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Abstract 
Title: Distribution of sustainable value added: A quantitative study of Swedish listed 
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The value added statement is a model that makes the sustainable responsibility taken by 

companies able to audit and compare in a systematic and regulated way. This study 

aims to empirically test a modified value added statement and analyze the Swedish 

listed companies value added distributed between the four dimensions of sustainability. 

Furthermore, the purpose is to see whether there are differences in the distribution of 

value added between companies of different sizes and industries. 

 

The study is conducted with quantitative method, a deductive approach and content 

analysis of annual reports. To process and present the data, the average values and 

tables have been produced. 

 

The results shows that the model can be used to measure the listed Swedish companies' 

sustainable responsibility. The results also shows differences between small and 

medium-sized enterprises and large companies, and between companies in different 

industries. Conclusions that are drawn are that large companies and the industries 

technology, healthcare and industry are taking the biggest sustainable responsibility. 

 

Suggestions for future research is to test the model on other companies in Sweden and 

in other countries. Other suggestions is to test the relations between the variables. The 

study's contribution is that the value added statement is empirically tested and proved to 

be useful to see the companies’ sustainable responsibility. The study also shows that the 

model can be used to see differences between companies of different size and industry, 

which can be explained by the stakeholder, legitimacy and enterprise theory. 

 

Key words: Value added, value added statement, sustainability reporting, sustainability 

accounting  



 

 

Sammanfattning 

Titel: Fördelning av hållbart förädlingsvärde: En kvantitativ studie av svenska 

börsföretags förädlingsvärde fördelat mellan fyra hållbarhetsdimensioner 

Nivå: Kandidatuppsats i ämnet företagsekonomi, 15 hp 

Författare: Jenny Assarsson och Patricia Ekström 

Handledare: Arne Fagerström 

Datum: Juni 2016 

 

Förädlingsvärdemodellen har enligt tidigare forskning möjlighet att redovisa företags 

hållbara ansvarstagande på ett systematiskt och reglerat sätt vilket gör arbetet med 

hållbarhet möjligt att revidera och jämföra. Studiens syfte är att empiriskt testa en 

modifierad förädlingsvärdemodell och analysera svenska börsföretags förädlingsvärde 

fördelat mellan fyra hållbarhetsdimensioner. Vidare är syftet att se om skillnader i 

fördelningen av förädlingsvärdet finns mellan företag i olika storlekar och branscher. 

 

Studien har gjorts genom kvantitativ metod och deduktiv ansats. Som tillvägagångssätt 

har innehållsanalys av företagens årsredovisningar valts. För att bearbeta och presentera 

datan har genomsnittsvärden och tabeller tagits fram. 

 

Studiens empiriska resultat visar att svenska börsföretags hållbara ansvarstagande 

skiljer sig åt beroende på företagsstorlek och bransch. Slutsatser som dras är bland annat 

att stora företag tar ett större hållbarhetsansvar än små och medelstora företag samt att 

branscherna teknologi, hälsovård och industri är de branscher som tar det största 

hållbara ansvarstagandet. 

 

Studiens praktiska resultat är att förädlingsvärdemodellen empiriskt testats och visat sig 

kunna användas för att analysera företags hållbara ansvarstagande. Det teoretiska 

resultatet är att skillnader i hur svenska börsföretag fördelar sina förädlingsvärden kan 

förklaras genom intressentteorin, legitimitetsteorin och enterpriseteorin. Förslag till 

fortsatt forskning är att testa modellen på fler företag i Sverige och i andra länder samt 

att testa beroendet mellan fördelningen, storlek och bransch.  

 

Nyckelord: Förädlingsvärde, förädlingsvärdemodellen, hållbarhetsrapportering, 

hållbarhetsredovisning  
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet presenteras studiens bakgrund och utgångspunkten för 

uppsatsen följt av en problemdiskussion i ämnet. Vidare avslutas kapitlet med syfte, 

frågeställningar och avgränsning. 

 

1.1 Bakgrund 
En allmänt accepterad definition av hållbar utveckling kommer ifrån 

Brundtlandrapporten vilken togs fram 1987 av FN:s Världskommission för miljö- och 

utveckling (Ruhnke och Gabriel, 2013). Där definieras hållbar utveckling enligt följande 

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs” (World 

Commission on Environment and Development, 1987, s. 41). 

 

Brundtlandrapporten blev mycket uppmärksammad och sedan publiceringen av denna 

rapport har arbetet med hållbarhet tagit ett stort steg framåt (Darren, 2015). Hållbarhet 

är således ett ytterst aktuellt begrepp och handlar i helhet om att kombinera miljöfrågor 

med sociala och ekonomiska frågor (Hopwood, Mellor och O’Brien, 2005). Barkemeyer 

(2014) menar att företagens roll i den hållbara utvecklingen uppmärksammats alltmer 

sedan publiceringen av Brundtlandrapporten och att företag idag ses som den aktör med 

störst möjlighet att påverka den hållbara utvecklingen. Mittal, Sinha och Singh (2008) 

menar att hållbar utveckling handlar om företagsansvar och företags skyldighet att 

förvalta samhället och miljön. 

 

Företags hållbarhetsansvar delas ofta upp i de tre hållbarhetsdimensionerna ekonomisk, 

social och miljömässig hållbarhet (Barkemeyer, 2014 och Yadava och Sinha, 2015). 

Ekonomisk hållbarhet handlar enligt Wilson (2015) om att företag måste göra positiva 

resultat för att överleva på lång sikt. Social hållbarhet handlar enligt Lozano och 

Huisinghs (2011) om det sociala ansvar företag tar och deras ställningstagande i 

moraliska och etiska frågor som till exempel anställdas villkor och rättigheter. Den 

miljömässiga hållbarheten handlar enligt Tullberg (2012) om att företag måste hålla sin 

miljömässiga påverkan på en nivå som är hållbar för framtiden och värna om jordens 

resurser. 
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Med ett växande intresse för de ekonomiska, sociala och miljömässiga frågorna ökar 

kraven på hållbarhetsinformation i företags rapporteringar enligt Lozano, Carpenter och 

Huisingh (2015). Detta har enligt Yadava och Sinha (2015) lett till att företags 

rapportering om arbetet med hållbarhet ökat. Enligt Hahn och Kühnen (2013) väljer fler 

och fler företag att rapportera om sitt hållbara ansvarstagande för att visa det ansvar de 

tar för de resurser som används. 

 

På grund av ökad medvetenhet kring hållbarhet menar Amran och Ooi (2014) att 

intressenter efterfrågar mer information om hur ekonomin, miljön och de sociala 

aspekterna påverkar, och påverkas av, företagets strategier, beslut och deras vardagliga 

verksamhet. Information om dessa aspekter gör enligt Amran och Ooi (2014) 

intressenterna medvetna om vad som sker och varför. Enligt Hahn och Kühnen (2013) 

har flera aktörer som till exempel anställda, kunder, leverantörer och fordringsägare 

olika ekonomiska, sociala samt miljömässiga intressen och de menar att organisationer 

bör hantera intressen från alla olika intressenter för att kunna överleva på lång sikt. 

 

Aldama och Zicari (2012) menar att den traditionella finansiella rapporteringen inte ger 

någon väsentlig information till alla intressenter då den finansiella rapporteringen 

mestadels informerar om företagets ekonomiska situation. Aldama och Zicari (2012) 

menar att den icke-finansiella rapporteringen, det vill säga hållbarhetsrapporteringen, 

gynnar fler intressenter och ger mer väsentlig information om företaget. Enligt Kolk 

(2003) är hållbarhetsrapportering också ett sätt för företags investerare och övriga 

intressenter att hantera risk då de med hjälp av den icke-finansiella rapporteringen kan 

se indikatorer på företagets risker och framtida ekonomiska resultat. Detta ökar enligt 

Hahn och Kühnen (2013) kraven på företags hållbarhetsrapportering då intressenterna 

kräver mer transparent information från företagen vilket de enligt Amran och Ooi 

(2014) kan få genom den icke-finansiella rapporteringen. Amran och Ooi (2014) menar 

att hållbarhetsrapportering möjliggör en bättre relation mellan intressenterna och 

företagen. 

 

Förespråkare för hållbarhetsrapportering menar att den indirekt leder till förbättrad 

image, ökad kundlojalitet och försäljning (Mittal et al., 2008). Vidare förklarar Mittal et 

al. (2008) att många studier har visat ett positivt samband mellan företags rapportering 

av hållbarhet och deras ekonomiska resultat. Effekten av hållbarhetsrapportering i 
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årsredovisningar har även studerats av Verschoor (1998) som bekräftar att det finns ett 

tydligt positivt samband mellan företags lönsamhet och deras rapportering av sociala 

och etiska aspekter. Att rapportera om hållbarhet är enligt Lozano et al., (2015) något 

som de flesta företag idag gör, trots att det inte är obligatoriskt utan frivilligt att göra. 

 

1.2 Problemdiskussion 
Att lämna rapportering om hållbarhet är enligt Park och Brorson (2005) till skillnad från 

den traditionella finansiella redovisningen en oreglerad och osystematisk process. 

Företagen kan enligt Chen och Bouvain (2009) därmed välja vad och hur de vill 

redovisa sin hållbarhetsinformation. Habek och Wolniak (2015) och Davidsson (2011) 

menar därför att kvalitén samt innehållet i företags hållbarhetsrapporter skiljer sig åt 

vilket gör det svårt att urskilja, utvärdera och jämföra den hållbara utvecklingen över 

tid. Det gör enligt Chen och Bouvain (2009) också att hållbarhetsrapporteringen blir 

svår att granska och omöjlig att revidera, det vill säga att genom en lagstadgad process 

kritiskt granska rapporterna för att kvalitetssäkra och kontrollera att de är riktiga. För att 

kunna revidera något krävs det enligt Fagerström och Hartwig (2016a) att en reglerad 

systematisk redovisning ligger till grund för det som ska revideras. 

 

Trots att hållbarhetsrapportering ofta tas fram med hjälp av riktlinjer och ramverk är 

dessa inte heller obligatoriska eller systematiska vilket enligt Christofi, Christofi och 

Sisaye (2012) och Lozano och Huisingh (2011) gör att användandet av dessa inte ökar 

rapporteringens jämförbarhet eller gör den möjlig att revidera. Kolk (2010b) menar att 

företags arbete med hållbarhet även skiljer sig åt beroende på vilken bransch de tillhör 

samt hur stora de är. Företag behöver därför enligt Perrini och Tencati (2006) 

komplettera de traditionella finansiella rapporterna med nya lämpliga system för att på 

ett brett och integrerat sätt kunna mäta, bedöma och rapportera hur effektivt de uppfyller 

hållbarhetskrav från intressenter. 

 

Förädlingsvärdemodellen är en modell baserad på företags traditionella redovisning och 

Haller och Van Staden (2015) menar att den har stor potential att användas för att 

informera om företags hållbara ansvarstagande. Förädlingsvärdemodellen visar det 

mervärde ett företag skapar i sin verksamhet samt hur detta värde fördelas mellan de 

parter som är involverade i att skapa värdet, det vill säga företagets intressenter (Veras 

Machado, Da Silva och Machado, 2015 och Aldama och Zicari, 2012). Förädlingsvärdet 
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tas enligt Kijewska, Bluszcz och Sojda (2015) fram genom att modifiera 

resultaträkningen i ett företags årsredovisning. Stolowy och Haller (1998) menar att 

förädlingsvärdet därmed är ett prestandamått som inte påverkas av företagets ägare och 

finansiärer vilket gör det oberoende och opartiskt. Exempel på fördelningen av 

förädlingsvärdet är enligt Kijewska et al. (2015) avkastning till företags ägare och 

finansiärer, löner till de anställda, skatter till samhället samt det som sparas i företaget 

till framtida investeringar. Förädlingsvärdemodellen visar därmed hur företaget fördelar 

sitt mervärde på de ekonomiska och sociala hållbarhetsdimensionerna. 

 

En utveckling av förädlingsvärdemodellen där den kompletteras med miljödimensionen 

som en separat faktor gör den enligt Figge och Hahn (2004) och Aldama och Zicari 

(2012) möjlig att använda för att mäta och informera om företags hållbara 

ansvarstagande. Modellen visar då det extra värde ett företag skapar och fördelar mellan 

aktieägare, långivare, anställda, samhället och miljön samt vad som återinvesteras i 

företaget, det vill säga de tre hållbarhetsdimensionerna ekonomisk, social och 

miljömässig hållbarhet. 

