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Sammanfattning 
Bakgrunden för denna studie är den tidigare problematiken att företag har haft en frihet att 

välja det de ska rapportera rörande hållbarhet. Detta har lett till att företag tenderar rapportera 

det som får dem att framstå i god dager i enlighet med legitimitetsteorin. För att undgå denna 

problematik har poster som framgår i företagens årsredovisningar använts för att undersöka 

hur företagen distribuerar sina förädlingsvärden till olika intresseområden (finansiell-, social-, 

miljö-, samt teknologisk dimension). Vidare har klassiska förklaringsfaktorer inom 

redovisning (storlek, bransch och skuldsättningsgrad) använts för att analysera skillnader i 

svenska börsbolags distribution av deras förädlingsvärden. 

 

Den empiriska datan har genererats genom inhämtning av 245 årsredovisningar från bolag 

noterade på den svenska börsmarknaden. Datan har sedan bearbetats i en modifierad 

förädlingsvärdesmodell som vidare har kunnat bli analyserad via Spearmans Rho 

korrelationstest kopplade till de förklaringsfaktorerna som utgår från en skala (storlek och 

skuldsättningsgrad). För den kategoriska faktorn bransch har branschernas medelvärden 

använts för att analysera skillnader i företagens distribution. 

 

Spearmans Rhos korrelationstest visade statistiskt signifikanta samband mellan dels 

faktorerna storlek och skuldsättningsgrad och dels distributionen till den finansiella och 

sociala dimensionen. Ingen statistisk slutsats har kunnat dras rörande distributionen till 

miljömässig hållbarhet p.g.a. bristande statistiskt underlag. Bransch har visat sig vara en 

betydande faktor vid distribution till den teknologiska dimensionen. En faktor som inte kunde 

förutses på förhand var vinster via värdering enligt verkligt värde som har visat sig lett till 

stort kvarvarande ofördelat förädlingsvärde i fastighetsföretagen. 
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1 Inledning 

 I detta kapitel redovisas en inledande bakgrundsbeskrivning som förklarar vad 

som har legat till grund för denna studie. Denna bakgrund går vidare i en problematisering 

som sedan avslutas med studiens syfte, forskningsfrågor samt studiens fortsatta disposition. 

 

1.1 Bakgrund och problematisering 

En vedertagen definition av begreppet hållbar utveckling har utformats i Brundtlandrapporten 

av World Commission on Environment and Development (1987) där de menar att det är en 

utveckling som tillgodoser de nutida behoven utan att kompromissa förmågan för framtida 

generationer att möta sina behov. Det var även efter denna tidpunkt som det blev ett ökat 

fokus kring frågor om långsiktig hållbarhet. Enligt Fagerström, Hartwig och Lindberg (2016) 

var det i samband med Brundtlandrapporten som organisationer såg ett ökat behov av att visa 

upp sitt arbete med hållbar utveckling för omvärlden. 

 

Det finns i dagsläget ingen reglering för hur företagen ska redovisa sina åtgärder för en 

hållbar utveckling för omvärlden och många gånger är det företagens ledning som beslutar om 

vilka delar av den hållbara utvecklingen som ska stå i årsredovisningen (Gaffikin, 2014). 

Enligt Fagerström et al. (2016) har det dock funnits vedertagna accepterade modeller för 

hållbar utveckling, t.ex. Triple Bottom Line (TBL) och Global Reporting Initiative (GRI) som 

en stor majoritet av företagen använder sig av när de redogör för sin hållbara utveckling, men 

de skiljer sig väldigt mycket åt. Beroende på bl.a. företagens storlek och bransch väljer de att 

använda modellerna annorlunda vilket gör dess användbarhet för omvärlden rimlig att 

ifrågasätta. 

 

Enligt Watts och Zimmerman (1990) kan dessa subjektiva val av rapportering härledas till 

“positive accounting theory” (PAT) som innebär att redovisning blir en del av ett kontrakt 

mellan de styrande i företaget och ägarna. De två parterna kommer frivilligt överens om 

vilken typ av redovisningsmetod (t.ex. GRI eller TBL) som ska användas utöver de 

obligatoriska lagstadgade uppgifterna som måste ingå i årsredovisningen. Watts och 

Zimmerman (1990) menar även att inom PAT kommer de styrande primärt tillgodose sitt 

egna och företagets värdemaximering före ägarnas intressen. Det leder till att de utför egna 

subjektiva val av redovisningsmetod för att maximera företagets värde oavsett innebörden i 

redovisningsmetoden (Watts och Zimmerman, 1990). 
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Problemet med frivilligheten att välja redovisningsmetod existerar bl.a. inom 

hållbarhetsrapportering och benämns vedertaget som “cherry-picking”. Enligt Gray och Milne 

(2002) samt Voinea och Dimitriu  (2014) handlar detta förfarande om att rapporteringen i 

stort är frivillig och att företagen har möjlighet på egen hand att välja vilka 

hållbarhetsindikatorer som rapporteras. Detta leder vidare till att företagen får incitament att 

rapportera de uppgifter som ställer företaget ifråga i god dager, och därmed välja bort 

negativa uppgifter (Ackers och Eccles, 2015; Lyon och Maxwell, 2011). Problematiken kring 

incitamenten att rapportera goda nyheter och möjligheten att frivilligt välja vilka indikatorer 

som rapporteras utåt till allmänheten menar Gray och Milne (2002) gör att rapporteringen i 

bästa fall kan ses som partiska sammanställningar som försvårar jämförbarheten. 

 

Enligt Cascino och Gassen (2010) samt Romson (2012) är jämförbarhet en viktig aspekt inom 

både redovisning och hållbarhetsrapportering. Med jämförbarhet åsyftas både möjligheten att 

jämföra två eller flera företag med varandra under ett enskilt tillfälle, samt möjligheten att 

utvärdera ett enskilt företags förändring över tid. Enligt Barlev och Haddad (2007) är det en 

av de viktigaste aspekterna inom redovisning för att externa intressenter såsom investerare ska 

kunna utföra informerade val. Gray et al. (2006) vidareutvecklar denna tankegång med att 

beskriva hur redovisning leder till att externa intressenter kan ta mer informerade beslut och 

investerar i mer vinstdrivande företag som på sikt skapar incitament till utveckling och 

innovation. Allt detta är beroende av möjligheten för intressenterna att göra korrekta 

jämförelser mellan olika företag. Denna typ av jämförbarhet är svår att upprätthålla inom 

hållbarhetsrapportering då den tidigare nämnda möjligheten att frivilligt välja 

hållbarhetsindikatorer leder till att olika företag väljer olika indikatorer som då försvårar 

jämförbarheten mellan företag. 

 

Kritik kring tidigare hållbarhetsrapportering har även förts fram av Figge och Hahn (2004) 

som menar att tidigare tillvägagångssätt har antingen varit svåra att applicera eller varit starkt 

begränsade. Som en lösning på dessa problem har de argumenterat för en mätmetod som 

grundar sig på monetära termer som går att återfinna i årsredovisningen. Figge och Hahn 

(2004) benämner denna metod som hållbart förädlingsvärde (eng: Sustainable Value Added). 

Hållbart förädlingsvärde definieras av Figge och Hahn (2004) som storleken av ett företags 

bidrag till hållbarhet mätt i monetära termer. Figge och Hahn (2005) menar att valet av 

mätmetod bör vara lika vid undersökningar av flera företag i samma bransch, region eller av 
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likartad storlek inom snarlik bransch för att få en jämförbarhet. Utifrån detta tankesätt har 

Fagerström et al. (2016) byggt en hållbarhetsmodell (benämns som modifierad 

förädlingsvärdesmodell) som bygger på att mäta hur förädlingsvärdet i ett företag distribueras 

till fyra olika hållbarhetsdimensioner. Dessa fyra hållbarhetsdimensioner är följande: (1.) 

Finansiell hållbarhet,  (2.) Social hållbarhet, (3. ) Miljömässig hållbarhet och (4.) Teknologisk 

hållbarhet.  

 

(1.) Enligt Spangeberg och Bonniot (1998) handlar finansiell och ekonomisk hållbarhet om ett 

företags möjlighet att följa fortlevnadsprincipen i en konkurrensutsatt marknad. Spangeberg 

och Bonniot (1998) menar att ifall ett företag ska kunna följa fortlevnadsprincipen på en 

finansiell nivå måste företaget inte bara ha möjlighet att täcka utgifterna för det lånade 

kapitalet, utan de måste även kunna betala räntorna på skulderna. Utöver att kunna täcka 

dessa kostnader som uppkommer tillsammans med skulder menar Fagerström et al. (2016) att 

i ett kapitalistiskt samhälle måste även utdelningen till aktieägarna basera sig på en 

marknadsmässig grund. Detta handlar om att kunna upprätthålla finansieringen av företaget 

långsiktigt.  

 

(2.) Inom redovisning definieras social hållbarhet av poster som berör de etiska och mänskliga 

aspekterna av verksamheten (Tagesson, Blank, Broberg och Collin, 2009). Fagerström et al. 

(2016) exemplifierar social hållbarhet inom redovisningen som skattekostnader och 

lönekostnader. Hur stor lönen är per anställd blir här relevant då låga löner per anställd kan ge 

en indikation på hur långsiktigt hållbart organisationen är. Då löner direkt berör de arbetande 

människorna och skattekostnader rimligtvis kan ha en etisk utgångspunkt då det kan anses 

etiskt viktigt att visa för omvärlden hur mycket företagen betalar i skatt torde rimligtvis 

definitionen hävdas stämma överens med  Fagerströms et al. (2016) påstående. 

 

(3.)  I miljömässig hållbarhet är miljökostnad en svårdefinierad post och det finns inte mycket 

standarder eller regleringar kring ämnet. Även inom forskningen är denna post inte djupare 

definierad. Dock kan det utläsas ur EU-kommissionens rekommendation (2001) där det utförs 

en övergripande definition av begreppet “miljökostnad” att den viktigaste distinktionen för att 

en post ska redovisas som en miljökostnad är att kostnaden uppstår för att förhindra, reducera 

eller återställa skador på miljön. Dessa skador ska vidare ha uppstått på grund av 

verksamheten från företaget i fråga.  
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(4.) I teknologisk hållbarhet redovisas direkta FoU-kostnader samt indirekta kostnader genom 

avskrivningar på tidigare FoU-investeringar (Fagerström et al. 2016).  Att FoU är en viktig 

del för ett företags möjlighet att följa fortlevnadsprincipen och på så sätt kunna vara 

långsiktigt hållbart stärks av en pluralitet av tidigare forskning. Redan Mansfield (1969) kom 

fram till att FoU-investeringar i bl.a. oljebranschen ledde till förväntade avkastningar kring 

runt 30% inom en femårsperiod. Även senare forskning från Ballester, Garcia-Ayuso och 

Livnat (2003) samt Chan, Faff, Ghargori och Ho (2007) har pekat på att FoU har en positiv 

påverkan på framtida avkastning.  

 

De ovanstående fyra hållbarhetsdimensionerna (exkl. teknologi) har enligt Hahn och Figge 

(2011) varit vanligt förekommande beroende variabler att studera vid undersökningar om 

hållbarhet och förädlingsvärde. Vidare menar Figge och Hahn (2005) att tidigare forskning 

inom hållbart förädlingsvärde visat att faktorer såsom storlek och bransch varit nyckelfaktorer 

för att finna likheter och skillnader. De menar också att storlek och bransch har haft betydelse 

för jämförbarheten mellan olika företag då företag inom liknande bransch och storlek tenderar 

att agera på liknande sätt.  

 

Faktorer som kan förklara skillnader och likheter bland olika företags agerande har även 

studerats inom både hållbarhetsrapportering och redovisning. Adams, Hill och Roberts (1998) 

menar bl.a. att tidigare forskning kring hållbarhetsrapportering och redovisning haft ett stort 

fokus på att hitta olika faktorer som förklarar skillnader och likheter kring redovisningens 

utformning. De menar vidare att detta har framförallt varit vanligt förekommande i tidigare 

forskning rörande miljörapportering. En av dessa faktorer som har undersökts redan tidigt 

kring hållbarhetsrapportering är organisationers skuldsättningsgrad (Belkaoui och Karpik, 

1989). Utöver skuldsättningsgraden är det även vanligt förekommande att använda storlek och 

bransch som förklarande faktorer inom hållbarhetsrapportering (Clarkson, Li, Richardson och 

Vasvari, 2008;  Mahoney, Thorne, Cecil och LaGore, 2013). 
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1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Ovanstående bakgrund och problemdiskussion har lett fram till följande forskningsfrågor: 

 

 Kan faktorerna storlek, bransch och skuldsättningsgrad förklara skillnaderna i 

företagens distribution av hållbart förädlingsvärde? 

