hållbarhetsprestation kan liknas med ett företags måluppfyllnad. Genom att mäta prestationer 
går det att få en uppfattning om hur väl ett företags strategier leder till att de uppfyller 
uppsatta mål.!

Urspungsstudie: Garay et al. (2017)  

(F26-F34) Hållbarhetsredovisningen inom företaget leder till…  

Ta ställning till påståendet och svara efter din uppfattning. Skalan varierar från Tar helt 
avstånd, neutral, svårt att ta ställning, till instämmer helt. 

•! HBP1…att företaget bättre möter kundernas förväntningar !
•! HBP2…att medarbetare är mer engagerade !
•! HBP3 … att företaget har ett högre marknadsvärde !
•! HBP4…att företaget har en ledande innovation inom branschen !
•! HBP5…att företaget bättre uppnår de uppsatta försäljningsmålen !
•! HBP6…att företaget bättre kan kommunicera hållbarhetsarbetet !
•! HBP7…att företaget bättre kan konkurrera med de företag som är ledande inom 

branschen!
•! HBP8…att företaget har lättare att kontrollera, mäta och styra mot de uppsatta 

hållbarhetsmålen !
•! HBP9…att företaget erhåller finansiella fördelar !

 

Hållbarhetsredovisningen inom företaget leder till annat än påståenden ovan: 

Skriv ditt svar här: __________  

 

Stort tack för att din medverkan! 

 

 

 