 

Genom att lägga till miljödimensionen till förädlingsvärdemodellen går det enligt Figge 

och Hahn (2004) att se ett företags bidrag till den hållbara utvecklingen uttryckt i 

monetära termer. Figge och Hahn (2004) kallar den utvecklade förädlingsvärdemodellen 

hållbart förädlingsvärde. Eftersom att modellen baseras på den reglerade systematiska 

redovisningen gör den enligt Haller och Van Staden (2015) företags arbete med 

hållbarhet jämförbart och reviderbart. Eftersom att siffrorna i förädlingsvärdemodellen 

kommer från företags befintliga redovisningssystem behöver inga nya siffror tas fram 

för att kunna använda modellen vilket också gör den enkel samt kostnadseffektiv för 

företag att implementera (Haller och Van Staden, 2015). Kijewska et al. (2015) menar 

också att andra relevanta indikatorer och analysinstrument kan tas fram med hjälp av 

förädlingsvärdet.  

 

Fagerström, Hartwig och Lindberg (2016) diskuterar också en modifiering av 

förädlingsvärdemodellen som ett sätt att mäta hållbarhet och menar att den har 

möjlighet att utveckla dagens hållbarhetsrapportering till en systematiserad, reviderbar 

och jämförbar hållbarhetsredovisning. Fagerström et al. (2016) har i sin modifierade 

förädlingsvärdemodell lagt till ytterligare en hållbarhetsdimension vilken är teknologisk 
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hållbarhet. Denna version av modellen fördelar alltså förädlingsvärdet mellan fyra 

hållbarhetsdimensioner istället för de klassiska tre. Fagerström et al. (2016) menar att 

alla företag måste lägga resurser på samtliga fyra hållbarhetsdimensioner samt 

upprätthålla en balans mellan dem för att säkra företagets framtida överlevnad på lång 

sikt. 

 

Figge och Hahn (2004) föreslår att ytterligare forskning inom hållbart förädlingsvärde 

bör göras. Bland annat menar de att modellen bör testas empiriskt på ett stort antal 

företag i olika branscher för att undersöka både hur genomförbar modellen är samt 

vilket resultat modellen kan ge. 

 

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att empiriskt testa den modifierade förädlingsvärdemodellen och 

analysera svenska börsföretags förädlingsvärde fördelat mellan fyra 

hållbarhetsdimensioner. Vidare är syftet att se om skillnader i fördelningen av 

förädlingsvärdet finns mellan företag i olika storlekar och branscher. 

 

1.4 Frågeställningar 
Syftet har delats upp i fyra forskningsfrågor som studien ämnar att besvara, vilka är: 

•   Hur genomförbar är den modifierade förädlingsvärdemodellen? 

•   Hur fördelas svenska börsföretags förädlingsvärde mellan 

hållbarhetsdimensionerna ekonomisk, social, miljömässig och teknologisk 

hållbarhet? 

•   Finns det skillnader i fördelningen av förädlingsvärdet mellan företag i olika 

storlekar? 

•   Finns det skillnader i fördelningen av förädlingsvärdet mellan företag i olika 

branscher? 

 

1.5 Avgränsning 
Studien har avgränsats till att endast studera företag noterade på Nasdaq OMX 

Stockholm. Verksamhetsåren som studerats är 2014 och 2015. Vidare har endast företag 

som publicerat sina årsredovisningar för 2015 senast 6 maj 2016 valts att tas med i 

studien. Banker har exkluderats från studien då deras siffror ej är kompatibla med 

förädlingsvärdemodellen. 
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2. Metod  

I detta kapitel kommer olika metodval att diskuteras. Den metod som valts för denna 

studie presenteras och motiveras. Vidare presenteras val av population, datainsamling 

samt bearbetning av datan. Avslutningsvis diskuteras studiens trovärdighet genom 

begreppen reliabilitet, validitet och replikerbarhet. 

 

2.1 Val av metod 

Valet av metod påverkas enligt Gaskin och Chapman (2014) och Kamil (2004) av den 

forskningsfråga som ställs, det vill säga vad det är som ska besvaras. Nedan ställs olika 

metodval mot varandra och det val av metod som gjorts för denna studie presenteras.  

 

2.1.1 Val av utgångspunkt 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2013) förklarar att forskningsarbeten skiljer sig på ett 

påtagligt vis beroende på hur arbetet med teorin går till. Förhållandet mellan teori och 

forskning kan tolkas på olika vis, de två vanligaste forskningsansatserna är enligt Hyde 

(2000) deduktiv och induktiv metod och i denna studie har den deduktiva metoden 

använts. Deduktiv metod har enligt DeGracia, Anggraini, Taha och Huang (2014) och 

Hyde (2000) sin utgångspunkt i befintliga teorier, där forskaren utifrån teorin studerar 

ett fenomen för att sedan komma fram till sina egna slutsatser. Kritik mot den deduktiva 

metoden kan enligt Jacobsen (2002) vara att forskaren letar efter den information som 

känns relevant eftersom forskaren redan har en hypotes om hur det borde vara. Den 

induktiva metoden utgår enligt DeGracia et al. (2014) och Hyde (2000) istället från 

observationer utan grund i tidigare forskning där teorier sedan bildas genom 

observationerna och resultatet. 

 

Den deduktiva metoden har i denna studie använts där syfte och frågeställningar har 

utformats genom teorin för att besvaras genom empirin och resultatet. Denna 

utgångspunkt passar studiens syfte bäst då avsikten är att testa befintliga teorier genom 

en modell som bygger på tidigare forskning.  
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2.1.2 Val av ansats 

Enligt Gaskin och Chapman (2014) och Hyde (2000) skiljer sig kvantitativ och 

kvalitativ metod åt och valet mellan dessa grundas i vilket syfte som finns. I denna 

studie har en kvantitativ metod valts. 

 

Kvantitativ metod handlar enligt Gaskin och Chapman (2014), Kamil (2004) och Hyde 

(2000) om kvantifiering, det vill säga mätning, i insamlingen och analysen av data. 

Olsson och Sörensen (2011) menar att kvantitativ forskning är objektiv och strukturerad 

där resultaten grundas på ett stort antal individer och ett begränsat antal variabler där 

resultaten ofta generaliseras till en större grupp. Jacobsen (2002) nämner att nackdelen 

med denna metod är att undersökningar av detta slag kan kännas ytliga. Kvalitativ 

forskningsmetod fokuserar enligt Gaskin och Chapman (2014) istället på ord, tolkning 

och förståelse där resultaten enligt Olsson och Sörensen (2011) grundar sig på ett litet 

antal individer och ett stort antal variabler. 

 

Den kvantitativa forskningen utgår enligt Hyde (2000) från en deduktiv metod. Denna 

studie har gjorts genom kvantitativ metod då syftet är att kvantifiera företags hållbara 

ansvarstagande genom att beräkna företagens förädlingsvärden och se hur dessa fördelas 

mellan hållbarhetsdimensioner. Resultatet i denna studie baseras på ett stort urval som 

kan generaliseras till en större grupp. 

 

2.2 Tillvägagångsätt 
Vilket tillvägagångssätt som bör användas för att hämta och analysera data beror enligt 

Bryman och Bell (2013) på studiens syfte och frågeställning. I denna studie har 

innehållsanalys använts som metod för att analysera årsredovisningar och inhämta data 

för att besvara studiens syfte och frågeställning på bästa sätt. 

 

Innehållsanalys definieras enligt Berelson som “en forskningsteknik som rör en 

objektiv, systematisk och kvantitativ beskrivning av det konkreta eller manifesta 

innehållet i kommunikationen” (Berelson, 1952, s. 18). Att inhämta data via 

innehållsanalys är enligt Guthrie, Petty, Yongvanich och Ricceri (2004) något som 

gjorts sedan 1960 då forskare blev intresserade av att studera årsredovisningar. Genom 

att på ett objektivt och systematiskt sätt studera årsredovisningar erhålls mycket och 
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viktig information om företag som kan vara till hjälp för att besvara en studies frågor 

(Guthrie et al., 2004). 

 

I denna studie har all data hämtats från årsredovisningar och sedan analyserats. 

Årsredovisningar anses enligt Guthrie et al. (2004) hålla hög kvalitet då de upprättas 

genom lagstiftning, vilket gör innehållet trovärdigt och innehållsanalys till en passande 

metod. Eftersom företag i sina årsredovisningar redovisar den viktigaste informationen 

anses den information som inhämtats till denna studie vara användbar. 

 

2.2.1 Datainsamling 

Det finns enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2012) ett flertal sätt att samla in data 

på, exempelvis genom böcker, databaser, enkäter och intervjuer. Data kan samlas in 

som primärdata eller sekundärdata och i de flesta studier används en kombination av 

dessa för att besvara de ställda forskningsfrågorna. 

 

Sekundärdata beskrivs av Saunders et al. (2012) som data vilken redan har inhämtats av 

andra forskare i liknande eller helt andra syften. Denna typ av data kan analyseras för att 

ge ytterligare eller helt ny kunskap. Det är enligt Saunders et al. (2012) viktigt att den 

sekundärdata som används i en studie passar det ställda syftet, är aktuell samt håller hög 

kvalitet. Denna studies sekundärdata består av vetenskapliga artiklar hämtade från 

databaserna Retriever, Scopus och Emerald Insight. De sökord som främst använts för 

att söka fram artiklar är “sustainability reporting”, “sustainability accounting” och 

“value added statement”. För att säkerställa att de inhämtade artiklarna håller hög 

kvalitet har endast artiklar som är “peer reviewed” studerats vilket betyder att artiklarna 

genomgått en kvalitetskontroll och blivit kritiskt granskade och godkända (Wicherts, 

2016). 

 

Primärdata beskriver Saunders et al. (2012) som ny data forskaren själv samlat in 

specifikt i syfte att besvara studiens frågeställning. Insamlingen av primärdata till denna 

studie har skett genom elektroniska årsredovisningar hämtade från respektive företags 

hemsida. Det som inhämtats från årsredovisningarna är monetär data från företagens 

koncernredovisningar. Det är denna data som ligger till grund för empirin i studien. 
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2.2.2 Val av population 

Ambitionen var att studera alla företag listade på Nasdaq OMX Stockholm. Efter 

bortfall undersöktes 246 företag. 

 

Företagen har delats in i tio branscher utifrån Nasdaq OMX sektorindelning vilka är: 

•   Konsumentvaror 

•   Konsumenttjänster 

•   Industri 

•   Teknologi 

•   Telekommunikation 

•   Råvaror 

•   Hälsovård 

•   Finans och Fastighet 

•   Kraftförsörjning 

•   Olja och gas 

 

Företagen har också delats in i två storlekar vilket är stora företag samt små och 

medelstora företag. Företagsindelningen har gjorts utifrån EU:s klassificering av 

företagsstorlek. Stora företag definieras som företag med fler än 250 anställda och som 

antingen har en omsättning över 468 miljoner kronor eller en balansomslutning över 

402 miljoner kronor. Små och medelstora företag är företag med färre än 250 anställda 

och som antingen har en omsättning under 468 miljoner kronor eller en 

balansomslutning under 402 miljoner kronor. (Tillväxtverket, 2016) 

 

De undersökta företagen presenteras efter indelning i storlek samt bransch i tabellen 

nedan: 
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Tabell 1 - Studiens analyserade företag indelat i storlek och bransch 

 
Totalt blev 32 stycken företag bortfall i studien. Bortfallen uppstod dels på grund av att 

banker och försäkringsbolags siffror inte är helt kompatibla med modellen då de 

omfattas av speciell lagstiftning vilket gjorde att åtta banker uteslöts från studien. 

Vidare har åtta företag som upprättat sina årsredovisningar enligt utländsk lagstiftning 
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valts bort. Tre företag visade sig ha mer kostnader i sina noter än i resultaträkningen, 

dessa valdes av denna anledning också bort från studien. Slutligen har 13 företag som 

publicerat sina årsredovisningar efter att datainsamlingen gjorts ej tagits med i studien. 

Bortfallen presenteras indelade i respektive bransch enligt tabellen nedan: 

 

 
Tabell 2 - Studiens bortfall 

 

2.2.3 Bearbetning samt presentation av data 

Olsson och Sörensen (2011) menar att den insamlade datan måste bearbetas, 

kontrolleras, struktureras och sammanställas för att ett forskningsresultat ska kunna 

överskådas och förstås. 

 

Den insamlade datan från företagens årsredovisningar har bearbetats genom  att placeras 

in i den modifierade förädlingsvärdemodell som Fagerström et al. (2016) tagit fram. De 
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företag som publicerat årsredovisningarna i valutorna euro, dollar och pund har 

omvandlats till svenska kronor genom att använda det årliga genomsnittet för dessa 

valutor, vilka inhämtats från Riksbanken (u.å.) och presenteras i tabell 3 nedan: 

 

Valuta 2015 (SEK) 2014 (SEK) 

1 EUR 9,3562  9,0968 

1 USD 8,435 6,8577 

1 GBP 12,8962 11,2917 

Tabell 3 - Årsgenomsnitt valutakurser (Riksbanken, u.å.) 