 Vilka andra faktorer kan förklara skillnaderna i företagens distribution av hållbart 

förädlingsvärde? 

 

Genom att besvara studiens forskningsfrågor syftar denna undersökning att analysera 

bakomliggande faktorer som kan förklara skillnader i företagens distribution av 

förädlingsvärde. De förklarande faktorer som har analyserats är storlek, skuldsättningsgrad 

samt bransch. Vidare syftar denna studie till att analysera vilka andra faktorer som kan 

förklara skillnaderna i företagens distribution av hållbart förädlingsvärde. 

 

1.3 Avgränsning 

För att underlätta jämförbarheten av resultaten har en avgränsning blivit gjord för att enbart 

inkludera börsnoterade bolag. I och med denna avgränsning behövs det inte tas hänsyn till 

redovisningsrekommendationer som kan finnas i exempelvis K3 och K2. På grund av den 

begränsade tiden har årsredovisningar publicerade senare än 2016-04-30 inte inkluderats i 

undersökningen. 

 

Undersökningen består av information som återfinns i årsredovisningar avseende 

räkenskapsåret 2015 för börsbolag registrerade på Stockholmsbörsen. Företag inom small cap, 

mid cap och large cap från Stockholmsbörsen har inkluderats i undersökningen. I 

undersökningen har företag verksamma inom försäkrings och banksektorn exkluderats då 

deras regelverk är annorlunda gentemot de andra börsbolagen vilket skulle snedfördela denna 

undersöknings empiriska resultat och därmed ej kunna jämföras. 
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1.4 Disposition 

I nedanstående figur presenteras studiens fortsatta disposition. Denna modell är framtagen för 

att kunna visa en övergripande bild över studiens resterande upplägg. 

 

 

Figur 1: Studiens fortsatta disposition 

 

Metodkapitlet redovisar de metodval och verktyg som har använts för att generera och 

analysera den framtagna datan. Referensramen redogör dels den grundläggande kunskap som 

bör innehas för att förstå studiens resultat, och dels den tidigare forskning som har legat till 

grund för studiens hypoteser. I kapitel fyra presenteras den genererade datan samt en 

grundläggande förklaring och analys av vad datan betyder. Den grundläggande analysen 

övergår i kapitel fem till en fördjupad analys där resultatet diskuteras i ljuset av tidigare 

forskning och teorier. Kapitlet avslutas med studiens slutsatser, metodreflektion och förslag 

till vidare forskning.  
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2 Metod 

 I detta kapitel redogörs den metod som har använts i studien för att besvara de 

forskningsfrågor som ämnas bli besvarade. Inledningsvis förklaras en teoretisk del som har 

legat till grund till vald metod. Denna teoretiska del går sedan över i en mer praktisk 

förklaring av studiens metod. 

 

2.1 Forskningstradition inom redovisning 

Denna studies syfte är att undersöka företags hållbarhetsredovisning och förklara skillnader 

samt likheter i deras distribution av resurser till olika hållbarhetsdimensioner. Guthrie, Petty, 

Yongvanich och Ricceri (2004) menar att innehållsanalys är ett bra verktyg att använda vid 

mätning och jämförelse av faktorer i årsredovisningar. Till följd av syftets natur har studien 

genomförts utifrån ett positivistiskt och objektivt synsätt, där kunskap kan mätas och tolkas 

utifrån ett objektivt förhållningssätt (Cristenson, 1983). Denna undersökning är att ses som 

utformad utefter klassisk forskningstradition inom redovisning. Med klassisk 

forskningstradition åsyftas att den är kvantitativ samt att den utgår från en positivistisk 

hållning där fokus är på objektiva jämförelser av kvantifierbar data istället för en tolkande 

ansats med fokus på ord (Ryan, Scapens och Theobald, 1992). 

 

Denna studie utgår ifrån en deduktiv ansats där tidigare forskning och teorier används för att 

ta fram hypoteser som sedan förkastas eller ej av studiens empiriska resultat. Inom den 

deduktiva ansatsen tas tidigare forskningsresultat och teorier fram för att kunna skapa 

hypoteser som sedan bekräftas eller förkastas av undersökningens empiriska resultat (Ryan, 

Scapens och Theobald, 1992). De hypoteser som grundar sig på tidigare forskning är främst 

framtagna utifrån de faktorer som studien ämnar att undersöka. 

 

För att besvara syftet avser denna studies empiriska kärna bestå av årsredovisningar från de 

börsnoterade företagen på den svenska börsen för räkenskapsåret 2015. Denna studie är därför 

att betrakta som en tvärsnittsstudie då den undersöker flera företag vid ett särskilt tillfälle 

(räkenskapsåret 2015) till skillnad från longitudinell som innebär att undersöka förändringar 

över tid (Collins och Kothari, 1989; Lindahl, 2003).  
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2.2 Teoretisk positionering 

Enligt Cristensen (1983) kan en teoretisk positionering i en forskningsstudie vara antingen 

positiv eller normativ. Cristensen (1983) menar att positivistisk forskning innebär en 

systematiserad kunskap som ämnar besvara “vad, varför, vilka”? Då denna studie avser att 

förklara beteenden från företagen och inte ge rekommendationer är den att betrakta som 

positivistisk. 

 

Enligt Hartwig (2011) kan teoretisk positionering inom redovisning delas in i huvudsakligen 

fyra kategorier som dels baserar sig på distinktionen mellan produktions- och 

konsumptionsperspektiv, och dels distinktionen mellan normativ teori och deskriptiv teori. I 

den första kategorin, som är normativ utifrån ett produktionsperspektiv, studeras hur 

redovisningen ska eller bör utformas, dvs. rekommendationer till producenter. I den andra 

kategorin, som är normativ utifrån ett konsumptionsperspektiv, studeras hur redovisningen 

ska eller bör användas, dvs. rekommendationer till konsumenterna av 

redovisningsinformation. I den tredje kategorin, som är deskriptiv utifrån ett 

produktionsperspektiv, studeras hur redovisningen de facto utformas av producenterna. Den 

sista kategorin är även den deskriptiv men utgår ifrån konsumenternas perspektiv, dvs. hur 

användarna av redovisningsinformation de facto använder informationen. 

 

 

Figur 2: Redovisningsteoretisk positioneringsmodell (Hartwig, 2011) 

 

Denna studie placerar sig främst i den tredje kategorin då den ämnar beskriva hur 

producenterna de facto utför redovisningen samt vilka faktorer som förklarar skillnaderna i 

utförandet. I kategori tre placerar sig studier som ämnar undersöka hur bolag agerar och vad 
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som kan ligga till grund till dessa ageranden vilket leder till att denna studie placerar sig i 

denna kategori. Till viss del kan även studien placera sig i kategori två då den modifierade 

förädlingsvärdesmodellen och den analyserade datan kan ses som en rekommendation till 

användare av redovisningsinformation såsom analytiker, men detta ska inte ses som studiens 

huvudsakliga syfte. 

 

2.3 Tillvägagångssätt 

För att uppfylla studiens syfte och besvara frågeställningarna togs beslut om att göra en 

innehållsanalys av årsredovisningarna hämtade från de börsnoterade företagen på den svenska 

börsen. Guthrie et al. (2004) menar att innehållsanalyser av årsredovisningar är empiriskt 

giltiga som en metod för insamling av information då den kvantitativa informationen kodas i 

kategorier för att upptäcka mönster och samband. Att analysera den insamlade offentliga 

informationen systematiskt innebär att den blir att betrakta som objektiv och pålitlig (Guthrie 

et al., 2004). Då informationen som ska samlas in i denna studie är lagstadgad för företagen 

att uppge torde den rimligen vara pålitlig och öppen för objektiv tolkning. 

 

Vidare menar Guthrie et al. (2004) att tidigare forskning har kvantifierat information som 

företagen lämnat i årsredovisningarna. De har gjort det med ett verktyg innehållande uppgifter 

som vanligen finns med i årsredovisningen. I denna studie är “verktyget” som Guthrie et al. 

(2004) beskriver, den modifierade förädlingsvärdesmodellen av Fagerström et al. (2016). 

Guthrie et al. (2004) menar att få studier lyckats modifiera ett kodningsverktyg till att jämföra 

storlek och bransch på företagen i populationen. Denna studies syfte är att Fagerströms et al. 

(2016) modifierade förädlingsvärdesmodell bland annat ska bidra med förklaringar till de 

faktorerna. 

 

Guthrie et al. (2004) nämner följande kriterier som ska vara uppfyllda för att en 

innehållsanalys ska på rätt tillvägagångssätt uppnå syftet: 

 

1. Kategorierna i klassificeringen ska vara tydliga och operationellt definierade. I denna 

studie innebär det kategorierna från Fagerströms et al. (2016) modell där kategorierna 

är poster som finns med i årsredovisningarna. 

2. Objektivitet är det viktigaste vilket innebär att det inte får finnas några tvivel om 

vilken information som hör eller inte hör till en specifik kategori. 
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3. Information måste vara kvantifierbar. I den modifierade förädlingsvärdesmodellen blir 

informationen det i form av procentsatser samt absoluta tal i kronor. 

4. Tillförlitlig kodning av informationen är nödvändigt för att kunna dra slutsatser. I den 

modifierade förädlingsvärdesmodellen kodas informationen till siffror med hjälp av 

Microsoft Excel och statistikprogrammet SPSS. 

 

Då denna studie uppfyller de kriterier som Guthrie et al. (2004) nämner kan studien anses ha 

de grunder som krävs för att tillvägagångsättet ska kunna uppnå studiens syfte. 

 

2.4 Datainsamling 

Enligt Saunders et al. (2007) finns det två metoder för att samla in data till en undersöknings 

empiriska del. Detta sker antingen via primärdata och/eller sekundärdata där den förstnämnda 

datainsamlingen är information som forskaren samlar in på egen hand och den sistnämnda 

datainsamlingen är information som samlats in av andra personer eller organisationer. I denna 

studie har både primär- och sekundärdata införskaffats där primärdatan har införskaffats från 

de undersökta bolagens årsredovisningar. Dessa årsredovisningar har i sin tur främst blivit 

inhämtade från bolagens egna hemsidor. Sekundärdatan har införskaffats via data från 

Nasdaqs OMX-hemsida (Nasdaq 2016). Nasdaqs OMX-hemsida har använts för att särskilja 

börsbolagen genom bransch och huruvida de tillhör large, small eller mid cap. För att särskilja 

bolagen utifrån storlek och skuldsättningsgrad har informationen om dessa faktorer beräknats 

utifrån det som är publicerat i vardera bolags årsredovisning. För storleken har bolagens 

balansomslutning använts som proxy och skuldsättningsgraden beräknas genom bolagens 

totala skulder delat med det totala egna kapitalet. 

 

2.4.1 Population och urval 

Populationen som har blivit undersökt i denna studie är alla börsnoterade bolag på 

Stockholmsbörsen, och inkluderar large cap, mid cap samt small cap. Förutom avgränsning 

har inget urval blivit gjord och hela populationen har inkluderats. För att finna de bolag som 

ingår i Stockholmsbörsen har Nasdaqs OMX-hemsida (2016) använts, och det är samma 

hemsida som har använts för att sortera bolagen mellan small cap, mid cap och large cap, 

samt vilken bransch bolagen tillhör. Enligt Swedbank (2016) definieras large cap, mid cap 

och small cap enligt följande: 
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Large cap: Börsnoterade bolag med ett börsvärde över 1 miljard euro 

Mid cap: Börsnoterade bolag med ett börsvärde mellan 150 miljoner och 1 miljard euro 

Small cap: Börsnoterade bolag med ett börsvärde mindre än 150 miljoner euro 

 

Nedanstående tabell redovisar undersökningens totala population, bortfall samt studiens urval. 

 

Total population 278 

Bortfall 1 -33 

Urval 1 =245 

Bortfall 2 -8 

Urval 2 =237 

Figur 3: Population, bortfall och urval 

 

Vid tidpunkten för denna studie återfanns 278 bolag noterade på Stockholmsbörsen (Nasdaq 

2016). Det är dessa bolag som undersökningens totala population består utav. 

 

I bortfall 1 (Se Bilaga 1) ingår bolag som följer annan lagstiftning såsom banker och 

försäkringsbolag eller bolag som följer annat lands lagstiftning. I denna bortfallsgrupp 

inkluderas även de bolag vars årsredovisningar ej fanns publicerade innan 30 april 2016. Det 

som specificerar denna grupp och separerar den från bortfallsgrupp 2 (Se Bilaga 2) är att dess 

distribution av förädlingsvärde inte har analyserats. Istället har gruppens sammansättning 

analyserats för att undersöka ifall detta bortfall kan ha haft påverkan på studiens resultat. 

Detta bortfall har lett fram till ett första urval bestående av 245 bolag. 

 

I bortfallsgrupp 2 ingår bolag som har redovisat ett negativt förädlingsvärde innan distribution 

till de olika hållbarhetsdimensionerna har skett. Dessa negativa förädlingsvärden leder till 

inverterade procentandelar vilket vidare leder till att studiens statistiska sammanställning blir 

missvisande. Denna grupp har blivit djupare analyserad där inte endast dess sammansättning 

har analyserats utan vidare dess distribution vilket särskiljer den från urvalsgrupp 1. Totalt 

ingår således 237 bolag i denna studies urval, utav dessa bolag återfanns 69 st i large cap, 85 

st i mid cap och 83 st i small cap (Nasdaq 2016). Med en bortfallsandel på 14,8 % 
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((33+8)/278) antas studiens validitet vara tämligen hög eftersom resultatet kan generaliseras 

på hela populationen vilket, enligt Saunders et al. (2007), är vad som indikerar en 

undersöknings externa validitet. 

 

I denna studie har branschindelningen utgått ifrån indelningen som är gjord på Nasdaqs 

hemsida. De branscher som har inkluderats är följande: 

 

 Olja och Gas 

 Industri 

 Råvaror 

 Konsumentvaror 

 Konsumenttjänster 

 Hälsovård 

 Allmännytta 

 Telekommunikation 

 Teknologi 

 Finans (Exkl. fastighetsbolag) 

 Fastighet 

 

Som tidigare nämnt i avgränsningen har banker och försäkringsbolag verksamma inom finans 

exkluderats då de har annan lagstiftning att följa. Inom branschen finans har fastighetsbolag 

exkluderats och vidare behandlats som en enskild bransch då det kan antas att fastighetsbolag 

har mer gemensamt med andra fastighetsbolag i jämförelse med övriga finansbolag. 

 

2.4.2 Källkritik 

I denna studie har primärdata inhämtats direkt från populationens årsredovisningar, vilket kan 

ses som tillförlitligt då populationen baserar sig på börsnoterade bolag som har revisionsplikt 

(Bolagsverket, 2014). Att den undersökta populationen har krav på att en oberoende part 

granskar årsredovisningar ökar tillförlitligheten på den inhämtade primärdatan. Vidare är det 

inhämtade materialet kvantitativ data som inte grundar sig på frivillig rapportering vilket 

minskar risken att den rapporterade informationen skulle ha tagits fram via “cherry picking”. 
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Den sekundärdata som har inhämtats består främst utav granskade (peer review) 

vetenskapliga artiklar från välrenommerade tidskrifter. Att de vetenskapliga artiklarna har 

blivit granskade innan dess publicering stärker tillförlitligheten på informationen som har 

hämtats ifrån dem. Detta ger denna studie en starkare grund ur en teoretisk ståndpunkt. En 

viktig del i denna studie som inte har en direkt utgångspunkt från någon vetenskaplig artikel 

är den modifierade förädlingsvärdesmodellen som istället har blivit publicerad i en tidskrift 

(tidningen balans). Dock har denna modell blivit framtagen av en professor, en lektor och en 

doktorand inom företagsekonomi vilket stärker dess tillförlitlighet. För att ytterligare stärka 

modellens tillförlitlighet har vetenskapliga artiklar använts för att ge stöd åt de fyra 

hållbarhetsdimensionerna som modellen är uppbyggd på. 

 

2.5 Reliabilitet och validitet (tillförlitlighet) 

Guthrie et al. (2004) med ursprung från Milne och Adler (1999) menar att reliabilitet i en 

innehållsanalys handlar om två separata huvudfaktorer. Först bör en kontroll göras om att den 

insamlade informationen är pålitlig och rimlig. I det här fallet posterna som finns i 

årsredovisningen. Guthrie et al. (2004) menar att de uppnås genom att flera personer 

oberoende av varandra arbetar med insamlingen och kategoriseringen av informationen 

förutsatt att avvikelserna mellan dessa är minimal. I denna studie har det gjorts genom att två 

separata personer samlat in och kategoriserat informationen i den modifierade 

förädlingsvärdesmodellen. Den andra faktorn är reliabiliteten förknippat med 

kodningsverktyget, i det här fallet den modifierade förädlingsvärdesmodellen. Här knyter 

Guthrie et al. (2004) an till Krippendorff (1980) som menar att det i sin tur skapar tre 

underkategorier för reliabilitet: Stabilitet, reproducerbarhet och exakthet. Guthrie et al. (2003) 

utvecklar dessa och menar att för att öka reliabiliteten i datainsamling/analys ska 

informationen som samlas in tydligt definieras och dess relevans bör vara grundad från 

relevant litteratur inom området. Denna studie har i den teoretiska referensramen utvecklat 

begreppen relevanta för studien och dess syfte i kombination med Fagerströms (2016) et al. 

modifierade förädlingsvärdesmodell.  

 

Guthrie et al. (2003) menar vidare att för att få hög reproducerbarhet bör 

kodningsinstrumentet vara pålitligt med tydliga kategorier och beslutsramar. I denna studie är 

kodningsinstrumentet den modifierade förädlingsvärdesmodellen av Fagerström et al. (2016) 

vars kategorier grundar sig i de delposter som återfinns i årsredovisningarna. Som sista punkt 
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för att öka träffsäkerheten i informationen som ska mätas menar Guthrie et al. (2003) att de 

personer som avkodar informationen bör vara tränade att fatta beslut och avkoda på likadant 

tillvägagångsförfarande. Guthrie et al. (2003) exemplifierar detta med att avkodarna kan göra 

en testavkodning för att kontrollera att det utförs på likadant sätt. I denna studie gjordes ett 

sådant pilottest där avkodarna individuellt avkodade samma företags årsredovisning i den 

modifierade förädlingsvärdesmodellen för att sedan jämföra resultatet med varandra. Dessa 

testavkodningar var överensstämmande. Ytterligare en faktor som minimerar risken för fel är 

att en kontrollfunktion programmerats in i Excel under avkodningen av informationen. 

Kontrollfunktionen består av att summan av posterna “utdelning” och “kvar i företaget” i 

Fagerströms et al. (2016) modell ska vara lika med “årets resultat” i företaget. Summan som 

kontrollfunktionen genererade kontrollerades av avkodarna i företagens årsredovisning vilka 

var överensstämmande. 

 

Enligt Hahn och Kuhnen (2013) samt Saunders et al. (2007) handlar begreppet validitet om 

huruvida en studie mäter det som den avser att mäta. Rimligtvis bör denna studies 

innehållsanalys anses vara av hög validitet då modeller, begrepp och nyckelord är tydligt 

beskrivna i huruvida vad dessa avser att mäta och varför de då blir relevanta för studien. 

Exempel på detta är beskrivningen av Fagerströms et al. (2016) modifierade 

förädlingsvärdesmodell där både modellen och dess beståndsdelar beskrivs tydligt vad dess 

relevans är för studien och vad dessa mäter. Begreppet extern validitet eller “generalisering” 

blir på ett sätt överflödigt i denna studie då urvalet består av hela populationen på den svenska 

börsen och på grund av skillnader bland lagar och regler i utlandet blir resultatet svårare att 

motivera för generalisering utanför Sveriges gränser. 

 

2.6 Val av mätbara variabler 

I en statistisk dataanalys finns oberoende variabler (faktorer) och beroende variabler där de 

tidigare antas påverka den senare (Saunders, 2007). För kunna mäta faktorerna har 

Fagerströms et al:s (2016) modell använts som verktyg för att ta fram kvantifierbar data 

rörande dessa. I denna studie är de beroende variablerna att betrakta som de poster i 

Fagerströms et al. (2016) modifierade förädlingsvärdesmodell, vilka är följande: 
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 Miljömässig hållbarhet 

 Social hållbarhet 

 Teknologisk hållbarhet 

 Finansiell hållbarhet 

 

De oberoende variablerna är de variabler som påverkar de beroende variablerna (Saunders, 

2007), dvs. oberoende variabler är att likställa med faktorer som de beroende variablerna 

påverkas utav. De oberoende variablerna i denna studie blir därmed samma faktorer som 

avses besvaras i frågeställningen är följande: 

 

 Storlek 

 Skuldsättningsgrad 

 Bransch 

 

Dessa faktorer antas ha påverkat de tidigare nämnda beroende variablerna vilket har lett till att 

studiens hypoteser främst har grundat sig utifrån dessa. Hur dessa faktorer vidare har 

analyserats redogörs i nedanstående del.  

 

2.7 Dataanalys 

För att uppnå studiens syfte samt besvara studiens forskningsfrågor har den framtagna datan i 

denna studie analyserats i tabeller framtagna ur Excel. Detta har skett för att kunna jämföra 

grupper gentemot varandra och hur dessa gruppers fördelningar av förädlingsvärden har skiljt 

sig. För att analysera skillnader vid faktorer som kan ses som nominella (storlek och 

skuldsättningsgrad) istället för kategorier (bransch) har dessa blivit indelade i tre kategorier 

där de ställs i relation till varandra. Vidare har sambanden mellan de faktorer som kan ses som 

nominella och de beroende variablerna studerats genom att undersöka korrelationen mellan 

dem. För korrelationen har Spearmans rho använts i analysprogrammet SPSS istället för 

Pearsons r. Spearmans rho är ett vanligt verktyg vid statistiska undersökning inom 

forskningsområdet redovisning, Shepard, Camilli och Williams (1983) rekommenderar 

Spearmans rho framför Pearson r. Shepard et al. (1983) argumenterar vidare att extremvärden 

riskerar att överdriva det uppmätta sambandet inom Pearson r. Eftersom denna studies 
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framtagna data innehåller vissa extremvärden är detta en viktig aspekt att ta hänsyn till vilket 

har lett till att Spearmans rho har använts framför Pearson r. 
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3 Referensram 

I detta kapitel redovisas studiens allmänna samt teoretiska referensram. Kapitlet 

inleds med en allmän referensram som sedan övergår till en teoretisk referensram som 

studien grundar sig på. 

 

3.1 Allmän referensram 

I denna inledande del av referensramen redovisas den allmänna referensram som har legat till 

grund för studiens vidare empiriska undersökning. Inledningsvis presenteras verktyget, dvs. 

den modifierade förädlingsvärdesmodellen som har använts vid genereringen av studiens 

empiriska data. Presentationen av verktyget efterföljs sedan av en beskrivning av regler för 

börsnoterade företag samt en ingående redogörelse för vardera hållbarhetsdimension.  

 

3.1.1 Modifierad förädlingsvärdesmodell 

Som verktyg för att uppnå studiens syfte har en förädlingsvärdesmodell från Fagerström et al. 

(2016) nyttjats. Denna modell har använts då nyttjandet av den avser kunna bidra till att 

besvara frågeställningarna om distribution av hållbart förädlingsvärde. Den modifierade 

förädlingsvärdesmodellen innehåller studiens beroende variabler och datan från dem går att 

separera för att se likheter och skillnader kopplade till de förklarande faktorerna (storlek, 

bransch, skuldsättningsgrad). Då de beroende variablerna är framtagna från företagens balans- 

och resultaträkningar går de att kvantifiera i monetära termer vilket leder till att de beroende 

variablerna även blir jämförbara mellan olika företag.  

 

Förädlingsvärdet i modellen av Fagerström et al. (2016) beräknas genom differensen mellan 

nettoomsättningen och de externa kostnaderna. I denna inledande del av modellen har 

hållbarhetsdimensionerna (finansiell, miljö, social och teknologi) separerats från de externa 

kostnaderna. Kostnaderna för dessa hållbarhetsdimensioner kan istället ses inkluderad inom 

förädlingsvärdet. Vidare i modellen används de fyra hållbarhetsdimensionerna för att 

utvärdera hur stor del av förädlingsvärdet som distribueras till vardera dimension. Det 

resterande förädlingsvärdet som inte fördelas till dessa dimensioner är resurser som blir kvar i 

företaget. 