 

Genom att placera in siffrorna i den modifierade förädlingsvärdemodellen har 

modellens genomförbarhet testats och  företagens förädlingsvärden, förädlingsgrad samt 

fördelningen av dessa mellan de fyra hållbarhetsdimensionerna erhållits (se bilaga 1 och 

2). Utifrån den data som genererats av förädlingsvärdemodellerna har sedan 

genomsnittliga resultat tagits fram för samtliga företag samt genomsnittliga resultat för 

företagen indelat i storlek och bransch. De genomsnittliga resultaten har sedan 

sammanställts i 13 stycken tabeller (se bilaga 3). För att överskådligt kunna presentera 

resultatet utifrån uppsatsens frågeställning har de 13 tabellerna sammanställts till sex 

tabeller vilka visar företagens förädlingsvärden, förädlingsgrad samt den procentuella 

fördelningen av förädlingsvärdet mellan hållbarhetsdimensionerna. Tabellerna har sedan 

jämförts och analyserats för att se eventuella skillnader och likheter mellan hur 

företagen väljer att fördela sina förädlingsvärden. 

 

2.3 Metodens kvalitet och kritik mot metoden 
Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt att kritiskt bedöma kvalitén i undersökningar, 

främst dess giltighet och tillförlitlighet. Bryman och Bell (2013) menar att forskningen 

måste vara tillförlitlig, mäta rätt saker och vara oberoende av forskaren. Detta diskuteras 

nedan i termerna reliabilitet, validitet och replikerbarhet. 

 

2.3.1 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär enligt Guthri et al. (2004) samt Eriksson och Wiedershem-Paul 

(2013) tillförlitligheten i det som presenteras där hög reliabilitet innebär tillförlitliga och 
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stabila resultat. Reliabilitet handlar enligt Bryman och Bell (2013) om att resultatet i en 

analys ska bli densamma eller likvärdigt om undersökningen genomförs igen med 

samma mätinstrument. Bryman och Bell (2013) menar att reliabiliteten kan påverkas när 

data ska hämtas in och översättas, exempelvis om det finns flera observatörer som ska 

göra detta är risken att det blir en skillnad i överensstämmelsen mellan dessa tolkningar. 

 

Reliabiliteten i denna studie kan uppfattas som hög. Belägg för det är att datan kommer 

direkt från företagens årsredovisningar och att endast monetära termer som blivit 

reviderade av en tredje part studerats. Vad som skulle kunna vara ett hot mot 

reliabiliteten är tolkningen av siffrorna samt att det vid inmatningen av siffror blivit fel. 

Marginalen för att tolka siffrorna fel anses dock vara liten eftersom att siffrorna i 

årsredovisningarna är tydliga att förstå, vilket gör att siffrorna inte behöver tolkas. För 

att öka reliabiliteten och säkerställa att siffrorna blivit rätt inmatade har en matematisk 

kontrollfunktion lagts in i förädlingsvärdemodellen för att säkerställa att siffrorna 

stämmer. All datainsamling har dessutom gjorts av två personer för att minska risken 

för fel i insamlingen. 

 

2.3.2 Validitet 

Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2013) kan validitet definieras som ett 

mätinstruments förmåga att mäta det som ska mätas. Enligt Bryman och Bell (2013) 

handlar validitet också om orsakssamband. Om det till exempel påstås att X orsakar Y 

måste det vara säkert att det inte finns någon dold faktor som utövar ett inflytande på Y. 

Validitet handlar enligt Bryman och Bell (2013) även om att resultaten från en 

undersökning ska kunna generaliseras över en population.  

 

I denna undersökning är det viktigt att hållbarhetsdimensionerna verkligen mäter 

företagens hållbara ansvarstagande, samt att företagens storlek och bransch är bra mått 

på dessa. För att höja validiteten har hållbarhetsdimensionerna baserats på tidigare 

forskning. Företagens storlek har baserats på den allmängiltiga indelningen utifrån EU:s 

definition av företagsstorlek och branschindelningen i enlighet med Nasdaq OMX. 

 

I studien måste det även säkerställas att det är företagens storlek och branschtillhörighet 

som påverkar variationen i företagens förädlingsvärde och inte någon annan 
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underliggande faktor. Detta har säkerställts i denna studie genom att det uteslutits att 

lönsamheten påverkar studiens utfall. Det har även kontrollerats och uteslutits att 

företag som går med förlust inte påverkar resultatet som helhet genom att beräkna datan 

både med och utan dessa företag. Studien har dessutom gjorts för åren 2014 och 2015 

för att säkerställa att inga ekonomiska faktorer eller händelser påverkat studiens resultat. 

 

Att rätt företag valts ut i denna studie är viktigt för att skapa ett representativt urval. 

Eftersom att 246 svenska börsföretag undersökts är resultatet generaliserbart för alla 

svenska börsföretag. Det kan även generaliseras till börsföretag i länder där företag 

arbetar på liknande sätt med hållbarhet och upprättar sina årsredovisningar med 

liknande lagstiftning som de företag som är listade på Nasdaq OMX Stockholm. 

 

2.3.3 Replikerbarhet 

Att en studie är replikerbar menas enligt Bryman och Bell (2013) och Jacobsen (2002) 

att den ska vara möjlig att upprepa av andra forskare och att en identisk 

forskningsuppläggning ska ge samma resultat. Detta innebär att den ska vara objektiv 

och opåverkad av forskarens värderingar samt att studiens tillvägagångssätt ska 

beskrivas noggrant och detaljerat på ett tydligt och transparent vis. Replikerbarheten har 

tagits i anspråk i detta metodkapitel där studiens olika val och tillvägagångssätt beskrivs 

detaljerat och noggrant på ett transparent sätt för att studien ska vara möjlig att 

genomföra igen på samma sätt. Oavsett vid vilken tidpunkt denna studie skulle upprepas 

kommer siffrorna i årsredovisningarna för år 2014 och 2015 inte att förändras, vilket 

gör att samma resultat skulle uppnås om studien återupprepades. 
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3. Referensram 
Detta kapitel inleds med en allmän referensram där olika aspekter av hållbarhet 

beskrivs. Detta följs av en presentation av tidigare forskning kring 

förädlingsvärdemodellen. Därefter presenteras förklaringsfaktorer samt de teorier som 

uppsatsens analys bygger på. Avslutningsvis redogörs den A priori-modell som valts 

som analysverktyg för att svara på uppsatsens frågeställning samt den 

undersökningsmodell som valts för datainsamlingen. 

 

3.1 Allmän referensram 
I följande avsnitt beskrivs hållbarhet, hållbarhetsrapportering, hållbarhetsredovisning, 

ramverk och standarder samt de fyra hållbarhetsdimensionerna ekonomisk, social, 

miljömässig och teknologisk hållbarhet. 

 

3.1.1 Hållbarhet 

Hållbarhet är idag ett populärt forskningsområde som det enligt Christofi et al. (2012) 

forskats mycket i sedan mitten av 1990-talet. Begreppet hållbarhet kan ha ett flertal 

betydelser beroende på sammanhang, men handlar i helhet om att kombinera 

miljöfrågor med sociala och ekonomiska frågor (Hopwood et al., 2005). Att hållbarhet 

blivit populärt är enligt Hopwood et al. (2005) ett resultat av den ökande medvetenheten 

om de globala kopplingarna mellan miljöproblem samt sociala och ekonomiska 

aspekter. 

 

Enligt Yadava och Sinha (2015) och Ruhnke och Gabriel (2013) tog konceptet hållbar 

utveckling fart efter publiceringen av Brundtlandrapporten som togs fram 1987 av FN:s 

världskommission för miljö och utveckling. Där skapades för första gången en allmänt 

accepterad definition på hållbar utveckling vilken lyder “Sustainable development is 

development that meets the needs of the present without compromising the ability of 

future generations to meet their own needs” (World Commission on Environment and 

Development, 1987, s. 41). Barkemeyer (2014) menar att företagens roll i konceptet 

hållbar utveckling uppmärksammats alltmer sedan publiceringen av 

Brundtlandrapporten och att företag numera ses som den aktör med störst möjlighet att 

påverka den hållbara utvecklingen. Detta har enligt Yadava och Sinha (2015) lett till att 

företags rapporteringar om deras arbete med hållbarhet ökat. 
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3.1.2 Hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning 

Hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning är två skilda begrepp och i denna 

studie är det relevant att förstå skillnaden mellan dessa. För att tydliggöra skillnaden har 

tabell 4 framställts. 

 

Hållbarhetsrapportering Hållbarhetsredovisning 

Oreglerad och osystematisk Reglerad och systematisk 

Bestyrkande = kan granskas Revision = kan revideras 

Ojämförbar över tid och mellan företag Jämförbar över tid och mellan företag 

Tabell 4 - Skillnad mellan hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning 

 
Hållbarhetsrapportering görs enligt Lozano (2013) med syfte att bedöma ett företags 

arbete med hållbarhet samt kommunicera detta till företagets intressenter. Att rapportera 

om hållbarhet är enligt Lozano et al. (2015) och Chen och Bouvain (2009) idag frivilligt 

och ingen lagstadgad, systematisk eller standardiserad process. Företag har därför 

möjlighet att själva bestämma hur rapporterna ska utformas samt vad de ska innehålla, 

så kallad “cherry picking” (Fagerström et al., 2016). Hållbarhetsrapporteringen blir på 

grund av detta omöjlig att jämföra mot tidigare år samt mellan företag och branscher 

vilket minskar användbarheten av rapporterna (Chen och Bouvain, 2009). 

 

På grund av att hållbarhetsrapporteringen är oreglerad och osystematisk blir den enligt 

Chen och Bouvain (2009) också omöjlig att revidera. Med revidering menas enligt 

Westermark (2012) den kritiska granskning en revisor utför av företags finansiella 

rapporter, vilken avslutas med ett uttalande i form av en revisionsberättelse som bifogas 

i företags årsredovisningar. Revisionen görs enligt Westermark (2012) för att 

kvalitetssäkra och kontrollera att rapporterna är riktiga samt för att öka deras 

trovärdighet. Revision är enligt FAR (2015) en lagstadgad process som ska göras enligt 

god revisionssed samt enligt den internationella redovisningsstandarden IFRS. I Sverige 

är det obligatoriskt för börsnoterade bolag att revidera sina finansiella rapporter (FAR, 

2015). För att en revisor ska kunna revidera något krävs det enligt Fagerström och 

Hartwig (2016a)  att det finns en systematisk redovisning med verifikationer och 
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underlag som ligger till grund för det som ska revideras. Det är därför inte möjligt att 

revidera hållbarhetsrapportering eftersom den görs osystematiskt och utan grund i 

företagens redovisning, samt till stora delar oftast består av icke monetär data. 

 

Enligt Kolk och Perego (2010) kan hållbarhetsrapportering däremot bestyrkas av en 

tredje part. Detta bestyrkande sker ofta genom att en revisor granskar rapporterna och 

lämnar ett uttalande om rapporternas rimlighet och riktighet (Carrington, 2010). Det 

som skiljer bestyrkandet från revisionen är enligt Deegan och Unerman (2011) att den 

inte grundar sig i några regler eller lagar samt att bestyrkandet är en mer översiktlig 

granskning än vad revisionen är. Uttalandet lämnas enligt Deegan och Unerman (2011) 

dessutom i en separat bestyrkanderapport och inte i revisionsberättelsen. Att bestyrka 

hållbarhetsrapporter är frivilligt för alla företag att göra och något som enligt 

Fagerström och Hartwig (2016a) endast 32% av de svenska börsföretagen gjorde för 

verksamhetsåret 2014. 

 

Idag sker en process där tanken är att utveckla hållbarhetsrapporteringen till 

hållbarhetsredovisning, för att gå från bestyrkande till revidering. 

Hållbarhetsredovisning bygger på den befintliga finansiella redovisningen och är 

därmed en reglerad och systematiserad process vilket möjliggör revision. Detta gör 

också företags arbete med hållbarhet möjligt att jämföra över tid och mellan företag. 

Eftersom det dock ännu inte finns något etablerat sätt att upprätta 

hållbarhetsredovisning är det idag endast hållbarhetsrapportering som företag arbetar 

med. (Fagerström et al., 2016).  

 

På grund av att hållbarhetsredovisningen idag är under utveckling och ett relativt 

outforskat område kommer detta kapitel fortsättningsvis att fokusera på 

hållbarhetsrapportering. 