 

Fagerströms et al. (2016) modell är tvådelad där den första delen redovisar beräkningen av 

förädlingsvärdet. Eftersom detta är en modifierad modell har de olika 
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hållbarhetsdimensionerna lyfts ut från de externa kostnaderna i denna inledande del. Det 

förädlingsvärde som beräknas ska ses som det värde som blir producerat i företaget exklusive 

fördelning till miljö, finansiell, teknologisk och social hållbarhet. Modellen har exemplifierats 

utav Fagerström et al (2016) enligt följande: 

 

Beräkning av förädlingsvärde (Mkr) 

Nettoomsättning 20 853 

Externa kostnader -15 060 

Förädlingsvärde 5 803 

Figur 4: Beräkning av förädlingsvärde (Fagerström, Hartwig och Lindberg, 2016) 

 

I den nästkommande delen redovisas hur stor del av förädlingsvärdet som fördelas ut till de 

olika hållbarhetsdimensionerna. Fördelningen redovisas både i absoluta tal i form av kronor 

och i andel av förädlingsvärde och omsättning. Fagerström et al. (2016) har exemplifierat hur 

fördelningen av ett företags förädlingsvärde kan se ut genom följande modell: 
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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 2100   

Totalt 2157 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 miljöinvest. 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 mijlö/FoU 1378   

För framtida avskrivning invest. 39   

Totalt 1417 24,40% 6,80% 

Figur 5: Modifierad förädlingsvärdesmodell (Fagerström, Hartwig och Lindberg, 2016) 

 

Det är viktigt att förstå att denna modell inte redovisar (eller ens ämnar redovisa) hur väl 

medlen används inom vardera hållbarhetsdimension, utan det som redovisas i denna modell är 

endast hur stor del utav förädlingsvärdet som spenderas på vardera hållbarhetsdimension. Det 

är med andra ord endast input-värdet som redovisas och inte output-värden. 
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3.1.2 Förädlingsvärde 

Begreppet förädlingsvärde har sitt ursprung från enterpriseteorin. Enligt Suojanen (1954) var 

en tidig definition på förädlingsvärde, summan av intäkter minus kostnader för material, 

råvaror, energi etc. Således är alltså förädlingsvärdet lika med intäkter minus de externa 

kostnaderna i verksamheten. Det som däremot omfattas av förädlingsvärdet är enligt Suojanen 

(1954) avskrivningar som också går att utläsa av Fagerströms et al. (2016) modell. Figge och 

Hahn (2004) utvecklar begreppet förädlingsvärde och menar att hållbart förädlingsvärde 

definieras som storleken av ett företags bidrag till hållbarhet mätt i monetära termer. Enligt 

Suojanen (1954) är kontentan utav användningen av förädlingsvärdekonceptet att ge 

kompletterande information till organisationens deltagare (intressenter) om verksamheten 

utöver informationen i resultat- och balansräkning. En rimlig tolkning utifrån Suojanen (1954) 

och Figge och Hahn (2004) ovan vore därmed att syftet med hållbart förädlingsvärde är att 

redovisa för intressenterna hur distribution av medel rörande hållbarhet fördelas. Fagerströms 

et al. (2016) modifierade förädlingsvärdesmodell avser att visa denna distribution utan 

“cherry picking”-faktorn att företagen själva subjektivt väljer ut vad de vill redovisa för sina 

intressenter.  

 

3.1.3 Regler för börsnoterade företag 

I denna studie har populationen som blivit undersökt varit börsnoterade, dvs. publika företag. 

Enligt RFR 2 (2016) ska “företag vars värdepapper på balansdagen är noterade på en reglerad 

marknad upprätta koncernredovisning i enlighet med EU antagna IFRS”. För koncerner ska 

även RFR 1 (2016) följas vilket ger kompletterande redovisningsregler för koncerner. I RFR 2 

(2016) förklaras vidare att rapportering för moderföretag ska hålla samma kvalitet som de 

tidigare nämnda koncernerna. Detta leder till att alla svenska företag som är noterade på 

Stockholmsbörsen ska tillämpa reglerna från IFRS så länge dessa inte strider mot svensk lag 

eller att tillämpandet av IFRS leder till beskattningssituationer som skiljer sig mot svensk 

skatterätt. 

 

3.1.4 Social och human hållbarhet 

Matthews (1997) med ursprung från Grey et al. (1987) menar att social hållbarhet är ett 

resultat av de finansiella åtgärder vars sociala effekter organisationen kommunicerar till 

samhället och specifika intressentgrupper som verkar i samhället. Matthews (1997) 

exemplifierar och menar att till skillnad från det traditionella synsättet att tillkännage 
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finansiell information till aktieägare och övriga intressenter är grundstenen i social hållbarhet 

att företagen har ett ansvar som är större än att öka avkastningen till sina aktieägare. Daly 

(1992) menar att exempel på ett hållbar och rättvist ansvar mot samhället kan vara att öppet 

redovisa allokeringen i betalda och uppskjutna skatter, det exemplifieras även i Fagerströms et 

al. (2016) modell.  

 

Argument för att social hållbarhet är grunden för att uppnå hållbarhet i en organisation förs 

fram av Fagerström, Hartwig och Cunningham (2016) som menar att indikatorer för 

hållbarhet i den humana aspekten av social hållbarhet bör konkretiseras, exempelvis genom 

att mäta antalet sjukdagar. Även Figge och Hahn (2005) menar att sådana indikatorer behövs, 

där de exemplifierar med mätningen av arbetsplatsolyckor. Fagerström et al. (2016) menar att 

ett företag därför bör ha tillräckligt med kapital för att kunna täcka riskerna för kostnader i 

t.ex. antalet sjukdagar. Om de anställda är friska bör rimligtvis nästa steg vara att produkterna 

företaget producerar är hållbara. Fagerström et al. (2016) exemplifierar det i den miljömässiga 

hållbarhetsdimensionen. 

 

3.1.5 Miljömässig hållbarhet 

Mathews (1997) menar att till miljömässig hållbarhet ska alla delar i årsredovisningen räknas, 

som på något sätt påverkas av verksamhetens agerande gentemot miljörelaterade ting. 

Mathews (1997) vidareutvecklar med att nya områden inom miljöredovisning även bör ingå i 

den kategorin. Miljökostnader och miljöinvesteringar som finns med i Fagerströms et al. 

(2016) modell torde därmed rimligen vara delar under begreppet miljömässig hållbarhet då de 

i allra högsta grad existerar som följd av verksamhetens agerande gentemot miljörelaterade 

ting.  

 

Som tidigare nämnt i studiens bakgrund är dock miljökostnader en svårdefinierad post och 

EU-kommissionens rekommendation (2001) är ett av få försök till definitioner på vad som 

inbegrips i begreppet miljökostnad. Det som, enligt EU-kommissions rekommendation (2001) 

ska inkluderas i posten miljökostnad är kostnader som uppstår för att förhindra, reducera eller 

återställa skador på miljön. De menar vidare att uppskattningar kan göras vid tillfällen där det 

inte går att separera vad som direkt ska hänföras till miljökostnader och vad som ska hänföras 

till övriga kostnader. Fagerström et al. (2016) menar även att balansen mellan möjlighet och 

risk måste balanseras för företagen i hållbarhetsdimensionerna, även så i den miljömässiga 
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dimensionen. Exempel på det är att om ett företag har möjlighet att producera en miljövänlig 

produkt på marknaden måste de balansera risken att någon av de andra 

hållbarhetsdimensionerna blir lidande till följd av detta. Balansen måste således finnas i alla 

led vilket Fagerström et al. (2016) tar fasta på i den teknologiska hållbarhetsdimensionen 

nedan. 

 

3.1.6 Teknologisk hållbarhet 

Som tidigare argumenterat i bakgrundskapitlet ter sig forskning och utvecklingskostnader 

(FoU) vara rimliga poster i den teknologiska hållbarhetsdimensionen. International Financial 

Reporting Standards (IFRS) har i dokumentet IAS 38 (2010) definierat begreppet forskning 

som en planerad undersökning vars syfte är att erhålla ny vetenskaplig/teknisk kunskap 

och/eller förståelse. Vidare har FoU utökats med en definition av begreppet utveckling som 

tillämpningen av forskningsresultat eller annan kunskap vid produktion av nya eller väsentligt 

förbättrade material, enheter, produkter, processer, system eller tjänster innan kommersiell 

produktion eller användning. I modellen från Fagerström et al (2016) har teknologisk 

hållbarhet blivit representerat dels av direkta kostnader för forskning och utveckling och dels 

av indirekta kostnader för forskning och utveckling i form av avskrivningar på FoU-

investeringar.  

 

För att koppla samman med tidigare resonemang från Fagerström et al. (2016), att alla 

hållbarhetsdimensioner hör ihop menar de att i den teknologiska hållbarhetsdimensionen får 

leverantörskedjan av produkten som produceras inte påverka hållbarhetsdimensionerna under 

sin livslängd. Det innebär att leverantörskedjan inte får påverka som enskild råvara. 

Leverantörskedjan får varken påverka människorna i företaget som tillverkar den eller de 

funktionsmässiga användaregenskaperna av produkten. Rimligtvis kan en funktionsmässig 

aspekt vara att produkten inte är direkt farlig för en användare att hantera. Vidare får 

leverantörskedjan inte påverka miljön och dylikt när produktens livslängd är slut och ska 

återvinnas. Har inte företagen kapital att balansera möjligheterna gentemot riskerna i dessa 

dimensioner menar Fagerström et al. (2016) att den finansiella hållbarheten och därmed hela 

verksamheten hotas vilket redogörs för nedan.  
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3.1.7 Finansiell hållbarhet 

Doane och MacGillivray (2001) särskiljer på finansiell och ekonomisk hållbarhet och menar 

att finansiell hållbarhet är marknadens värdering av det reella kassaflödet i företaget. 

Ekonomisk hållbarhet menar författarna skiljer sig åt då det involverar aktiviteter och 

konsekvenser för samhället utanför företagets gränser. Enligt Doane och MacGillivray (2001) 

ligger ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet därmed väldigt nära varandra i praktiken. 

Doane och MacGillivray (2001) menar också att ekonomisk hållbarhet är nyckeln till att 

skapa incitament för människor i organisationen att distribuera värde i de sociala och 

miljömässiga dimensionerna. Det som lyfts fram som signifikant för finansiell hållbarhet i en 

verksamhet är när den har god tillväxt, god arbetskraft etc. och därmed undviker 

konkurs.  Fagerström et al. (2016) utvecklar och menar att ett samlingsnamn är “going 

concern” vilket innebär att en organisations verksamhet är hållbar att fortskrida år efter år 

utan att riskera konkurs. 

 

För att knyta an till tidigare resonemang av Fagerström et al. (2016) kring 

hållbarhetsdimensionerna ovan menar de att om en organisation inte kan balansera 

möjligheterna och riskerna eller inte har kapital att möta kraven för resurserna exemplifierade 

i de sociala, miljömässiga och teknologiska hållbarhetsdimensionerna ovan riskerar de sin 

fortlevnadsexistens. Det innebär alltså att de riskerar att inte längre kunna vara going concern 

och därmed gå i konkurs. Bevarandet av kapitalet måste i och med detta inte bara ta sin 

utgångspunkt utifrån ett finansiellt perspektiv, utan från ett vidare helhetsperspektiv eftersom 

dessa fyra hållbarhetsdimensioner samverkar med varandra. 

 

3.2 Teoretisk referensram 

I denna del redovisas den teoretiska grund som denna undersökning vilar på. Denna del inleds 

med en redogörelse av de teorier som har legat till grund för denna uppsats. Teorierna har 

valts då de avser förklara grunden till motiven för hur, vad och varför företagen 

hållbarhetsrapporterar. Denna del avslutas med en A priori-modell med tillhörande tidigare 

forskning om faktorer som har undersökts i denna studie. 

 

3.2.1 Enterpriseteorin 

Enterpriseteorin nämndes för första gången av Soujanen (1954). Soujanen (1954) hävdar att i 

enlighet med enterpriseteorin bör organisationer vara att betrakta som institutioner. Utifrån 
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det påståendet menar Suojanen (1954) att den verksamhet organisationen bedriver bör 

bedömas utifrån den grad verksamheten bidrar till samhället. I enterpriseteorin inkluderas 

olika intressegrupper och hur deras intressen uppnås för att visa hur en organisation uppfyller 

sitt sociala ansvar gentemot samhället. Van Mourik (2010) exemplifierar dessa 

intressegrupper genom att ta upp bl.a. kunder, anställda, kreditgivare samt aktieägare. 

 

I denna studie har en modifierad version av Soujanens (1954) tankar kring begreppet 

enterprise använts. Soujanen (1954) har som tidigare nämnt beskrivit att olika intressegrupper 

och dess intressen legat till grund för enterpriseteorin. Denna studie har ett fokus på hur 

organisationers förädlingsvärde fördelas till olika intresseområden istället för specifika 

intressegrupper. Med intresseområde i denna kontext åsyftas de hållbarhetsdimensioner som 

inkluderas i den modifierade förädlingsvärdesmodellen. Utifrån Soujanens (1954) 

enterpriseteori utvecklades sedermera intressentteorin.  

 

3.2.2 Intressentteorin 

Intressentteorin (vanligtvis benämnt enbart som intressentmodellen på svenska) som begrepp 

nämndes för första gången enligt Harrison och Freeman (1999) i Ansoffs bok 1965, och detta 

begrepp togs då upp som en strategi för organisationer. Harrison och Freeman (1999) 

förklarar vidare att intressentteorin sedan dess har växt fram som en stor del inom 

ledningsteori. Deegan (2002) och Gray et al. (1996) förklarar att intressenter identifieras av 

den berörda organisationen utifrån vilken grad organisationen tror att samarbetet mellan varje 

intressentgrupp behöver hanteras för att tillgodose organisationens intressen. Det kallas även 

för primära och sekundära intressenter. 

 

Utifrån intressentteorin är ett fundament för organisationer att kunna långsiktigt överleva 

genom att balansera olika motstridiga krav från flera intressenter, och inte att maximera 

vinsten. För att uppnå detta är det två principer som ska efterföljas i intressenthantering: (1.) 

företagslegitimitet (corporate legitimacy) och (2.) förvaltande av intressenters intressen 

(stakeholder fiduciary). Den första principen handlar om att företaget måste styras för att vara 

till gagn för dess intressenter, dvs. dess kunder, leverantörer, ägare, anställda, samhället osv. 

Den andra principen handlar om att ledningen har en förvaltande relation till företaget och 

dess intressenter. Detta leder till att ledningen måste agera i företaget och dess intressenters 

intresse för att kunna säkerställa företagets långsiktiga överlevnad. (Hasnas, 1998) 
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Inom intressentteorin existerar en begreppsproblematik då den inkluderar både en normativ 

del för hur organisationer bör agera och en deskriptiv del av hur organisationer faktiskt agerar 

(Hasnas, 1998). Själva begreppsproblematiken består enligt Hasnas (1998) av att dessa två 

grenar beblandas och ingen noggrann uppdelning sker för att särskilja dessa. Donaldson och 

Preston (1995) tar även de upp den normativa och deskriptiva delen av intressentteorin och 

specificerar att den deskriptiva delen används inom forskning för att kunna förklara 

handlingar från företag samt hur företag styrs. Eftersom denna studie har som syfte att 

förklara skillnader och likheter i distributionen av förädlingsvärde är det den deskriptiva delen 

som har använts i studien. 

 

En viktig aspekt som tas upp inom den deskriptiva formen av intressentteorin är, som Gray et 

al. (1996) förklarar, att intressenter som ses som viktiga (primära intressenter) för en 

organisation ges mer uppmärksamhet. Den större uppmärksamheten menar Gray et al. (1996) 

leder till att mer resurser kommer att användas för att hantera dessa intressenter. Med andra 

ord bör intressenter som har större inflytande över en organisation ta del av förädlingsvärdet i 

högre utsträckning än intressenter med mindre inflytande. Intressenter med lite inflytande 

(sekundära intressenter) kan kopplas till intressenter som har ett intresse av miljökostnader. 

Miljökostnader kan anses vara kopplade till samhället i stort, och i viss mån sammankopplat 

med hela världen. I och med denna stora utspridning av inflytande från intressenter som har 

ett intresse av miljökostnader så kan dessa ses ha ett svagt inflytande.  

 

3.2.3 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin har likheter med de tidigare två nämnda teorierna och kan anses vara en 

förlängning av intressentteorin men unikt för legitimitetsteorin menar förespråkare är att 

legitimitet oftast skapas genom att organisationen tillgodoser samhällets förväntningar. 

Legitimitetsteorin belyser därmed den strategiska betydelsen av den frivilliga 

hållbarhetsrapporteringen i årsredovisningen som ett sätt för ledningen att tillgodose 

samhällets förväntningar och därmed skapa legitimitet (Deegan, 2002). 

 

Enligt Deegan (2002) visar en stor del av forskningen bevis att det finns ett samband mellan 

hållbarhetsrapportering och ledningens önskan att skapa legitimitet gentemot sina intressenter 

och andra intressentområden i organisationen. Legitimitet definieras som ett attribut som 
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existerar när en enhets (organisations) värderingar överensstämmer med de värderingar som 

existerar i det större sammanhanget (samhällets) som enheten tillhör. När oliktänkande mellan 

organisationen och samhällets värderingar uppkommer skapas det ett hot mot organisationens 

legitimitet (Deegan, 2002). 

 

Deegan (2002) och Lindblom (1994) menar att det finns fyra huvudåtgärder en organisation 

kan vidta som strategi för att få och/eller bibehålla legitimitet i sin årsredovisning. Dessa 

huvudåtgärder är följande: 

 

 Utbilda och informera dess intressenter om aktuella förändringar i organisationens 

aktiviteter och prestation. 

 Förändra intressenternas uppfattningar utan att förändra sitt faktiska beteende. 

 Manipulera uppfattningarna genom att vilseleda uppmärksamheten från det faktiska 

problemet till andra relaterade frågor genom att rikta fokus till de positiva målbilderna.  

 Förändra de externa förväntningarna på verksamhetens utförande. 

 

Relevant för denna studie blir beskrivningen av punkt 3 som rimligtvis går att koppla samman 

med “cherry picking”, som tidigare nämnt i praktiken innebär att organisationer väljer ut 

positiv information i sin hållbarhetsrapportering för att flytta fokus från de negativa 

aspekterna och därmed bibehålla/skapa legitimitet i betraktarens ögon.  

 

Behovet av att legitimisera sin verksamhet skiljer sig enligt Patten (1991) från bransch till 

bransch där vissa branscher drar till sig mer uppmärksamhet än andra branscher. Denna 

skillnad leder till att företag verksamma inom vissa branscher har ett större behov av att 

legitimisera sin verksamhet.  

 

Ovanstående resonemang om vad som karaktäriserar enterprise, intressent och 

legitimitetsteorin mynnar ut i två hypoteser som kan kopplas samman till tidigare nämnda 

teorier. Till följd av den stora utspridning av inflytande från intressenter som har ett 

intresseområde i form av miljökostnader så kan dessa anses ha ett svagt inflytande. Eftersom 

dessa intressenter blir väldigt “svaga” och har litet inflytande över organisationen har följande 

hypotes tagits fram: 

 

 H1a: Få organisationer kommer att redovisa miljökostnader. 
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En intressent som istället kan antas vara förhållandevis “stark” i detta sammanhang är staten, 

detta oberoende av vilken organisation som berörs då samtliga rimligtvis behöver uppvisa 

legitimitet gentemot staten. Detta leder till följande hypotes: 

 

 H1b: Fördelning i andel av förädlingsvärde till det offentliga i form av skatter kommer 

att vara likvärdigt genom hela populationen. 

 

3.2.4. Tidigare forskning 

Enligt Figge och Hahn (2005) är det på finansiella marknader vedertaget att kapital ska 

allokeras där de förväntas ge störst avkastning och på så sätt skapa bäst värde för företaget. 

Wurgler (2000) utvecklar och menar att oavsett bransch sker allokering av förädlingsvärde i 

högre grad i utvecklade länder än i underutvecklade länder. För hållbarhet inom ett företag 

menar Figge och Hahn (2005) dock att effektiviteten av hållbarhet hör ihop med det 

förädlingsvärde som allokeras i alla delar i ett företag, de menar att ett företag är mer effektivt 

desto mer förädlingsvärdet överskrider dess hållbarhetskapital. Figge och Hahn (2005) menar 

vidare att det är valet av kapitalallokering i företaget som är det viktigaste för att avgöra 

hållbarheten inom ett företag. Hahn och Figge (2011) menar vidare att hållbarhet i samhället 

inte kan nås utan företagens hjälp. 

 

Figge och Hahn (2005) hävdar att företagen behöver olika former av kapital och inte bara rent 

ekonomiskt kapital som framför allt berör intressegrupperna aktieägare och övriga 

investerare. För att nå ett bredare perspektiv på hållbar utveckling och dess bidrag till 

samhället behöver flera former av kapital tas med i beräkning. Figge och Hahn (2005) 

exemplifierar det i deras forskning på ett olja/gas-bolag där de lyfte fram dimensionerna 

miljömässiga och sociala faktorer som exempel på hur resurserna allokeras inom de båda 

dimensionerna. Exempel på poster som forskarna mätte i sin undersökning var 

koldioxidutsläpp i miljödimensionen och arbetsplatsolyckor i den sociala dimensionen. 

Forskarna belyste svårigheten med att på ett effektivt sätt kunna mäta hållbarheten utifrån det 

allokerade förädlingsvärdet. De menade dock, för att på ett rimligt sätt, få en jämförbarhet bör 

valet av mätmetod vara lika vid undersökning av flera företag i samma bransch, region eller 

av likartad storlek inom snarlik bransch. I det enskilda företaget Figge och Hahn (2005) 

undersökte poängterade de svårigheten som uppstår i mätningen när företaget inte redovisat 
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särskilda poster inom miljö och den sociala dimensionen. Det leder till svårighet vid eventuell 

jämförbarhet med andra företag.  

 

Hahn och Figge (2011) menar att tidigare forskning har använt sig av finansiella, sociala och 

miljömässiga dimensioner som beroende variabler för att undersöka hållbarhet och 

förädlingsvärde. Dock var det väldigt få av studierna som använde sig av den miljömässiga 

och sociala dimensionen som beroende variabler då dessa bara ansågs som ett komplement till 

den finansiella dimensionen (Hahn och Figge (2011). I denna studie är social och miljömässig 

dimension att betrakta som beroende variabler tillsammans med finansiell och teknologisk 

dimension. Hahn och Figge (2011) nämner att vissa forskare är kritiska till att använda sig av 

miljömässiga och sociala dimensioner som kvantifierbara indikatorer i en integrerad 

bedömning med den finansiella dimensionen då de menar att det bara är den finansiella 

dimensionen som är vedertaget accepterad och användbar för standardisering. Hahn och Figge 

(2011) själva ställer sig positiv till integrering i mätning av finansiella, sociala och 

miljömässiga dimensioner då, de i sammanhanget hållbarhet och förädlingsvärde, definitivt är 

kompatibla. 

 

Valet av mätmetod är viktigast för att räkna ut hållbarhetskapitalet och ska matcha den tänkta 

analysmetoden. Valet av mätmetod kan därför skilja sig åt beroende på vilken bransch som 

avses ett mäta, då en metod passar bättre in på en bransch och vice versa eftersom alla 

branscher har unika attribut (Figge och Hahn, 2005). Figge och Hahn (2005) poängterar i 

deras undersökning att metoden visar hur förädlingsvärdet från företaget har fördelats till 

hållbarhetsdimensionerna. För att avgöra hur hållbart ett företag faktiskt är behövs 

jämförbarhet. Till skillnad från denna studies modell där input mäts, mätte Figge och Hahn 

(2005) resurser som var av output-variant, t.ex. andel koldioxidutsläpp. De menar dock att 

deras resurser skulle kunna ses som input ur ett ekonomiskt perspektiv vilket låter rimligt då 

en post i denna studie är posten miljökostnader, vilken kan ses vara en rimlig följd av resursen 

koldioxidutsläpp. 
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3.2.5 A priori-modell och faktorer 

Den nedanstående A priori-modellen har tagits fram för att kunna illustrera de valda 

faktorerna som har identifierats utifrån tidigare forskning inom detta område. Dessa faktorer 

är de faktorer som antas kan ha haft betydande påverkan på det inhämtade empiriska 

materialet, och vidare kunna förklara distributionen av hållbart förädlingsvärde. 

 

 

Figur 6: A priori-modell 

 

Intressentteorin, legitimitetsteorin samt enterpriseteorin har redogjorts tidigare och kan antas 

ha en påverkan i företagens fördelning av deras förädlingsvärden. Dessa teorier och deras 

påverkan kan dock inte antas ha en lika direkt påverkan på fördelningen som storlek, bransch 

och skuldsättningsgrad. Dessa teorier antas istället ha en mer abstrakt påverkan och hänger 

ihop med resterande faktorer. Nedan redovisas den tidigare forskningen inom studiens område 

samt förklarande text till de olika faktorer som har inkluderats i den ovanstående A priori-

modellen. 

 

Skillnader i distribution av förädlingsvärde: Med distribution avses fördelningen av 

förädlingsvärdet till de olika hållbarhetsdimensionerna. Denna centrala del i A priori-

modellen ämnar att redogöra hur fördelningen av förädlingsvärdet skiljer sig mellan olika 
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företag. Dessa skillnader (och likheter) förklaras sedan av de nedanstående faktorerna i form 

av storlek, bransch, skuldsättningsgrad och andra faktorer. 

 

Storlek: Inom frivillig rapportering har tidigare forskning visat på ett positivt samband 

mellan storleken på en organisation och dess benägenhet att rapportera mer information än 

vad som krävs från reglering och lagstiftning (Singhvi och Desai, 1971; Bhushan, 1989). 