 

Förutom att företagens betydelse i den hållbara utvecklingen uppmärksammats mer har 

även intressenters efterfrågan på hållbarhetsinformation ökat, vilket enligt Herremans, 

Nazari och Mahmoudian (2015) har bidragit till utvecklingen och ökningen av företags 

rapportering av hållbarhet. Amran och Ooi (2014) menar att intressenter kräver att 

företagen är transparenta i sina hållbarhetsrapporter och på ett öppet och tydligt sätt ger 

dem relevant information i deras hållbarhetsrapporter. 
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Eftersom att hållbarhetsrapporteringen skapas för företagets intressenter kan den enligt 

Hahn och Kühnen (2013), genom att göra intressenter nöjda, indirekt bidra till ökade 

ekonomiska resultat samt ökad försäljning. Herzig och Schaltegger (2006) och Yadava 

och Sinha (2015) nämner också att rapporteringen kan medföra ökad legitimitet, bättre 

rykte och konkurrensfördelar i och med att företag visar det ansvar de tar. Företag blir 

av dessa anledningar motiverade att lämna hållbarhetsrapporter av hög kvalitet (Hahn 

och Kühnen 2013, Mittal et al., 2008 och Verschoor, 1998). 

 

Enligt Kolk (2003) kan hållbarhet ses som ett sätt att mäta företags risker då 

rapporteringen kan ge information om eventuella framtida risker som företag kan stå 

inför. Fagerström och Hartwig (2016b) talar också om hållbarhet och risker och menar 

att hållbarhetsredovisningen bör utformas för att kunna fungera som ett verktyg i 

företagets riskhantering. Denna riskhantering beskriver Fagerström och Hartwig 

(2016b) som ett systematiskt sätt att inventera, analysera och förebygga olika typer av 

hot och möjligheter företag kan tänkas ställas inför. 

 

Hållbarhetsrapporternas ökning har enligt Chen och Bouvain (2009) och Yadava och 

Sinha (2015) även ökat utvecklingen och användandet av internationella riktlinjer, 

standarder och ramverk som skapas av organisationer och intressegrupper i försök att 

förbättra och standardisera de icke finansiella rapporterna. Lozano och Huisingh (2011) 

tar upp några av de vanligaste standarderna som används idag, exempel på några är  

GRI Sustainability Guidelines, AA1000, ISO 14000 och SA8000. Trots att 

hållbarhetsrapportering ofta upprättas med hjälp av riktlinjer och ramverk är dessa 

varken systematiska eller obligatoriska vilket enligt Christofi et al. (2012), Lozano och 

Huisingh (2011) och Fagerström et al. (2016) gör att användandet av dessa inte ökar 

rapporteringens rättvisande bild eller jämförbarhet eller gör den möjlig att revidera. 

 

3.1.3 De fyra hållbarhetsdimensionerna 

Företags arbete med hållbar utveckling delas ofta upp i de tre hållbarhetsdimensionerna 

ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet (Barkemeyer, 2014 och Yadava och 

Sinha, 2015). Fagerström et al. (2016) kompletterar dessa tre dimensioner med 
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ytterligare en dimension vilken är teknologisk hållbarhet. De fyra dimensionerna 

beskrivs nedan. 

 

Ekonomisk hållbarhet 

Ekonomisk hållbarhet handlar enligt Wilson (2015) om att företag måste göra positiva 

resultat för att överleva på lång sikt. Detta betyder enligt Wilson (2015) att de måste 

vara lyhörda och anpassa sina strategier efter förändringar i den ekonomiska miljön för 

att hålla en jämn tillväxt. Fagerström et al. (2016) menar att i en marknadsekonomi 

måste företag göra tillräckligt goda resultat för att kunna ge ägare och långivare en 

marknadsmässig avkastning på det kapital de satsat. Om företag misslyckas med detta 

och inte gör ägare och långivare nöjda menar Fagerström et al. (2016) att de kan få 

problem med att finansiera företaget. 

 

Social hållbarhet 

Social hållbarhet handlar enligt Lozano och Huisinghs (2011) samt Tullberg (2012) om 

det sociala ansvar företag tar och de ställningstaganden de tar i moraliska och etiska 

frågor som till exempel de anställdas villkor och rättigheter. Fagerström et al. (2016) 

menar att social hållbarhet handlar om att upprätthålla ett oskrivet socialt kontrakt som 

finns mellan företaget och dess medarbetare samt samhället. Detta görs enligt 

Fagerström et al. (2016) genom att de anställda får löner som är en rimlig andel av 

företagens överskott samt att företaget bidrar med skatter till samhället 

 

Miljömässig hållbarhet 

Den miljömässiga hållbarheten handlar enligt Tullberg (2012) om att företag måste 

hålla sin miljömässiga påverkan på en nivå som är hållbar för framtiden och värna om 

ekosystemen och jordens resurser. Det kan enligt Lozano och Huisingh (2011) bland 

annat handla om att hålla utsläpp och avfall på låga nivåer, att använda mark, vatten och 

andra naturresurser på ett hållbart sätt samt öka graden av återvinning i företaget. 

 

Teknologisk hållbarhet 

Teknologisk hållbarhet är en speciell typ av hållbarhet. Den bygger på tanken om att 

alla verksamheter, såväl varuproducerande som tjänsteproducerande, är beroende av 

produktionsteknologi för att kunna producera en vara eller en tjänst. En biltillverkare 

behöver till exempel vissa maskiner för att kunna framställa bilarna. Sedan kan 
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produkten i sig också behöva någon form av teknologisk prestanda för att fungera, 

exempelvis behöver bilar en motor. Det är viktigt att företag över tid lägger resurser på 

den teknologiska hållbarheten för att fortsätta vara produktiva och kunna tillverka sina 

varor och tjänster på ett effektivt sätt, samt för att kunna tillverka nya varor och tjänster 

i takt med att marknaden utvecklas. Teknologin kan därmed ses som det som görs i en 

verksamhet vilket knyts samman med behovet av humankapital, ekonomi och miljö. 

(Fagerström och Hartwig 2016a, Fagerström och Hartwig 2016b, Fagerström et al. 

2016) 

 

Det är enligt Fagerström et al. (2016) viktigt att företag finner en balans mellan dessa 

fyra hållbarhetsdimensioner för att de ska kunna samverka på bästa möjliga sätt. 

Dimensionerna påverkar enligt Christofi et al. (2012) och Yadava och Sinha (2015) 

varandra och därför bör företag uppmärksamma alla dimensioner i sitt arbete med 

hållbarhet. Barkemeyer (2014) menar exempelvis att ekonomisk tillväxt kan uppkomma 

som ett resultat av förbättringar i sociala förhållanden och engagemang i miljömässiga 

frågor. 

 

För att återkoppla till diskussionen om hållbarhet som ett sätt att mäta 

hållbarhetsrelaterade risker kan dessa delas upp i ekonomiska, sociala, miljömässiga och 

teknologiska risker. Ett exempel på hur social hållbarhet kan utgöra en risk kan vara om 

ett företag exempelvis har väldigt låga personalkostnader, på grund av att de har sin 

produktion i ett låglöneland. Detta kan ge en indikation om att företaget har dåliga 

personalförhållanden och intressenter kan då välja att inte längre stödja företaget. Ett 

exempel på hur en dåligt fungerande teknologi i ett företag kan medföra risker inom 

andra hållbarhetsdimensioner är om ett företag producerar en bilmotor som är väldigt 

stark men som släpper ut för mycket avgaser eller är för dyr för att kunna sälja. Detta 

utgör då risker för företagets miljömässiga och ekonomiska hållbarhet. (Fagerström och 

Hartwig 2016a, Fagerström och Hartwig 2016b, Fagerström et al. 2016) 

 

3.2 Tidigare forskning 

Här presenteras tidigare forskning om förädlingsvärde och förädlingsvärdemodellen 

samt en redogörelse av hur förädlingsvärdemodellen kan användas som ett mått på 

hållbarhet. 

 



 

21 
 

3.2.1 Förädlingsvärde och förädlingsgrad 

Förädlingsvärdet visar det mervärde ett företag genererat under en viss period 

(Kijewska et al., 2015 och Veras Machado et al., 2015). Haller och Van Staden (2015) 

beskriver mervärdet som ökningen av värdet på företagets varor eller tjänster från det att 

råvaror förvärvas tills det att en slutprodukt görs tillgänglig för försäljning. 

Förädlingsvärdet tas enligt Kijewska et al. (2015) samt Cahan och Van Staden (2009) 

fram genom att modifiera ett företags resultaträkning. Förädlingsvärdet beräknas enligt 

Kijewska et al. (2015) samt Haller och Van Staden (2015) genom företagets befintliga 

redovisning, antingen genom en indirekt eller direkt metod. I den indirekta metoden 

beräknas förädlingsvärdet genom att minska omsättningen med de externa kostnaderna. 

I den direkta metoden summeras ersättningarna till anställda, staten och finansiärer samt 

avskrivningarna och den balanserade vinsten. En användbar indikator som kan byggas 

på förädlingsvärdet är förädlingsgraden. Denna beräknas genom att ta förädlingsvärdet i 

förhållande till omsättningen. En högre förädlingsgrad innebär att företaget skapat ett 

större mervärde. (Kijewska et al., 2015) 

 

3.2.2 Förädlingsvärdemodellen 

Endast information om förädlingsvärdet i sig säger inte mycket, för att vara intressant 

behövs enligt Kijewska et al. (2015) även information om hur värdet under en viss 

period är fördelat mellan företagets intressenter vilket visas i en förädlingsvärdemodell. 

Denna modell ger information om intressenternas deltagande i att skapa värdet vilket är 

intressant att kolla på eftersom att företag inte skapar värde som en isolerad organisation 

utan genom de relationer som företaget har med sina intressenter (Dumitru, Gușe, 

Feleagă, Mangiuc och Feldioreanu, 2015). 

 

De intressenter som är med och skapar värdet och som värdet fördelas mellan är enligt 

Veras Machado et al. (2015) och Cahan och Van Staden (2009) de anställda, samhället, 

företagets finansiärer och aktieägarna. De anställda tillhandahåller arbetskraft och 

tillbaka får de löner och andra förmåner. Samhället ger företagen sociala, politiska och 

ekonomiska villkor och får i utbyte skatter. Företagets finansiärer och aktieägare 

tillhandahåller kapital och får därmed räntor och utdelning. Förädlingsvärdet ger på 

detta vis information om kopplingarna mellan det finansiella kapitalet, det sociala 

kapitalet samt det tillverkade kapitalet (Dumitru et al., 2015). Detta skiljer 
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förädlingsvärdemodellen från många andra indikatorer då den visar företagets bidrag till 

alla intressenter och därmed organisationens möjlighet att tillgodose behov hos fler 

grupper och inte bara en (Dumitru et al., 2015). Därmed kan förädlingsvärdemodellen 

enligt Kijewska et al. (2015) ses som ett komplement till den traditionella redovisningen 

för att bedöma företags prestanda. 

 

Eftersom förädlingsvärdemodellen bygger på traditionell redovisning och har en 

standardform möjliggör den enligt Aldama och Zicari (2012) och Veras Machado et al. 

(2015) jämförelser samt är reviderbar. Det betyder också att det är enkelt att 

implementera modellen samt att den är kostnadseffektiv (Haller och Van Staden, 2015). 

Haller och Van Staden (2015) menar också att eftersom det övergripande målet hos 

företag är att skapa mervärde finns det en internationell förståelse av begreppet. 

 

Förädlingsvärdemodellen har även andra användningsområden. Veras Machado et al. 

(2015) menar till exempel att den kan ge relevant information för aktiemarknader och 

användas som en förklarande faktor på skiftningar i aktiepriser. Van Staden (2003) 

menar att den kan användas för att legitimera företag gentemot intressenter och visa att 

företag inte enbart drivs av vinstintresse. Veras Machado et al. (2015) menar också att 

förädlingsvärdemodellen kan fungera som ett mått på företagsstorlek samt ge en tydlig 

bild av företagets återinvesteringar. 

 

Aldama och Zicari (2012) menar att förädlingsvärdemodellen inte är någon ny modell. 

Sedan början av 1900-talet har den använts för att beräkna länders BNP (Haller och Van 

Staden, 2015). Förädlingsvärdet beskrevs enligt Malgwi och Purdy (2009) i 

redovisningslitteratur för första gången av Soujanen år 1954. Soujanen (1954) ansåg att 

stora amerikanska företag skulle inkludera förädlingsvärdemodellen i sina 

årsredovisningar för att visa hur de påverkades av de intressenter som bidrar med 

mervärde till företaget. Vidare såg Soujanen (1954) företag som ett beslutstagande 

centrum för intressenter och menade att modellen kunde användas som ett sätt att 

uppfylla företags redovisningsplikt mot dessa. I mitten av 1970-talet publicerades 

rapporten ”The Corporate Report” skriven av ett redovisningsorgan i Storbritannien 

(Aldama och Zicari, 2012) vilken rekommenderade företag att inkludera en 

förädlingsvärdemodell vid sidan av de finansiella rapporterna. Det var första gången en 

organisation för redovisningsstandarder officiellt föreslog att företag skulle ge ut 
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information om förädlingsvärden i deras årsredovisningar, dock gick förslaget aldrig 

igenom. År 1985 var Burchell, Clubb och Hopwood de första att beskriva den teoretiska 

motivationen bakom att publicera information om förädlingsvärden (Cahan och Van 

Staden, 2009). Burchell et al. (1985) undersökte sambandet mellan redovisning och 

samhället med fokus på förädlingsvärdets framväxt och försvinnande i Storbritannien 

under 70-talet. De ansåg att förädlingsvärdemodellen var ett sätt att koppla redovisning 

till samhället. 

 

Cahan och Van Staden (2009) och Stainbank (2009) menar att förädlingsvärdemodellen 

hade sin storhetstid i Storbritannien mellan 50-talet och 80-talet. Brasilien är det enda 

land där det idag är obligatoriskt för börsnoterade företag att publicera information om 

förädlingsvärden i årsredovisningen (Haller och Van Staden, 2015). Aldama och Zicari 

(2012) menar dock att företag i ett flertal länder på något sätt redovisar sina 

förädlingsvärden och lyfter fram Sydafrika, Tyskland, Frankrike och Italien som 

exempel. 

 

3.2.3 Förädlingsvärdemodellen som ett mått på hållbarhet 

Haller och Van Staden (2015) menar att förädlingsvärdemodellen har stor potential att 

användas för att informera om företags hållbara ansvarstagande. För att kunna använda 

modellen i hållbarhetssyfte menar Haller och Van Staden (2015) dock att den måste 

kompletteras genom att lägga till miljön som en av de dimensioner företaget fördelar 

förädlingsvärdet mellan. 

 

Figge och Hahn (2004) samt Aldama och Zicari (2012) föreslår en utveckling av 

förädlingsvärdemodellen där den kompletteras med miljön som en separat dimension 

som är med och bidrar till företagets mervärde. Figge och Hahn (2004) kallar modellen 

“hållbart förädlingsvärde”. Modellen visar då det extra värde ett företag skapar vilket 

fördelas mellan aktieägarna, långivare, anställda, samhället och miljön, samt finns kvar i 

företaget. Förädlingsvärdet fördelas alltså mellan de tre hållbarhetsdimensionerna 

ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Modellen får enligt Figge och Hahn 

(2004) därmed möjlighet att mäta hållbarhet och visa företags bidrag till den hållbara 

utvecklingen uttryckt i monetära termer. Fördelen med att använda 

förädlingsvärdemodellen som ett mått på hållbarhet är enligt Haller och Van Staden 
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(2015) att modellen är konsekvent, jämförbar och reviderbar. Förhållanden mellan 

fördelningen av förädlingsvärdet och andra nyckeltal kan även utgöra ytterligare 

nyckeltal för hållbarhet (Haller och Van Staden, 2015). 

 

En begränsning Haller och Van Staden (2015) tar upp med att använda 

förädlingsvärdemodellen som ett mått på hållbarhet är att den enbart bygger på monetär 

data vilket gör att information som inte kan mätas i pengar ej beaktas i modellen. Figge 

och Hahn (2004) menar också att den hållbara förädlingsvärdemodellen är begränsad då 

den inte anger hur hållbart ett företag är utan endast mäter hur mycket ett företag har 

bidragit till den hållbara utvecklingen. 

 

3.2.4 Förklaringsfaktorerna storlek och bransch 

Storlek 

Storlek är enligt Hourneaux, Artila Hrdlicka, Gomez och Kruglianskas (2014) en 

variabel som ofta används för att studera organisationer och finna likheter och skillnader 

dem emellan. Tagesson, Klugman och Lindvall Ekström (2013) beskriver storlek som 

en frekvent använd variabel för att förklara i vilken utsträckning organisationer väljer att 

offentliggöra information. Dam och Scholtens (2013) menar att företagsstorlek är en 

viktig och allmänt accepterad faktor för att förklara graden av hållbarhetsengagemang 

hos företag. Ett stort antal studier har gjorts där sambandet mellan företagsstorlek och 

företags hållbarhetsengagemang studerats (Hourneaux et al. 2014, Tagesson et al, 2013 

och Amran och Ooi, 2014). Resultaten i dessa studier indikerar att företagsstorlek kan 

betraktas som en starkt influerande faktor för att förklara företags hållbara 

ansvarstagande och valet att publicera information om detta. Tagesson et al. (2013) 

menar att såväl omfattningen som innehållet i hållbarhetsrapporteringen påverkas av 

företagsstorlek. 

 

Hourneaux et al. (2014) menar att det positiva samband mellan företagsstorlek och 

hållbara ansvarstagande kan bero på att större företag har tillgång till mer resurser samt 

blir påverkade av lagstiftning och granskning i högre grad än små företag. Amran och 

Ooi (2014) menar att stora företag ofta tar ett större hållbart ansvar på grund av att de 

har större påverkan på jordens resurser. Perrini, Russo och Tencati (2007) menar att det 

kan bero på att ägarens roll skiljer sig åt i små och stora företag vilket i sin tur påverkar 
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hur villigt företaget är att arbeta med hållbarhet samt vilka förväntningar som finns. 

Enligt Bonsón och Bednárová (2015) kan det även bero på att det är en kostnadsfråga 

och att större företag därmed har bättre möjligheter att prioritera detta. Tagesson et al. 

(2013) menar även att det kan bero på att stora företag bland annat har fler intressenter 

som ställer högre krav på organisationen samt mer personal vilket gör arbetet med 

hållbarhet enklare. 

 

En skillnad som rör den sociala hållbarheten är enligt Balkan och Tumen (2016) att 

större företag ofta betalar ut högre löner till de likvärdiga anställda än vad små företag 

gör. Fox (2009) menar att det bland annat beror på att anställda i större företag har 

högre utbildningar, är mer produktiva samt får mer förmåner som exempelvis 

sjukförsäkringar. En skillnad som kan kopplas till den ekonomiska hållbarheten som  

Ghosh (2007) tar upp är att mindre företag ofta har större banklån än större företag. 

Dietrich (2012) menar dessutom att små företag har högre räntor på sina skulder än 

stora företag vilket kan bero på att de har lägre informationsasymmetri samt sämre 

förhandlingskraft. En skillnad som kan kopplas till den teknologiska hållbarheten är den 

studie som gjorts av Lejarraga och Martinez-Ros (2014) och visar att större företag 

lägger mer resurser på forskning och utveckling än mindre företag. Fishman och Rob 

(1999) menar att detta beror på att större företag har mer kapital och bättre kapacitet för 

att investera i forskning och utveckling.  

 

Bransch 

En annan variabel som ofta används för att studera likheter och skillnader mellan 

företag är den bransch de verkar i (Gamerschlag, Möller och Verbeeten, 2011). Denna 

variabel är även vanligt förekommande i forskning kring hållbarhetsengagemang och 

utgivandet av frivillig social information, vilket har studerats av bland andra Chen och 

Bouvain (2009), Dam och Scholtens (2013) samt Bonsón och Bednárová (2015). 

Kvalitén och den mängd hållbarhetsinformation företag väljer att producera skiljer sig 

enligt Gamerschlag et al. (2011) samt Bonsón och Bednárová (2015) åt beroende på 

vilken bransch de tillhör. Att det skiljer sig åt mellan branscher beror enligt 

Gamerschlag et al. (2011) bland annat på att branscher blir olika påverkade av 

intressenter och politik. Vidare menar Gamerschlag et al. (2011) att företag i branscher 

med högre tryck från intressenter tenderar att rapportera mer om deras hållbara 

ansvarstagande. Enligt Bonsón och Bednárová (2015) kan företag som verkar inom 
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samma bransch även påverkas av varandra eftersom att de ofta delar flera intressenter 

och därför tävlar mot varandra och konkurrerar om intressenterna. 

 

Bonsón och Bednárová (2015) samt Gamerschlag et al. (2011) anser att företag i 

branscher med större miljöpåverkan publicerar mer information om hållbarhet än 

företag utanför dessa branscher. Enligt Bonsón och Bednárová (2015) har tidigare 

forskning visat att branscherna finans, olja och gas samt telekommunikation är de 

branscher som ligger i framkant när det gäller rapportering av hållbarhet.  

 

En annan sak som skiljer branscher åt och som kan påverka den sociala hållbarheten är 

enligt Neumuller (2015) hur mycket lön som företag betalar ut till sina anställda. 

Neumuller (2015) menar att högre löner kan betalas ut för att kompensera sämre 

arbetsförhållanden, minimera omsättningskostnader, öka anställdas lojalitet, locka mer 

kompetenta anställda eller uppmuntra anställda att anstränga sig mer. Högre löner i en 

viss bransch kan även bero på att de anställda i den branschen är mer produktiva. Den 

ekonomiska hållbarheten kan påverkas av att utdelningen till aktieägare kan skilja sig åt 

mellan branscher och Bremberger, Cambini, Gugler och Rondi (2016) visar i sin studie 

att telekombranschen ger högst utdelning. Enligt Chen, Chan, Hung, Hsiang och Wu 

(2016) skiljer sig även investeringar i teknologisk hållbarhet, i form av forskning och 

utveckling mellan företag i olika branscher. Ortega-Argilésa, Pivab och Vivarellib 

(2014) samt Lee (2009) menar att branscher som kräver hög teknologisk kompetens 

satsar mer på forskning och utveckling än företag som kräver mindre teknologisk 

kompetens.  

 

Skillnader i hur företag väljer att fördela sina förädlingsvärden kan enligt Tran, Grafton 

och Kompas (2009) bero på deras storlek samt vilken bransch de tillhör. Theo, Salleh, 

och Atique (2009) har studerat företags utgivande av förädlingsvärden och också 

kommit fram till att detta skiljer sig åt mellan företag beroende på deras storlek och 

branschtillhörighet. 

 

3.3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel förklaras och beskrivs de teorier som är relevanta för uppsatsen och som 

uppsatsen förhållit sig till.. Teorierna som redogörs är intressentteorin, 

legitimitetsteorin och enterpriseteorin. 
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3.3.1 Intressentteorin 

Intressentteorin bygger enligt Van Staden (2003) på att företag har många intressenter 

att ta hänsyn till. Ett företags intressenter består enligt Van Staden (2003) av alla aktörer 

som kan påverkas av, eller påverkar, företaget. Kaur och Lodhia (2011) menar att 

intressenterna kan vara till nytta men även skada företag eftersom att företag är 

beroende av intressenterna för att överleva på lång sikt. 

 

Enligt Hahn och Kühnen (2013) behöver företag hantera alla intressenters behov. Detta 

gör att företag enligt Van Staden (2003) måste identifiera vilka deras intressenter är 

samt upprätthålla en god relation med dessa. Amran och Ooi (2014) och Hedberg och 

von Malmborg (2003) menar att företag möter den efterfrågan som intressenter har 

genom att ge ut information om hur företagets aktiviteter kan påverka dem samt den 

information de behöver för att kunna ta lämpliga beslut kring företaget. För att ta hand 

om intressenterna behöver företagen enligt Van Staden (2003) därför lämna ut 

information av flera olika slag eftersom alla intressenter efterfrågar olika typer av 

information. Van Staden (2003) menar att publicering av frivillig information därför i 

många fall kan handla om strategi snarare än att rapportera något. Alla intressenter har 

enligt Guthrie et al. (2004) rätt till ekonomisk, social och miljömässig information om 

hur företagets verksamhet kan påverka dem. Enligt Van Staden (2003) och Hedberg och 

von Malmborg (2003) kan intressentteorin genom detta förklara motivet till frivillig 

hållbarhetsrapportering. 

 

3.3.2 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin är enligt Guthrie (2004) en vidareutveckling av intressentteorin. 

Legitimitetsteorin handlar enligt Hedberg och von Malmborg (2003) om att företag 

strävar efter att agera på ett sätt som andra aktörer i samhället förväntar sig samt leva 

upp till de normer som finns. Legitimitet beskrivs av Van Staden (2003) som ett 

oskrivet socialt kontrakt som finns mellan organisationer och samhället, där samhället 

kan säga upp kontraktet om inte företagen agerar enligt accepterade normer genom att 

exempelvis som anställd säga upp sig eller som konsument sluta köpa företagets 

produkter. Van Staden (2003) menar att företag måste publicera information för att visa 

att deras verksamhet är legitim och överensstämmer med samhällets förväntningar. 
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Information kan även publiceras i syfte att försöka skapa legitimitet genom att ändra 

samhällets förväntningar. 