Singhvi och Desai (1971) förklarar att en möjlig anledning till detta samband är att större 

företag upplever större påtryckningar från både aktieägare samt externa intressenter vilket då 

skulle leda till att större företag blir mer benägna att legitimisera sin verksamhet. Hackston 

och Milne (1996) stärker detta påstående och förklarar vidare att större företag i större 

utsträckning påverkar sin externa omgivning vilket således leder till att större företag har fler 

intressenter att förhålla sig till. Fler intressenter leder vidare till att företaget har ett större 

intresse av att rapportera mer information än vad som krävs. Vidare menar Romson (2012) att 

mindre företag har sämre möjlighet att följa de lagar och rekommendationer som minskar 

miljöpåverkan. Den modifierade förädlingsvärdesmodellen har tagits fram för att undvika 

redovisa frivilligt rapporterad information då detta kan leda till cherry picking då företag 

rapporterar det som ställer det egna företaget i god dager. En utav de hållbarhetsdimensioner 

som dock redovisas i denna modifierade förädlingsvärdesmodell är miljökostnader (samt 

miljöinvesteringar inkl. dess avskrivning) vilket är en frivillig delpost att redovisa. I och med 

att denna delpost är frivillig att rapportera har följande hypotes tagits fram: 

 

 H2a: Större företag tenderar att redovisa miljökostnader i större utsträckning än 

mindre företag. 

 

Denna hypotes stärks även utav Patten (2002) som menar att den frivilliga rapporteringen 

ökar när företag får mer uppmärksamhet från omvärlden. Han grundar denna idé utifrån 

legitimitetsteorin som då förklarar att mer uppmärksammade företag behöver mer legitimitet. 

Det är vidare rimligt att anta att större företag är mer uppmärksammade av samhället. 

 

Tidigare forskning har, som beskrivet ovan, funnit ett samband mellan storlek och frivillig 

rapportering av information där förklaringen har varit att större företag har ett större behov av 

att legitimisera sin verksamhet då de innehar fler intressenter. Singhvi och Desai (1971) ger 

en vidare förklaring till att detta beteende har som mål att uppvakta viktiga intressenter. De 

menar vidare att större företag innehar större påtryckningar från bland annat aktieägare. Att 
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aktieägare explicit nämns som en av de intressenter som är speciellt viktiga för större företag 

leder till att dessa intressenter kan antas ta en stor del utav förädlingsvärdet. Detta antagande 

har lett till följande hypotes: 

 

 H2b: Större företag tenderar att fördela mer av sitt förädlingsvärde till aktieägare i 

form av utdelning, både i absoluta tal och i andel utav förädlingsvärde. 

 

Denna hypotes kan även stärkas genom ett logiskt resonemang då större företag kan antas ha 

stagnerat i sin utvecklingsfas och således inte är i lika stort behov av att använda allt 

nytillkommet kapital. Mindre bolag som är i början av sin utvecklingsfas kan med samma 

resonemang antas ha ett större behov av att utnyttja mer av kapitaltillskottet för att utveckla 

verksamheten. 

 

Som proxy för storlek har balansomslutning använts i denna studie. Balansomslutning är en 

utav de måtten som tidigare forskning har använt sig utav för att mäta storlek. Andra vanliga 

mått för att mäta storlek är omsättning och antal anställda (Adams et al., 1998). 

 

Bransch: Bransch har tidigare varit en faktor som visat sig vara betydande ifråga om hur 

mycket frivillig rapportering som ges ut. Patten (2002) menar bland annat att företag 

verksamma inom branscher som har stor potential att vara reglerad av miljölagar tenderar att 

rapportera mer miljöinformation än företag verksamma inom andra branscher. Dessa 

miljökänsliga branscher menar han kategoriserar av företag som är verksamma inom olja, 

kemikalier, metall och pappersindustrin. Med anledning av detta har följande branscher tagna 

från kapitel 2.4.1 definierats som miljökänsliga branscher: 

 

 Olja och gas 

 Industri 

 Råvaror 

 

Att företag verksamma inom miljökänsliga branscher rapporterar mer miljöinformation stärks 

även utav Tagesson, et al. (2009) som fann att företag verksamma inom råvaruindustrin (som 

kan ses som en miljökänslig bransch) redogjorde mer information om dess påverkan på 

miljön. Detta leder till att följande hypotes har utformats: 
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 H3a: Företag verksamma inom miljökänsliga branscher kommer att redovisa 

miljökostnader och avskrivningar på miljöinvesteringar i högre grad än företag 

verksamma inom andra branscher. 

 

Tagesson et al. (2009) menade vidare att, likt hur företag verksamma inom råvaruindustrin 

redovisar mer information om miljörelaterad information, redovisar företag verksamma inom 

konsumentvaror mer information avseende etiska aspekter. Författarna ger ingen djupare 

förklaring till detta resultat utan nöjer sig med att nämna debatten bland konsumenter och 

massmedia angående etik som förklaring till detta resultat. Om detta resultat istället skulle 

grunda sig i att företag verksamma inom konsumentvaror har stor del av sin verksamhet 

outsourcat till låglöneländer skulle ett antagande kunna göras att dessa företag betalar ut låga 

löner och därmed känner ett behov av att frivilligt rapportera information avseende etik för att 

legitimisera sin verksamhet till sina kunder. Detta antagande leder fram till följande hypotes: 

 

 H3b: Företag verksamma inom konsumentvaror kommer att fördela liten del av sitt 

förädlingsvärde till löner, med fokus på löner per anställd. 

 

En avslutande hypotes som är kopplad till bransch är inte direkt grundad i tidigare forskning 

utan är istället grundad på statistik från SCB. Enligt SCB (2015) var företag verksamma inom 

läkemedel samt tillverkning av datorer, elektronik och optik de två branscher som hade högst 

FoU-utgifter i relation till sin nettoomsättning. Statistiken är tagen från verksamhetsåret 2013. 

Denna statistik leder till följande hypotes: 

 

 H3c: Företag verksamma inom teknologi och hälsovård kommer att ha en större 

fördelning av sitt förädlingsvärde till FoU-kostnader och avskrivningar på FoU-

investeringar. 

 

Skuldsättningsgrad: Skuldsättningsgrad har i tidigare forskning använts som en förklarande 

faktor vid redovisningsval. Exempelvis har Watts och Zimmerman (1990) genom PAT 

förklarat att företag med högre skuldsättningsgrad tenderar att välja redovisningsmetoder som 

på kort sikt kan redovisa högre vinster för företaget för att på så sätt visa en bättre ekonomisk 

situation till sina kreditgivare. Finansiella analytiker har enligt tidigare forskning visat ett 

större intresse för icke-finansiell information när den finansiella informationen visade positiva 

trender (Coram, Mock och Monroe, 2011). De menar vidare att detta resultat pekar mot att 
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analytiker använder icke-finansiell prestation vid värdering av företag. Att analytiker 

använder sig utav icke-finansiell information stärks utav Nilsson, Cunningham och Hassel 

(2008) som fann att 35% utav analytikers rapporter innehöll information rörande 

miljöpåverkan. Detta leder till att följande hypotes har tagits fram: 

 

 H4a: Företag med högre skuldsättningsgrad tenderar att redovisa miljökostnader i 

högre utsträckning. 

 

Hopwood, Unerman och Fries (2010) stärker denna hypotes då de menar att långivare i allt 

högre grad har börjat kräva redovisning av icke-finansiell information. De specificerar denna 

information som information rörande sociala och miljömässiga faktorer. 

 

Ytterligare två hypoteser har tagits fram som är kopplade till skuldsättningsgraden men som ej 

har funnit stöd ur tidigare forskning. Dessa två hypoteser bygger istället på ett logiskt 

resonemang. Dessa två hypoteser är följande: 

 

 H4b: Företag med högre skuldsättningsgrad har högre räntekostnader och kommer 

därmed ha högre fördelning till finansnettot. 

 

 H4c: Företag med lägre skuldsättningsgrad har låga räntekostnader och kommer 

därmed ha lägre fördelning till finansnettot. 

 

Andra faktorer: Bland dessa faktorer inkluderas faktorer som på förhand inte kunde 

förutspås men som kan ligga till grund för skillnader och likheter av företagens fördelning av 

förädlingsvärde. I denna grupp ingår faktorer som på förhand inte kunde förutspås men som 

har framkommit under arbetets gång och som kan ligga till grund som förklaring i skillnader 

vid distributionen av förädlingsvärde. 

 

3.2.6 Undersökningsmodell 

Nedan operationaliseras a priori-modellen i form av en undersökningsmodell. 

Undersökningsmodellen har skapats för att kunna svara på ifall hypoteserna kan förkastas 

eller ej. Undersökningsmodellen är strukturerad genom att först har årsredovisningar för 

samtliga 245 företag i den tillgängliga populationen inhämtats. Vidare har, utifrån 
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årsredovisningarna, posterna i bokföringen operationaliserats i Fagerströms et al. (2016) 

modifierade förädlingsvärdesmodell. Den kvantifierbara datan som framkommit i den 

modifierade förädlingsvärdesmodellen har sedan statistiskt analyserats i SPSS för att besvara 

de teoretiskt genererade hypoteserna. En repetition av hypoteserna redovisas under modellen. 

 

 

Figur 7: Undersökningsmodell 

*Teorier avser enterprise-, intressent-, och legitimitetsteorin 

 

Nedan följer studiens hypoteser som har grundat sig i tidigare forskning. Dessa hypoteser har 

tidigare motiverats i detta teorikapitel. 

 

 H1a: Få organisationer kommer att redovisa miljökostnader. 

 H1b: Fördelning i andel av förädlingsvärde till det offentliga i form av skatter kommer 

att vara likvärdigt genom hela populationen. 

 H2a: Större företag tenderar att redovisa miljökostnader i större utsträckning än 

mindre företag. 

 H2b: Större företag tenderar att fördela mer av sitt förädlingsvärde till aktieägare i 

form av utdelning, både i absoluta tal och i andel utav förädlingsvärde. 

 H3a: Företag verksamma inom miljökänsliga branscher kommer att redovisa 

miljökostnader och avskrivningar på miljöinvesteringar i högre grad än företag 

verksamma inom andra branscher. 
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 H3b: Företag verksamma inom konsumentvaror kommer att fördela liten del av sitt 

förädlingsvärde till löner, med fokus på löner per anställd. 

 H3c: Företag verksamma inom teknologi och hälsovård kommer att ha en större 

fördelning av sitt förädlingsvärde till FoU-kostnader och avskrivningar på FoU-

investeringar. 

 H4a: Företag med högre skuldsättningsgrad tenderar att redovisa miljökostnader i 

högre utsträckning. 

 H4b: Företag med högre skuldsättningsgrad har högre räntekostnader och kommer 

därmed ha högre fördelning till finansnettot. 

 H4c: Företag med lägre skuldsättningsgrad har låga räntekostnader och kommer 

därmed ha lägre fördelning till finansnettot. 

 

Det är utifrån dessa hypoteser som nästkommande empirikapitel har grundat sig på.  
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4 Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas de empiriska resultat som har framkommit under 

arbetets gång. I denna del presenteras även en analytisk del i samband med resultatet. 

Inledningsvis i detta kapitel redovisas en övergripande beskrivning av hur fördelningen av 

förädlingsvärdet har sett ut för hela urvalet. Efter att hela urvalets fördelning har 

presenterats så redovisas hur de olika faktorerna som tas upp i a priori-modellen har 

påverkat fördelningen av förädlingsvärde.  

 

4.1 Urvalets distribution 

För att få en överblick över den insamlade empirin redovisas en tabell nedan över 

distributionen i procent av förädlingsvärdet i de olika hållbarhetsdimensionerna från hela 

studiens urval.  

 

 

Figur 8: Urvalets fördelning 

 

I det totala urvalet återfanns efter bortfall 245 företag. Efter exkludering av de företag med 

negativt förädlingsvärde (8st) återfanns totalt 237 företag i tabellen ovan. Dessa företag hade 

tillsammans ett medelvärde i fördelningen av förädlingsvärde på 7 175 Mkr som distribuerats 

procentuellt till hållbarhetsdimensionerna enligt tabellen ovan. Exakt data för 

hållbarhetsdimensionernas deskriptiva statistik kan utläsas i sin helhet i bilaga 3: Deskriptiv 

statistik. 

 

Miljö: Till den miljömässiga hållbarhetsdimensionen har endast 0,03 % av företagens 

förädlingsvärde fördelats, och denna låga fördelning har uppstått p.g.a. att enbart tre företag 

(se bilaga 4) i urvalet har redovisat miljökostnader eller avskrivning på miljöinvesteringar. 

Den högsta fördelningen till denna dimension har uppgått till 7,17 % av ett företags 
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förädlingsvärde medan den lägsta fördelningen har uppgått till 0 %. I relation till de övriga 

hållbarhetsdimensionerna har denna dimension erhållit väldigt lite fokus ur ett 

redovisningsperspektiv. Det är viktigt att påpeka att den låga fördelningen inte direkt ska 

utläsas som att företagen inte tar hänsyn till miljön, utan denna data pekar istället på att 

väldigt få företag väljer att redovisa kostnader relaterade till miljön. Utifrån ovanstående fynd 

kan rimligen H1a ej förkastas. 