 

Legitimitetsteorin kan enligt Van Staden (2003) och Hedberg och von Malmborg (2003) 

kopplas till hållbarhet då hållbarhetsrapportering kan användas som ett sätt att 

legitimera sig mot samhället. Van Staden (2003) nämner exempelvis att frivillig 

rapportering har visat sig öka när företag befinner sig i en kris och är i behov av att få 

eller behålla legitimitet. 

 

3.3.3 Enterpriseteorin 

Soujanen (1954) grundade enterpriseteorin då han ansåg att befintliga teorier var 

förlegade och endast framtagna för företagets ägare. Enterpriseteorin bygger på 

fortlevnadsprincipen samt förädlingsvärdemodellen. 

 

Fremgen (1968) beskriver fortlevnadsprincipen som ett gemensamt antagande om att en 

enhet är i drift på obestämd tid, det vill säga tills vidare, så länge det saknas bevis på 

motsatsen. Denna princip syftar enligt Fremgen (1968) till att ett företag ska antas 

överleva och fortsätta sin verksamhet för evigt. På detta sätt beskriver även Fagerström 

och Hartwig (2016b) fortlevnadsprincipen och förklarar att anledningen till att 

företagets kontinuitet upphör antingen beror på frivillig nedläggning eller ofrivillig 

konkurs. 

 

I enterpriseteorin är det primära målet för alla företag enligt Soujanen (1954) och 

Fremgen (1968) att fortsätta verka som en organisation och säkerställa organisationens 

fortlevnad, det vill säga att implementera fortlevnadsprincipen. Enligt Soujanen (1954) 

måste företag därmed ta beslut som bevarar och ger tillväxt till organisationen. 

Organisationen kan inte existera utan sina intressenters inverkan eftersom att 

intressenterna är en del av organisationen och ger organisationen mening. För att säkra 

organisationens fortlevnad menar Soujanen (1954) därför att det krävs att 

organisationen håller en ständigt god relation med alla dess intressenter för att behålla 

dem. Därför har organisationen redovisningsskyldighet till alla sina intressenter och inte 

bara till aktieägare och finansiärer. Soujanen (1954) menar att företag kan möta denna 

redovisningsskyldighet genom att mäta och redovisa social information vilket kan göras 
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genom en förädlingsvärdemodell som ett komplement till de traditionella finansiella 

rapporterna. 

 

Forlevnadsprincipen kan även knytas an till Hicks inkomstkoncept, bland annat genom 

ett citat som lyder “[…] income as the maximum value which he can consume during a 

week, and still expect to be as well off at the end of the week as he was at the 

beginning.“ (Hicks, 1946, s. 172). Hick (1946) menar att resurser ska användas på ett 

klokt sätt och inte förbrukas fortare än nödvändigt. Detta kan även kopplas till dagens 

betydelse av hållbart ansvarstagande som enligt Hahn och Kühnen (2013) handlar om 

att ta ansvara för och bevara jordens resurser. 

 

3.4 A priori-modell 

Studiens a priori-modell har använts för att förklara hur teorier och tidigare forskning 

påverkar hur företag väljer att fördela sina förädlingsvärden, de vill säga de två sista 

delarna i studiens syfte. 

 

 
 

Figur 1 - A priori-modell 

 

Modellens utgångspunkt är företagens fördelning av förädlingsvärdet på de fyra 

hållbarhetsdimensionerna (se tabell 6). Storlek och bransch har genom tidigare 

forskning tagits fram som två aspekter som skiljer företag åt och används i denna studie 

Fördelning av 
företags 

förädlingsvärde

Storlek

Bransch

Legitimitets-
teorin

Intressent-
teorin

Enterprise-
teorin
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för att förklara likheter och skillnader i företagens fördelningar av förädlingsvärdet på 

hållbarhetsdimensionerna. Intressentteorin, legitimitetsteorin och enterpriseteorin är 

teorier som används för att förklara de bakomliggande anledningarna till varför företag 

väljer att agera på ett visst sätt vilka i denna studie används för att analysera hur 

företagen väljer att fördela sina förädlingsvärden. 

 

3.5 Undersökningsmodell 
I denna studie har en modifierad förädlingsvärdemodell framtagen av Fagerström et al. 

(2016) använts som undersökningsmodell. Modellens genomförbarhet har testats och 

resultatet som modellen genererat har analyserats.  

 

Den modifierade förädlingsvärdemodellen som Fagerström et al. (2016) tagit fram 

använder distributionen av förädlingsvärdet som ett mått på hållbarhet. Det som skiljer 

denna modell från tidigare forskares förädlingsvärdemodeller är att Fagerström et al. 

(2016) har lagt till den teknologiska hållbarheten som en dimension i modellen, därmed 

fördelas förädlingsvärdet över fyra hållbarhetsdimensioner istället för tre. Modellen 

bygger på tanken om att företag måste upprätthålla en balans mellan de fyra 

hållbarhetsdimensionerna för att säkerställa företags fortlevnad. 

 

Fagerström et al. (2016) har tagit fram den modifierade förädlingsvärdemodellen som 

ett steg i processen att gå ifrån hållbarhetsrapportering till hållbarhetsredovisning. 

Modellen använder det befintliga redovisningssystemet för att producera 

hållbarhetsinformation vilket enligt Fagerström et al. (2016) gör arbetet med hållbarhet 

standardiserat och eliminerar risken för “cherry picking”. Modellen gör därmed företags 

arbete med hållbarhet möjligt att revidera och jämföra över tid och mellan företag. 

Hållbarhetsdimensionerna mäts enligt Fagerström et al. (2016) med hjälp den 

traditionella finansiella redovisningen enligt följande: 

•   Ekonomisk hållbarhet: mäts i form av utdelning till ägare samt företagets 

finansnetto, det vill säga finansiella intäkter minskat med finansiella kostnader. 

•   Social hållbarhet: mäts genom kostnader för anställda samt skattekostnader. 

•   Miljömässig hållbarhet: mäts med hjälp av företags miljökostnader samt genom 

avskrivningar av miljöinvesteringar. 

•   Teknologisk hållbarhet: mäts i form av forskning och utveckling, dels direkta 

kostnader men även genom avskrivningar av investeringar. 
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Modellen är uppdelad i två delar, den första delen beräknar företags förädlingsvärde (se 

tabell 5) genom att nettoomsättningen minskas med de externa kostnaderna. Den andra 

delen av modellen visar hur förädlingsvärdet fördelas mellan de fyra 

hållbarhetsdimensionerna samt vad som blir kvar i företaget (se tabell 6). 

 

Beräkning av förädlingsvärde (Mkr)  

Nettoomsättning 10 853 

Externa kostnader -15 060 

Förädlingsvärde 5 803  

Tabell 5 - Beräkning av förädlingsvärde (Fagerström et al., 2016) 
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Fördelning av förädlingsvärde  % av FV % av Omsättning 

1. Finansiell hållbarhet    

Utdelning (ägare) 465   

Finansnetto (kreditgivare) 248   

Totalt 713 12,30% 3,40% 

2. Social hållbarhet    

Till anställda:    

Ledning/Styrelse 57   

Övrig personal 2 100   

Totalt 2 157 37,20% 10,30% 

Till offentlig sektor:    

Betald företagsskatt 124   

Uppskjuten företagsskatt 335   

Punktskatter (ej moms) 200   

Totalt 659 11,30% 3,20% 

3. Miljömässig hållbarhet    

Miljökostnader 307   

Avskrivning miljöinvesteringar 150   

Totalt 457 7,90% 2,20% 

4. Teknologisk hållbarhet    

FoU-kostnader 357   

Avskrivning FoU 43   

Totalt 400 6,90% 1,90% 

5. Kvar i företaget    

Avskrivning exkl. miljö/FoU 1 378   

För framtida avskrivning investeringar 39   

Totalt 1 417 24,40% 6,80% 

Total användning 5 803 100%  
Tabell 6 - Fördelning av förädlingsvärde (Fagerström et al., 2016) 
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4. Empiriskt resultat 

I detta kapitel kommer studiens genererade resultat att presenteras. Först presenteras 

den modifierade förädlingsvärdemodellens genomförbarhet och resultatet av samtliga 

undersökta företag. Vidare presenteras resultatet för företagen baserat på storlek och 

branschtillhörighet. 

 

4.1 Introduktion 

Samtliga företag har undersökts genom att siffror inhämtats från årsredovisningar och 

placerats i förädlingsvärdemodellen. En sammanställning av all inhämtad data för 2015 

finns bifogad i bilaga 1 och datan för 2014 i bilaga 2. Då inga större skillnader sågs 

mellan åren presenteras endast resultatet för 2015 i uppsatsen. Utifrån 

sammanställningen har konsoliderade medelvärden för företagen tagits fram och 

slutligen komprimerats till översiktliga tabeller vilka finns bifogade i bilaga 3. För att 

överskådligt kunna presentera resultatet utifrån uppsatsens frågeställning har slutligen 

sex tabeller tagits fram vilka visar företagens förädlingsvärden, förädlingsgrad samt den 

procentuella fördelningen av förädlingsvärdet mellan hållbarhetsdimensionerna. 

 

4.2 Det empiriska testet av den modifierade förädlingsvärdemodellen 

Den modifierade förädlingsvärdemodellen har testats och gett ett resultat som visar de 

undersökta företagens hållbara ansvarstagande. Modellen visar hur företagen fördelar 

sitt förädlingsvärde i monetära termer och hur stor del som går till varje 

hållbarhetsdimension. 

 

Det empiriska testet av den modifierade förädlingsvärdemodellen visade att de flesta 

siffrorna som används i modellen fanns specificerade i företagens resultaträkning, 

balansräkning, kassaflödesanalys samt i noterna till dessa. Detta gjorde det lätt att finna 

siffrorna och även logiskt hur dessa skulle placeras in i modellen. De enda siffrorna som 

var svåra att finna var miljökostnader. Det visade det sig att endast ett fåtal företag 

specificerat sina miljökostnader som en separat post i årsredovisningarna då detta inte 

krävs enligt lag eller praxis. Detta har påverkat resultatet så att den miljömässiga 

hållbarhetsdimensionen i de allra flesta fall tilldelats 0% av förädlingsvärdet. Till de 

andra hållbarhetsdimensionerna har resultatet kunnat visa hur företagen valt att fördela 

sina förädlingsvärden. 
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4.3 Fördelningen av samtliga företags förädlingsvärde 
Det genererade resultatet för samtliga företag presenteras nedan. 

 

2015 Förädlingsvärde 
mkr 

Förädlingsgrad 
 

Samtliga företag 7006 45% 

Tabell 7 - Förädlingsvärde och förädlingsgrad, samtliga företag 

 

Resultatet visar att samtliga företag har ett genomsnittligt förädlingsvärde på 7006 mkr 

vilket i förhållande till deras genomsnittliga omsättning innebär en förädlingsgrad på 

45%. 

Tabell 8 - Fördelning av förädlingsvärde, samtliga företag 
 

Resultatet visar att samtliga företag i genomsnitt fördelar 12% av förädlingsvärdet på 

ekonomisk hållbarhet, 50% på social hållbarhet, 0% på miljömässig hållbarhet och 9% 

på teknologisk hållbarhet. Detta betyder att det finns 29% kvar i företaget vilket fördelas 

med 9% till avskrivningar och de resterande 20% sparas i företaget för framtida 

investeringar. 

 

Trots att företagen i snitt fördelar 2 mkr på miljömässig hållbarhet (se bilaga 3) är detta 

en låg andel av det totala förädlingsvärdet vilket gör att det visar 0% i fördelning. 

 

4.4 Fördelningen av förädlingsvärdet mellan företag i olika storlekar  

Resultatet för företagen baserat på deras storlek presenteras nedan. 

 

 

2015 Ekonomisk 
hållbarhet 

Social 
hållbarhet 

Miljömässig 
hållbarhet 

Teknologisk 
hållbarhet 

Kvar i företaget 
(Avskrivningar +/- Framtida 

investeringar) 

Samtliga företag 12% 50% 0% 9% 29% 
(9%+20%) 
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Små och medelstora företag har en högre förädlingsgrad än stora företag, detta innebär 

att små och medelstora företag skapar ett större mervärde i förhållande till omsättningen 

än vad stora företag gör. 

 

 
 

 
Resultatet visar en del skillnader i fördelningen av förädlingsvärdet beroende på 

företagens storlek. Den största skillnaden är att stora företag nästan lägger dubbelt så 

mycket resurser på social hållbarhet än vad små och medelstora företag gör. Detta 

resulterar i att små och medelstora företag har mer resurser kvar i företaget till skillnad 

mot stora företag. Små och medelstora företag fördelar däremot en större andel av 

förädlingsvärdet på ekonomisk hållbarhet då de fördelar 19% och de stora företagen 

12%. Båda grupperna fördelar 0% på miljömässig hållbarhet, detta trots att stora företag 

i genomsnitt fördelar 3 mkr till denna dimension. Detta beror på att fördelningen utgör 

en så låg andel av den totala fördelningen. 

 

4.5 Fördelningen av förädlingsvärdet mellan företag i olika branscher 

Nedan presenteras det genererade resultatet uppdelat i de tio branscherna. 

 

 

2015 Förädlingsvärde 
mkr 

Förädlingsgrad 
 

Stora företag 9965 45% 

Små och medelstora företag 978 58% 

Tabell 9 - Förädlingsvärde och förädlingsgrad, indelat i storlek 

2015 Ekonomisk 
hållbarhet 

Social 
hållbarhet 

Miljömässig 
hållbarhet 

Teknologisk 
hållbarhet 

Kvar i företaget 
(Avskrivningar +/- Framtida 

investeringar) 

Stora företag 12% 51% 0% 9% 28% 
(9%+19%) 

Små och medelstora 
företag 

19% 26% 0% 3% 52% 
(3%+49%) 

Tabell 10 - Fördelning av förädlingsvärde, indelat i storlek 
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2015 Förädlingsvärde 
mkr 

Förädlingsgrad 
 

Konsumentvaror 4897 28% 

Konsumenttjänster 13556 49% 

Industri 8421 42% 

Teknologi 6603 68% 

Telekommunikation 10718 43% 

Råvaror 5545 26% 

Hälsovård 1684 54% 

Finans och fastighet 3566 65% 

Kraftförsörjning 243 47% 

Olja och gas 363 30% 

Tabell 11 - Förädlingsvärde och förädlingsgrad, indelat i bransch 

 

Resultatet visar att förädlingsgraden varierar mellan olika branscher. Den 

genomsnittliga förädlingsgraden för samtliga företag är 45% (se tabell 7). De branscher 

som har lägst förädlingsgrad är råvaror, konsumentvaror samt olja och gas, alla dessa 

har en förädlingsgrad runt 30%. Branscherna med högst förädlingsgrad är finans och 

fastighet samt teknologi som båda har en förädlingsgrad över 60%. Resterande fem 

branscher har en förädlingsgrad som ligger runt snittet för samtliga företag. 
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2015 Ekonomisk 
hållbarhet 

Social 
hållbarhet 

Miljömässig 
hållbarhet 

Teknologisk 
hållbarhet 

Kvar i företaget 
(Avskrivningar +/- 

Framtida investeringar) 

Konsumentvaror 12% 62% 0% 6% 20% 
(12%+8%) 

Konsumenttjänster 7% 25% 0% 1% 67% 
(3%+64%) 

Industri 9% 70% 0% 6% 15% 
(7%+8%) 

Teknologi 8% 60% 0% 21% 11% 
(7%+4%) 

Telekommunikation 22% 39% 0% 0% 39% 
(33%+6%) 

Råvaror 13% 51% 1% 2% 33% 
(22%+11) 

Hälsovård 12% 62% 0% 13% 14% 
(14%+0%) 

Finans och fastighet 21% 27% 0% 1% 51% 
(2%+49%) 

Kraftförsörjning 43% 18% 0% 0% 39% 
(103%-64%) 

Olja och gas 46% 7% 0% 0% 47% 
(53%-6%) 

Tabell 12 - Fördelning av förädlingsvärde, indelat i bransch 

 

Resultatet visar skillnader i hur branscherna fördelar förädlingsvärdet mellan 

hållbarhetsdimensionerna samt vad som blir kvar i företaget, vilket går till 

avskrivningar och sparande för framtida investeringar.  

 

Resultatet visar skillnader i fördelningen av förädlingsvärdet mellan alla dimensioner. I 

genomsnitt fördelar samtliga företag 12% till den ekonomiska dimensionen. De 

branscher som fördelar störst del av förädlingsvärdet på ekonomisk hållbarhet är olja 

och gas samt kraftförsörjning vilka båda fördelar mer än 40%. Två branscher som också 

fördelar högt, runt 20%, är finans och fastighet samt telekommunikation. Återstående 

sex branscher fördelar mellan 7% och 13%, vilket ligger runt medelvärdet för samtliga 

företag. 
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Social hållbarhet är den hållbarhetsdimension som det i genomsnitt fördelas mest till, 

vilket i genomsnitt för samtliga företag är 50% av förädlingsvärdet. 

Telekommunikation, råvaror och teknologi är de branscher som ligger närmast snittet. 

De branscher som fördelar lägst andel, under 30%, till den sociala hållbarheten är olja 

och gas, kraftförsörjning, finans och fastighet samt konsumenttjänster. Högst andel, 

över 60%, fördelar konsumentvaror, hälsovård och industri. 

 

Till den miljömässiga dimensionen fördelar samtliga branscher 0% förutom 

råvarubranschen som fördelar 1%. Resultatet visade att hälsovårdsbranschen också 

fördelar resurser till den miljömässiga hållbarheten, men det är en så låg andel av deras 

förädlingsvärde att den inte utgör någon procentenhet.  

 

Fördelningen till den teknologiska dimensionen ligger i snitt på 9%. Högst andel 

fördelar teknologibranschen med 21%, därefter kommer hälsovårdsbranschen som 

fördelar 13% till denna dimension. Branscherna kraftförsörjning, olja och gas samt 

telekommunikation fördelar 0% av sitt förädlingsvärde till den teknologiska 

dimensionen. Resterande fem branscher ligger alla under snittet med en fördelning 

mellan 1% och 6%. 

 

Efter fördelningen av förädlingsvärdet till de fyra hållbarhetsdimensionerna återstår den 

del som blir kvar i företaget. Minst andel kvar i företaget har branscherna teknologi, 

hälsovård och industri. Störst andel kvar har branscherna olja och gas, finans och 

fastighet samt konsumenttjänster. 

 

Det förädlingsvärde som blir kvar i företaget går till avskrivningar och resterande sparas 

i företaget till framtida investeringar. Branscherna telekommunikation, kraftförsörjning 

samt olja och gas fördelar störst andel till avskrivningar medan konsumenttjänster och 

kraftförsörjning fördelar lägst. 

 

De branscher som sparar mest till framtida investeringar är konsumenttjänster, industri 

samt finans och fastighet. Olja och gas samt kraftförsörjning har negativa andelar kvar 

till framtida investeringar vilket betyder att de i genomsnitt fördelar mer än de har i 
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förädlingsvärde, vilket kan bero på att företagen i dessa branscher gör stora förluster 

eller har ovanligt höga utdelningar. 
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5. Analys och slutsatser 
I detta avsnitt kommer uppsatsens syfte och frågeställningar att analyseras och 

slutsatser kommer att dras med utgångspunkt i den tidigare forskning, de teorier och 

det resultat som presenterats. Detta sammanfattas sedan genom en a posteriori-modell. 

Avslutningsvis presenteras studiens praktiska och teoretiska resultat, kritik mot studien 

samt förslag till fortsatt forskning inom området. 
 

5.1 Den modifierade förädlingsvärdemodellens genomförbarhet 

Haller och Van Staden (2015) menar att förädlingsvärdemodellen utvecklad med en 

miljödimension har stor potential att användas för att informera om företags hållbara 

ansvarstagande vilket bekräftas i denna studie. En fördel med att använda 

förädlingsvärdemodellen som ett mått på hållbarhet är enligt Haller och Van Staden 

(2015) att modellen är jämförbar vilket även det konstateras i denna studie. 

 

Den modifierade förädlingsvärdemodellen visar hur företag fördelar sitt förädlingsvärde 

i monetära termer men visar inte hur effektivt dessa medel används av företaget. 

Modellen visar endast hur stor del som går till varje dimension men inte vad effekten av 

detta blir, vilket gör att bilden av företagets hållbara ansvarstagande inte alltid blir helt 

rättvis. En annan begränsning är att information som inte kan mätas i monetära termer ej 

beaktas i modellen. Modellen kan också kritiseras på grund av att den inte är kompatibel 

med banker och försäkringsbolag. Att fördelningen till den miljömässiga dimensionen 

är 0% beror på att det inte är obligatoriskt att specificera miljökostnader i 

årsredovisningen gör att företag kan ha dessa kostnader utan att det visas. Därmed 

betyder det att den miljömässiga hållbarheten inte behöver vara 0% i verkligheten även 

om resultatet i denna studie visar det. 

 

Slutsatsen som dras utifrån detta är att den modifierade förädlingsvärdemodellen är 

genomförbar och användbar för att ge en indikation på företags hållbara ansvarstagande, 

dock med vissa brister.  

 

5.2 Svenska börsföretags förädlingsvärde fördelat mellan 

hållbarhetsdimensionerna  
Resultatet för samtliga företag visar att störst andel av förädlingsvärdet delas ut till den 

sociala och den ekonomiska hållbarhetsdimensionen, där den sociala tilldelas 50% och 
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den ekonomiska tilldelas 12%. Trots att alla dimensioner bidrar till företags mervärde är 

det endast dessa två dimensioner som består av aktieägare, finansiärer, anställda och 

samhället, det vill säga merparten av företags intressenter. Att dessa dimensioner 

tilldelas större del av förädlingsvärdet kan därmed förklaras genom intressentteorin som 

enligt Hahn och Kühnen (2013) handlar om att tillgodose alla intressenters behov. Detta 

kan även kopplas till legitimitetsteorin som handlar om att upprätthålla det sociala 

kontraktet mellan företaget och intressenterna.  

 

Enterpriseteorin kan också förklara varför de sociala och ekonomiska dimensionerna 

tilldelas större del av förädlingsvärdet, detta eftersom alla företag enligt denna teori 

måste hålla en god relation till sina intressenter för att implementera 

fortlevnadsprincipen och överleva på lång sikt. Att den sociala dimensionen tilldelas 

större del av förädlingsvärdet än den ekonomiska kan bero på att denna dimension 

innehåller samhället och de anställda vilka utgör ett större antal intressenter än den 

ekonomiska dimensionen som innefattar aktieägare och samhället. Till den teknologiska 

hållbarhetsdimensionen fördelar företagen i genomsnitt 9%, vilket kan kopplas till 

enterpriseteorin och Fagerström et al. (2016) som menar att företag måste investera i 

teknologi för att kunna överleva på lång sikt, det vill säga implementera 

fortlevnadsprincipen. Även om Fagerström et al. (2016) menar att företagen bör ha en 

jämn fördelning av förädlingsvärdet mellan alla dimensioner för att säkra sin överlevnad 

på lång sikt kan en anledning till att fördelningen är ojämn bero på att företagen 

prioriterar lönsamheten på kort sikt.  

 

Slutsatsen som dras är att svenska börsföretag fördelar störst andel av sitt 

förädlingsvärde till den sociala hållbarhetsdimensionen och därmed prioriterar socialt 

hållbarhetsansvar högst. Företagen fördelar näst störst andel till den ekonomiska 

hållbarhetsdimensionen och slutsatsen är att de därmed prioriterar denna dimension näst 

högst. Minst andel fördelar företagen till teknologisk hållbarhet och därmed dras 

slutsatsen att de prioriterar denna dimension lägst. Ingen andel av förädlingsvärdet 

fördelas till den miljömässiga dimensionen men med hänsyn till 5.1 så dras ingen 

slutsats huruvida företagen tar ett miljömässigt ansvar eller ej. 
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5.3 Skillnader i fördelningen av förädlingsvärdet mellan företag i olika 

storlekar  
Resultatet visar att stora företag fördelar ut en större del av sitt förädlingsvärde än vad 

små och medelstora företag gör och därmed har små och medelstora företag en större 

del av förädlingsvärdet kvar i företaget. Det kan kopplas till intressentteorin eftersom 

stora företag kan ha fler intressenter med större krav på sig, exempelvis fler anställda 

och aktieägare. Detta kan även kopplas till legitimitetsteorin eftersom att de har fler 

intressenter att legitimera sig mot. Att stora företag fördelar en större andel av 

förädlingsvärdet än små och medelstora företag kan även förklaras genom tidigare 

forskning då Amran och Ooi (2014) menar att företagsstorlek har ett positivt samband 

med hållbarhetsansvar. Amran och Ooi (2014) förklarar att detta kan bero på att större 

företag använder mer resurser vilket medför att de måste ta ett större ansvar. Enligt 

Bonsón och Bednárová (2015) kan det även bero på att större företag har mer resurser 

att lägga på hållbarhet. 