 

 H1a: Få organisationer kommer att redovisa miljökostnader. 

 

Finansiell: Fördelningen till finansiell hållbarhet som inkluderar utdelning till aktieägare 

samt finansnettot uppgår till 13,90 %. Det företaget som fördelar mest till den finansiella 

hållbarheten fördelar 237,5 % utav sitt totala förädlingsvärde, dvs. mer än två gånger så 

mycket av dess förädlingsvärde. Det lägsta fördelningsvärdet uppgår enbart till minus 5,48 %. 

Negativa fördelningar till den finansiella posten uppstår p.g.a. låga utdelningar till aktieägarna 

samt att ränteintäkterna överstiger ränteutgifterna. Som tidigare nämnt uppgår medelvärdet till 

finansiell hållbarhet till 13,90 %, och dess standardavvikelse är 22,04. Fördelningen till den 

finansiella hållbarheten är näst störst för hela urvalet och det är endast fördelningen till den 

sociala hållbarheten som överstiger finansiella hållbarheten. Relativt sett till de andra 

hållbarhetsdimensionerna är standardavvikelsen för fördelningen till finansiell hållbarhet låg. 

Detta tyder på att spridningen av denna fördelning är relativt låg och företagen tenderar att 

fördela likvärdigt till denna post (i relation till de övriga dimensionerna). (Se biaga 3) 

 

Social: Fördelningen till den sociala hållbarheten, som inkluderar löner, sociala avgifter samt 

betalda och uppskjutna skatter (exkl moms), är den dimension som erhåller överlägset mest 

fördelning utav hållbarhetsdimensionerna. Medelvärdet för fördelningen till social hållbarhet 

uppgår till 64,67% där det företaget som fördelar mest fördelar 296,36 % och det företaget 

som fördelar minst fördelar 0,11% utav sitt förädlingsvärde. Standardavvikelsen uppgår till 

36,17 i denna hållbarhetsdimension vilket kan ses som relativt låg för en dimension som 

erhåller så pass stor del av företagens förädlingsvärde. (Se bilaga 3) 

 

En del som ingår i den sociala hållbarhetsdimensionen är som tidigare nämnt betalda och 

uppskjutna skatter som erhålls av staten (exkl moms). Medelvärdet för fördelningen till det 

offentliga uppgår till 5,68 % där den högsta fördelningen uppgår till 69,47 % och den lägsta 

uppgår till -16,04 % (se bilaga 3). De negativa fördelningarna har uppstått p.g.a. aktiverade 
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underskottsavdrag. Standardavvikelsen för fördelning till den offentliga sektorn uppgår endast 

till 7.92 (se bilaga 3) vilket är det lägsta näst efter fördelningen till miljökostnader (vars låga 

standardavvikelse har uppstått p.g.a. det låga antalet företag som har redovisat 

miljökostnader). Vid exkludering av de två bolagen (Swedish Match och Unibet) som 

redovisar punktskatter ter sig standardavvikelsen vara ännu lägre vilket redovisas i tabellen 

nedan. 

 

 

Figur 9: Deskriptiv statistik till offentlig sektor (exkl. punktskatter) 

 

Det som är anmärkningsvärt med detta resultat är den låga spridningen vid företagens 

fördelning till den offentliga sektorn. Standardavvikelsen uppgår endast till 6,52 efter 

exkludering av de två bolag som redovisar punktskatter. Detta visar att bolagen har en jämn 

fördelning till den offentliga sektorn. Detta resultat visar att hypotes H1b ej kan förkastas då 

distributionen till den offentliga sektorn tenderar att vara likvärdig över hela urvalet. 

 

 H1b: Fördelning i andel av förädlingsvärde till det offentliga i form av skatter kommer 

att vara likvärdigt genom hela populationen. 

 

Teknologi: Fördelningen till den teknologiska hållbarhetsdimensionen där FoU-kostnader 

och avskrivningar på FoU-investeringar ingår har för populationen ett medelvärde på 9,51 %. 

Spridningen mellan den lägsta och högsta fördelningen var uppseendeväckande hög; 0 % har 

fördelats som lägst och 585,7 % har fördelats som högst. En förklaring till den stora 

spridningen är att det i många branscher inte har fördelats någonting alls till teknologisk 

hållbarhet medan andra branscher har väldigt hög fördelning. Standardavvikelsen bekräftar 

resonemanget ovan då den var näst högst efter posten ”kvar i företaget” på 46,5. (Se bilaga 3) 

 

Kvar i företaget: När förädlingsvärdet fördelats ut till hållbarhetsdimensionerna och det 

fortfarande finns värde kvar att fördela blir det värdet kvar i företaget. Av populationens 237 

företag med positivt förädlingsvärde var intervallet i andelen kvar i företaget 100,56 % av 

förädlingsvärdet för företaget med högst andel och -714,69 % för företaget med lägst andel. 

Det negativa värdet förklaras genom att företagen i fråga har fördelat mer förädlingsvärde än 
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vad de har genererat under året, därav en negativ procentsats. Att det högsta värdet överstiger 

100 % förklaras av att detta bolag fördelade ett negativt värde till finansnettot samt att övriga 

dimensioner var nära 0 %. Spridningen mellan den högsta och lägsta andelen är således 

väldigt stor vilket även bekräftas av standardavvikelsen som är på 71,74 vilket är den högsta 

avvikelsen i jämförelse med de andra hållbarhetsdimensionerna. (Se bilaga 3) 

 

4.2 Storlek 

En inledande kategorisering av företagen utfördes för att kunna klassificera dem i tre grupper. 

Denna klassificering baserar sig på företagens balansomslutning och företagen har delats upp 

i den tredjedel som har störst balansomslutning respektive medel och minst balansomslutning. 

Hur förädlingsvärdena för företagen i de olika grupperna har fördelats redovisas i tabellerna 

nedan. 

 

 

 

Figur 10: Fördelning utefter storlek 

 

Som synes i tabellerna har stor del av förädlingsvärdet till sociala kostnader inom alla tre 

kategorier men där det ändå är en tydlig skillnad då stora företag fördelar 53,3 %, mellanstora 

företag fördelar 63,12 % och de minsta företagen fördelar 77,58%. Denna skillnad stärks även 

utav korrelationen mellan balansomslutning samt fördelning till social hållbarhet, då 

korrelationen mellan dessa uppgår till -0,313 (se bilaga 5). Denna negativa korrelation är 
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signifikant på 0,01 nivån. Detta tyder på att ju större företagen blir, desto mindre kommer de 

att fördela till den sociala hållbarhetsdimensionen. 

 

Utifrån tabellerna framgår det även att det endast är den tredjedel av företagen med störst 

balansomslutning som har fördelat någonting utav sina förädlingsvärden till den miljömässiga 

hållbarhetsdimensionen. Eftersom det endast existerar tre bolag i urvalet som har fördelat 

någonting utav sina förädlingsvärden till den miljömässiga hållbarhetsdimensionen kan denna 

tabell dock vara missvisande. Korrelationen mellan storlek och fördelning till den 

miljömässiga dimensionen uppgår till 0,152 och är signifikant på 0,05 nivån (se bilaga 5) 

vilket kan tyda på att större bolag är mer benägna att fördela sina förädlingsvärden till 

miljökostnader. Det är dock viktigt att påpeka att antal företag som fördelar sitt 

förädlingsvärde är väldigt få samt att redovisning av miljökostnader är frivilligt. Detta resultat 

visar att det statistiska underlaget brister till sådan grad att hypotes H2a varken kan förkastas 

eller ej. 

 

 H2a: Större företag tenderar att redovisa miljökostnader i större utsträckning än 

mindre företag. 

 

Nedan redogörs de empiriska resultaten som berör H2b. 

 

Vidare redovisar tabellerna (figur 10) att fördelningen till den finansiella dimensionen är 

likvärdig för de minsta företagen samt de mellanstora företagen, där fördelningen uppgår till 

11,39 % respektive 11,86 %, medan de största bolagen fördelar 18,25 % till den finansiella 

dimensionen. Detta stärks även utav korrelationen mellan företagens balansomslutning och 

dess fördelning till den finansiella dimensionen. Korrelationen uppgår till 0,361 mellan dessa 

två variabler och är signifikant på 0,01 nivån (se bilaga 5). Detta visar att större företag 

tenderar att fördela större del av sitt förädlingsvärde till den sociala hållbarhetsdimensionen. 

Detta kan tänkas hänga samman med den tidigare hypotesen att större företag tenderar att ge 

högre utdelning, både i absoluta tal samt i andel utav deras förädlingsvärde. 

 

För att undersöka huruvida korrelationen mellan företagens storlek och fördelning till 

finansiell hållbarhet är kopplat till utdelning och inte till företagens finansnetto har 

utdelningen i andel utav förädlingsvärde samt utdelningen i absoluta tal brutits ut ur den 

finansiella hållbarhetsdimensionen vid en vidare statistisk granskning av korrelationen.  
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Figur 11: Korrelation mellan utdelning och storlek 

FH = Finansiell hållbarhet 

BS = Balansomslutning 

BU % = Betald utdelning i andel utav förädlingsvärdet 

BU Absolut = Betald utdelning i absoluta tal 

N = Antalet undersökta företag i populationen. 

 

Korrelationen mellan utdelning i absoluta tal och balansomslutning uppgår till 0,744 med en 

signifikansnivå på 0,01 nivån. Vidare uppgår korrelationen mellan utdelning i andel utav 

förädlingsvärdet och balansomslutning till 0,316 och även den med en signifikansnivå på 0,01 

nivån. Dessa två korrelationer visar på att större företag tenderar att betala mer utdelning, 

både i absoluta tal samt i andel utav deras förädlingsvärde. Dessa korrelationer visar även på 

att sambandet mellan storleken på balansomslutning och fördelningen till den finansiella 

hållbarhetsdimensionen inte endast består av finansnettot, utan att det finns en faktiskt 

koppling till företagens betalda utdelning. Denna data visar att hypotes H2b ej kan förkastas 

då resultatet visar sig överensstämma med hypotesen. 

 

 H2b: Större företag tenderar att fördela mer av sitt förädlingsvärde till aktieägare i 

form av utdelning, både i absoluta tal och i andel utav förädlingsvärde. 

 

Nedan redogörs de empiriska resultaten som berör faktorn bransch. 
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4.3 Bransch 

Miljökänsliga branscher: Miljökänsliga branscher har inkluderat branscherna Gas och olja, 

Industri samt Råvaror såsom beskrivet i kapitel 3.2.5. Följande tabeller redovisar hur 

miljökänsliga branscher och övriga branscher har fördelat sina förädlingsvärden till de olika 

hållbarhetsdimensionerna. 

 

 

Figur 12: Miljökänsliga branscher kontra övriga branscher 

 

Datan från tabellerna visar på att det kan vara viss skillnad vid fördelning till miljömässig 

hållbarhet vid en jämförelse mellan miljökänsliga branscher och icke miljökänsliga branscher. 

För miljökänsliga branscher har fördelning till miljödimensionen uppgått till 0,1 % av 

förädlingsvärdet, medan icke miljökänsliga branscher har fördelat 0,01 % av förädlingsvärdet. 

Det är viktigt att påpeka att det endast är tre bolag som har fördelat någonting av sina 

förädlingsvärden till miljödimensionen, varav två av dessa bolag ingick bland de 

miljökänsliga branscherna. Det låga antalet företag som har fördelat sitt förädlingsvärde till 

miljödimensionen gör att säkerheten kring skillnader i fördelningen blir väldigt låg. Även fast 

resultatet visar på en viss indikation att företag verksamma inom miljökänsliga branscher 

distribuerar mer till den miljömässiga hållbarhetsdimensionen leder det bristande statistiska 

underlaget till att hypotes H3a varken kan påstås vara förkastad eller ej. 

 

 H3a: Företag verksamma inom miljökänsliga branscher kommer att redovisa 

miljökostnader och avskrivningar på miljöinvesteringar i högre grad än företag 

verksamma inom andra branscher. 

 

Nedan redogörs de empiriska resultaten som berör H3b. 
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Konsumentvaror: Inom den sociala hållbarhetsdimensionen finns det en uppdelning mellan 

det som fördelas till den offentliga sektorn och det som fördelas till de anställda. Tabellen 

nedan redovisar skillnaden i fördelning mellan företag verksamma inom branschen 

konsumentvaror och företag verksamma inom övriga branscher. 