 

Stora företag fördelar i snitt förädlingsvärdet över de fyra dimensionerna med lika stora 

andelar som genomsnittet för samtliga företag. Små och medelstora företag fördelar en 

mindre andel av sitt förädlingsvärde på social hållbarhet än stora företag. Detta kan 

kopplas till tidigare forskning och bero på att mindre företag enligt Hourneaux et al. 

(2014) inte blir påverkade av lagstiftning i lika hög grad som stora företag, vilket kan 

göra att de därmed inte har lika stora skattekostnader till samhället. Det kan även 

kopplas till att större företag enligt Balkan och Tumen (2016) ger anställda högre löner 

vilket kan bero på att anställda i större företag är mer produktiva, har högre utbildningar 

eller får mer förmåner som exempelvis sjukförsäkringar. 

 

Små och medelstora företag fördelar en större andel av sitt förädlingsvärde på 

ekonomisk hållbarhet än stora företag, vilket kan förklaras genom tidigare forskningen 

gjord av Ghosh (2007) och Dietrich (2012) vilka menar att de små och medelstora 

företagen är högre belånade och har högre räntor på sina lån på grund av lägre 

informationsasymmetri och sämre förhandlingskraft. Genom att små och medelstora 

företag därmed är mer beroende av finansiärer kan enterpriseteorin kopplas till varför de 

fördelar en större andel till den ekonomiska hållbarhetsdimensionen. 
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Fördelningen till den teknologiska hållbarhetsdimensionen skiljer sig också, där stora 

företag fördelar en större del av sitt förädlingsvärde än små och medelstora företag. 

Detta kan kopplas till tidigare forskning gjord av Lejarraga och Martinez-Ros (2014) 

och Fishman och Rob (1999) vilka menar att större företag lägger mer resurser på 

forskning och utveckling på grund av att de har mer kapital och bättre kapacitet för att 

investera i detta. Inga skillnader ses mellan stora och små och medelstora företags 

fördelning till den miljömässiga hållbarheten, båda grupperna fördelar 0%. 

 

Utifrån detta dras slutsatsen att det finns skillnader i fördelningen av förädlingsvärdet 

mellan företag i olika storlekar. Slutsatsen är att stora företag tar ett större 

hållbarhetsansvar än små och medelstora företag gör. Stora företag tar ett större socialt 

och teknologiskt hållbarhetsansvar medan små och medelstora företag tar ett större 

ekonomiskt hållbarhetsansvar. Inga slutsatser dras kring skillnaderna i den miljömässiga 

hållbarhetsdimensionen.  

 

5.4 Skillnader i fördelningen av förädlingsvärdet mellan företag i olika 

branscher  

Resultatet visar skillnader mellan de olika branscherna. En skillnad är hur stor andel av 

förädlingsvärdet som branscherna fördelar ut mellan hållbarhetsdimensionerna och vad 

som sparas i företaget. Resultatet visar att branscherna teknologi, hälsovård och industri 

är de som fördelar störst andel av sina förädlingsvärden till hållbarhetsdimensionerna 

och har minst andel kvar i företaget. De branscher som har störst andel kvar i företaget 

och därmed fördelar ut minst andel till hållbarhetsdimensionerna är olja och gas, finans 

och fastighet samt konsumenttjänster.  

 

Resultatet visar även skillnader i hur de olika branscherna fördelar sina 

förädlingsvärden till alla dimensioner förutom den miljömässiga hållbarheten. 

Skillnaderna i fördelningen av förädlingsvärdet mellan branscherna kan kopplas till 

enterpriseteorin genom att företagen är olika beroende av olika resurser, och därmed 

fördelar större andelar till den dimension som innehåller de resurser de är mest beroende 

av för att säkra sin överlevnad. Exempelvis fördelar branscherna olja och gas samt 

kraftförsörjning störst andelar till den ekonomiska hållbarheten vilket kan kopplas till 

enterpriseteorin och bero på att dessa branscher har större behov av ägare och 

finansiärer för att överleva. Telekommunikation fördelar också en stor andel vilket kan 
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förklaras genom tidigare forskning av Bremberger et al. (2016) som visar att branschen 

telekommunikation ger högst utdelning till sina aktieägare. 

 

Att konsumentvaror, hälsovård och industri fördelar störst andel till den sociala 

hållbarheten kan kopplas till enterpriseteorin genom att de har större behov av 

humankapital än övriga företag för att fortleva. Det skulle även kunna förklaras genom 

någon av de anledningar som Neumuller (2015) tar upp. Dessa är att högre löner kan 

betalas ut av branscher med sämre arbetsförhållanden, produktivare anställda eller för 

att öka anställdas lojalitet, attrahera mer kompetent personal och uppmuntra anställda att 

anstränga sig mer. 

 

Teknologi och hälsovård är de två branscher som fördelar störst andelar till den 

teknologiska hållbarheten vilket kan kopplas till enterpriseteorin och bero på att de har 

ett större behov av forskning och utveckling för att överleva. Detta eftersom att 

företagen i dessa branscher arbetar med teknologi och forskning som ständigt kräver 

utveckling. Det skulle även kunna förklaras genom tidigare forskning gjord av Ortega-

Argilésa et al. (2014) och Lee (2009) som visar att branscher med högteknologiska 

företag investerar mer i teknologi, forskning och utveckling än andra branscher. 

 

Det är svårt att dra några paralleller om skillnaderna mellan branscherna, 

intressentteorin och legitimitetsteorin. Alla branscher fördelar störst del av sina 

förädlingsvärden till de ekonomiska och sociala dimensionerna vilka består av 

merparten av företagens intressenter vilket tidigare nämnts i kapitel 5.1. Att samtliga 

branscher fördelar störst andelar till dessa två dimensioner kan även kopplas till 

legitimitetsteorin som handlar om att företagen vill upprätthålla det sociala kontraktet 

med sina intressenter. Uppdelningen mellan hur stora andelar de olika branscherna 

väljer att lägga på dessa två dimensioner skiljer sig dock åt vilket inte kan förklaras 

genom intressentteorin eller legitimitetsteorin. 

 

Inga större skillnader ses mellan branschernas fördelning till den miljömässiga 

hållbarheten. Alla branscher fördelar 0% förutom råvarubranschen som fördelar 1%. 

 

Slutsatsen som dras utifrån detta är att det finns skillnader i fördelningen av 

förädlingsvärdet mellan företag i olika branscher. Branscherna teknologi, hälsovård och 
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industri tar det största hållbara ansvaret medan olja och gas, finans och fastighet samt 

konsumenttjänster tar minst hållbart ansvar. Branscherna olja och gas samt 

kraftförsörjning tar störst ekonomiskt hållbarhetsansvar. Konsumentvaror, hälsovård 

och industri fördelar tar störst socialt hållbarhetsansvar. Teknologi och hälsovård tar 

störst teknologiskt hållbarhetsansvar. Inga slutsatser dras kring skillnaderna i den 

miljömässiga hållbarhetsdimensionen.  

 

5.5 A posteriori-modell 

Studiens a posteriori-modell har använts för att återkoppla till a priori-modellen och 

visa hur teorier och tidigare forskning kunnat förklara hur företag väljer att fördela sina 

förädlingsvärden, de vill säga de två sista delarna i studiens syfte. 

 

 
 

Figur 2 - A posteriori-modell 

 

Modellens utgångspunkt är företagens fördelning av förädlingsvärdet på de fyra 

hållbarhetsdimensionerna. Resultatet i studien har visat skillnader i fördelningen av 

förädlingsvärdet mellan företagen baserat på storlek och bransch. De tre teorierna 

intressentteorin, legitimitetsteorin och enterpriseteorin har kunnat förklara varför företag 

väljer att agera på ett visst sätt samt skillnader i hur företagen väljer att fördela sina 

förädlingsvärden.  
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Förädlingsvärdet fördelas i genomsnitt med störst andel till de ekonomiska och sociala 

hållbarhetsdimensionerna vilket i studien förklaras genom intressentteorin, 

legitimitetsteorin och enterpriseteorin. Fördelningen av förädlingsvärdet till den 

teknologiska hållbarhetsdimensionen har kopplats till enterpriseteorin. Fördelningen till 

den miljömässiga hållbarhetsdimensionen är den enda dimension som inte kunnat 

kopplats till någon av studiens teorier. 

 

En skillnad i fördelningen av förädlingsvärdet mellan företag i olika storlek är att stora 

företag fördelar en större del av sitt förädlingsvärde till hållbarhetsdimensionerna medan 

små och medelstora företag behåller en större del av förädlingsvärdet i företaget. Detta 

har i studien förklarats genom intressentteorin och legitimitetsteorin. Små och 

medelstora företag fördelar en större del av förädlingsvärdet till ekonomisk hållbarhet 

vilket kopplats till enterpriseteorin.  

 

En skillnad mellan branscherna är att teknologi, hälsovård och industri fördelar störst 

andel av förädlingsvärdet på hållbarhetsdimensionerna. Olja och gas samt 

kraftförsörjning fördelar störst andel till den ekonomiska hållbarheten. Konsumentvaror, 

hälsovård och industri fördelar störst andel till den sociala hållbarheten. Teknologi och 

hälsovård fördelar störst andelar till den teknologiska hållbarheten. Skillnaderna mellan 

branscherna har kopplats till enterpriseteorin. 

 

5.6 Studiens praktiska och teoretiska resultat 
Det praktiska resultat som denna studie medfört är att en modifierad 

förädlingsvärdemodell för första gången empiriskt testats som ett mått på företags 

hållbara ansvar. Studien visar att modellen kan användas för att se hur företag väljer att 

fördela sina förädlingsvärden mellan de fyra hållbarhetsdimensionerna. Studien visar 

också att modellen kan användas för att se skillnader mellan företag.  

 

Det teoretiska resultat studien har givit är att den visat att fördelningen av 

förädlingsvärdet skiljer sig mellan svenska börsföretag i olika storlekar och branscher, 

och att detta kan förklaras genom intressentteorin, legitimitetsteorin och 

enterpriseteorin. 
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5.7 Kritik mot studien  

Kritik som kan riktas mot studien är att eftersom det visade sig att miljökostnaderna var 

svåra att finna i årsredovisningarna visar studiens resultatet troligtvis inte den rätta 

miljömässiga hållbarheten. Många företag har förmodligen dessa kostnader utan att de 

specificeras i årsredovisningarna. Även om studien visar att företagen i genomsnitt 

fördelar 0% av sina förädlingsvärden till miljömässig hållbarhet behöver detta därmed 

inte vara den verkliga fördelningen.  

 

Annan kritik som kan riktas mot studien är att den baserats på siffror från 

koncernredovisningar vilket kan ha inverkat på resultatet. En koncern består av ett 

moderföretag och dotterföretag. I en koncernredovisning sammanslås hela koncernens 

finansiella rapporter till en gemensam rapport. En koncern kan bestå av företag som är 

verksamma i olika länder där de ekonomiska förhållandena skiljer sig åt. Exempelvis 

kan ett företag som har sin produktion i ett land med högre penningvärde än i Sverige 

påverka den sociala hållbarheten så att den ser lägre ut genom att lönerna ser låga ut när 

de omvandlas till svenska kronor. 

 

Den kritik som riktades mot modellen i kapitel 3.5.1 om att den endast visar hur 

företagen fördelar sitt förädlingsvärde och inte hur effektivt resurserna används, kan 

även riktas mot studiens resultat.  

 

5.8 Förslag till fortsatt forskning 

Att använda förädlingsvärdemodellen som ett mått på hållbarhet är ett relativt outforskat 

område där fler studier som empiriskt testar modellen bör göras. Förslagsvis kan studier 

utföras på andra företag i Sverige samt företag i andra länder. 

 

Då det visat sig att miljöinvesteringar och miljökostnader ofta inte specificeras i 

årsredovisningarna har det i denna studie varit svårt att ta fram ett resultat för den 

miljömässiga hållbarhetsdimensionen. Förslag till fortsatt forskning är därför att göra en 

liknande studie där företagens miljökostnader tas fram genom att förslagsvis samarbeta 

med de företag som undersöks.  

 

Då denna studie enbart kollat om skillnader finns i fördelningen av förädlingsvärdet 

mellan företag i olika storlekar och branscher skulle fortsatta studier kunna göras för att 
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kolla beroendet mellan dessa variabler och hur företag väljer att fördela sina 

förädlingsvärden. 
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