 

 

Figur 13: Förädlingsvärde till anställda 

 

Tabellen visar att företag verksamma inom konsumentvaror fördelar 63,84 % av sitt 

förädlingsvärde till anställda vilket inte skiljer sig markant mot hur fördelningen ser ut inom 

övriga branscher. Inom övriga branscher har 58,47 % av deras förädlingsvärden fördelats till 

de anställda. 

 

Eftersom denna post är väldigt beroende av hur många personer som är anställda i vardera 

företag har en ytterligare tabell tagits fram för att visa på hur stor kostnaden är per anställd 

och år vilket är ett bättre mått på hur stort socialt ansvar ett företag tar. Tabellen nedan visar 

på hur skillnaden i kostnad per anställd ter sig mellan företag verksamma inom 

konsumentvaror och företag verksamma inom övriga branscher. 
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Figur 14: Kostnad per anställd/år 

 

Datan som är inkluderad i tabellen visar att företag verksamma inom konsumentvaror har en 

lägre kostnad per anställd/år i jämförelse med företag verksamma inom övriga branscher. 

Skillnaden kan ses som betydande både i absoluta tal (273 999 kr mindre för företag 

verksamma inom konsumentvaror) och i procentuell skillnad (36,04 % mindre för företag 

verksamma inom konsumentvaror). Den redovisade datan visar sig överensstämma med 

hypotes H3b vilket leder till att hypotesen inte kan förkastas. 

 

 H3b: Företag verksamma inom konsumentvaror kommer att fördela liten del av sitt 

förädlingsvärde till löner, med fokus på löner per anställd. 

 

Nedan redogörs de empiriska resultaten som berör H3c. 

 

Hälsovård och Teknologi: Följande två tabeller visar hur företag verksamma inom 

Hälsovård och Teknologi har fördelat sina förädlingsvärden till de olika 

hållbarhetsdimensionerna samt hur företag verksamma inom övriga branscher har fördelat 

sina förädlingsvärden. 
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Figur 15: Hälsovård och Teknologi kontra övriga branscher 

 

Datan som ingår i tabellerna visar att företag verksamma inom hälsovård och teknologi 

fördelar 28,98 % av sina förädlingsvärden till den teknologiska hållbarhetsdimensionen 

medan företag verksamma inom övriga branscher endast fördelar 2,91 % av sina 

förädlingsvärden till den teknologiska hållbarhetsdimensionen. Detta resultat visar att företag 

verksamma inom teknologi och hälsovård distribuerar mer av sina förädlingsvärden till FoU 

vilket leder till att hypotes H3c ej kan förkastas. 

 

 H3c: Företag verksamma inom teknologi och hälsovård kommer att ha en större 

fördelning av sitt förädlingsvärde till FoU-kostnader och avskrivningar på FoU-

investeringar. 

 

Vidare visar tabellen att företag verksamma inom FoU-intensiva branscher fördelar mer än 

sitt förädlingsvärde till de olika hållbarhetsdimensionerna vilket leder till att de får ett negativt 

belopp kvar i bolaget. Detta skiljer sig gentemot övriga branscher som har i snitt 20,93 % av 

sina förädlingsvärden kvar i företagen.  

 

Nedan redogörs de empiriska resultaten för faktorn skuldsättningsgrad. 

 

4.4 Skuldsättningsgrad 

För att kategorisera företagen utifrån deras skuldsättningsgrad har den tredjedel med högst 

skuldsättningsgrad definierats som hög, den tredjedel av företag däremellan som mellan och 

den tredjedel med lägst som låg. Nedan redovisas deras fördelning till 

hållbarhetsdimensionerna utifrån en uppdelning i dessa kategorier. 
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Figur 16: Fördelning utifrån skuldsättningsgrad 

 

Fördelningen till den miljömässiga hållbarhetsdimensionen är jämnt fördelat över de tre 

grupperna där vardera grupp innehar varsitt företag som har redovisat kostnader relaterat till 

miljön. Dessa grafer visar därmed att skuldsättningsgraden inte har varit en påverkande faktor 

vid fördelning av förädlingsvärde till den miljömässiga hållbarheten. För att stärka detta 

påstående visar korrelationen mellan skuldsättningsgrad och fördelning till miljömässig 

hållbarhet inget signifikant samband (se bilaga 6). Även fast resultatet ger en viss indikation 

att skuldsättningsgrad inte har någon påverkan över hur mycket företagen distribuerar till den 

miljömässiga dimensionen leder det bristande statistiska underlaget till att hypotes H4a 

varken förklaras förkastad eller ej. 

 

 H4a: Företag med högre skuldsättningsgrad tenderar att redovisa miljökostnader i 

högre utsträckning. 

 

Fördelningen till den finansiella hållbarheten och dess koppling till skuldsättningsgraden är 

delad då det är de företagen med högst respektive lägst skuldsättningsgrad som fördelar mest 

utav sina förädlingsvärden till den finansiella hållbarhetsdimensionen. Det finns vidare ingen 

korrelation som är signifikant mellan fördelning till finansiell hållbarhet och 

skuldsättningsgrad (se bilaga 6). Vid en uppdelning av posterna som ingår i den finansiella 
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hållbarheten framgår det dock att det finns ett samband mellan företagens skuldsättningsgrad 

samt fördelning till finansnettot. Detta samband uppgår till 0,397 med en signifikansnivå på 

0,01 nivån (se bilaga 7). Detta visar att företag med högre skuldsättningsgrad har högre 

fördelning till finansnetto och företag med lägre skuldsättningsgrad har lägre fördelning till 

finansnettot. Detta resultat leder till att hypoteserna H4b och H4c inte kan förkastas då de 

överensstämmer med resultatet. 

 

 H4b: Företag med högre skuldsättningsgrad har högre räntekostnader och kommer 

därmed ha högre fördelning till finansnettot. 

 H4c: Företag med lägre skuldsättningsgrad har låga räntekostnader och kommer 

därmed ha lägre fördelning till finansnettot. 

 

Nedan följer resultat rörande andra faktorer som ej hade kunnat antagas varit påverkande på 

förhand. 

 

4.5 Andra faktorer 

Nedan redovisas de faktorer som på förhand ej kunde förutspås ha varit av betydande 

påverkan vid företagens distribution av företagens förädlingsvärde. Det framkom endast en 

faktor under undersökningens gång som varit av betydande påverkan som ej kunde förutses på 

förhand. 

 

4.5.1 Verkligt värde 

En bransch som har stuckit ut vad gäller andel kvar i företaget är företag verksamma inom 

fastighetsbranschen. Dessa företag har, som tabellen nedan visar, haft 53,5 % kvar i företaget 

efter fördelning till de olika hållbarhetsdimensionerna. Detta kan jämföras med att denna 

studies urval som helhet har fördelat 12,26 % (se figur 8 i inledningen av detta kapitel). Vid 

en justering av fastighetsbolagens orealiserade vinster i form av värdering efter verkligt värde 

justeras denna snedfördelning väldigt drastiskt. Tabellerna nedan visar skillnaderna i 

fastighetsföretagens kvarvarande värde i företagen efter att verkligt värde har justerats bort. 
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Figur 17: Fastighet inkl. verkligt värde kontra exkl. verkligt värde 

 

Tabellerna visar på den drastiska förändringen i kvarvarande värde i fastighetsföretagen före 

och efter justering för orealiserade vinster från verkligt värde värdering. Innan justering för 

verkligt värde har fastighetsbolagen kvar 53,5 % i företaget. Efter justering för orealiserade 

vinster i form av värdering enligt verkligt värde är det endast 3,09 % kvar i fastighetsbolagen. 

Detta visar att fastighetsbolagens intäkter till stor del uppstår p.g.a. värdeökningar i deras 

fastigheter. Orealiserade vinster uppgår till 94,22 % ((53,5-3,09)/53,5) utav det kvarvarande 

värdet i fastighetsföretagen. 

 

Tabellen nedan visar hur stor del av förädlingsvärdet som är kvar i fastighetsbranschen efter 

att justering för verkligt värde har skett, kontra övriga branscher. 

 

Figur 18: Kvar i företaget (Fastighet (exkl. orealiserade vinster) kontra övriga) 

 

Ovanstående tabell visar på att övriga branschen har mer en dubbelt så mycket kvar i företaget 

jämfört med fastighetsbranschen. Skillnaden mellan branscherna är dock liten sett till 

procentenheter, och uppgår endast till knappt 5 procentenheter. 
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4.6 Bortfallsanalys 

I bortfallsgrupp 1 finns företag som är verksamma inom branscher som följer annan 

lagstiftning och företag som ej hade publicerat sina årsredovisningar senast 30/4-2016. Som 

redovisat i bilaga 1 är bortfallen jämnt fördelat över branscherna vilket betyder att en 

inkludering av dessa bolag inte skulle ha påverkat studiens empiriska resultat nämnvärt. 

Vidare är bortfallen som ingår i denna grupp också jämnt fördelat över storlek. 

 

De företag som efter analys i den modifierade förädlingsvärdesmodellen konstaterades ha ett 

negativt förädlingsvärde, dvs kostnaderna (exkl fördelning till hållbarhetsdimensionerna) 

översteg intäkterna ingår i bortfallsgrupp 2. Det betyder att ett negativt förädlingsvärde har 

uppstått redan innan fördelningen till hållbarhetsdimensionerna. När dessa företag sedan 

analyserades i den modifierade förädlingsvärdesmodellen konstaterades det att deras 

fördelning till hållbarhetsdimensionerna inte gav en rättvisande bild och därför beslutades att 

denna grupp skulle ingå bland studiens bortfall (Se Bilaga 2). Det som åsyftas med att dessa 

företag inte gav en rättvisande bild är att deras fördelningar i andel av förädlingsvärde blir 

inverterade då förädlingsvärdet var negativt. Antalet företag var 8 stycken som därmed 

adderas till studiens totala bortfall. Anledningen till att företagen får ett negativt 

förädlingsvärde kan vara flerfaldigt. En faktor som kan vara av betydelse är åldern på 

företagen då 7 av de 8 företagen har grundats inom de senaste 16 åren (Se Bilaga 2). En rimlig 

förklaring kan således vara att dessa företag fortfarande är i ett tidigt stadium av sin livscykel 

vilket kan ge stora kostnader i början. Det bör dock påpekas att skulle deras kostnader 

fortsätta överstiga intäkterna under kommande år finns det stor risk att principen om “going 

concern” hotas för dessa företag då deras förluster skulle fortsätta förbruka deras egna kapital. 

De riskerar med andra ord att gå i konkurs. 
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5 Fördjupande analys och slutsatser 

 I detta kapitel presenteras fördjupande analyser samt de slutsatser som har 

kunnat dras utifrån studiens empiriska resultat. De fördjupande analyserna baserar sig i de 

tidigare teorier som har legat till grund för studiens hypoteser samt hur de överensstämmer 

med det empiriska resultatet.  

 

5.1 Sammanställning av hypotesprövning 

I tabellen nedan redovisas en sammanställning av hypotesprövningen i studien som grundar 

sig i datasammanställningen från kapitel 4. Denna redovisas för att ge en helhetsbild av 

resultaten som har framkommit i studien och som vidare ligger till grund för detta kapitels 

djupgående analys samt diskussion. 

 

H1a 
Teorierna* 

Få organisationer kommer att redovisa miljökostnader. Förkastas ej 

H1b  
Teorierna* 

Fördelning i andel av förädlingsvärde till det offentliga i form av 

skatter kommer att vara likvärdigt genom hela populationen. 
Förkastas ej 

H2a  
Storlek 

Större företag tenderar att redovisa miljökostnader i större 

utsträckning än mindre företag. 
Bristande statistiskt 

underlag 

H2b 
Storlek 

Större företag tenderar att fördela mer av sitt förädlingsvärde till 

aktieägare i form av utdelning, både i absoluta tal och i andel utav 

förädlingsvärde. 

Förkastas ej 

H3a 
Bransch 

Företag verksamma inom miljökänsliga branscher kommer att 

redovisa miljökostnader och avskrivningar på miljöinvesteringar i 

högre grad än företag verksamma inom andra branscher. 

Bristande statistiskt 

underlag 

H3b 
Bransch 

Företag verksamma inom konsumentvaror kommer att fördela liten 

del av sitt förädlingsvärde till löner, med fokus på löner per 

anställd. 

Förkastas ej 

H3c 
Bransch 

Företag verksamma inom teknologi och hälsovård kommer att ha 

en större fördelning av sitt förädlingsvärde till FoU-kostnader och 

avskrivningar på FoU-investeringar. 

Förkastas ej 

H4a 
Skuldsättningsgrad 

Företag med högre skuldsättningsgrad tenderar att redovisa 

miljökostnader i högre utsträckning. 
Bristande statistiskt 

underlag 

H4b 
Skuldsättningsgrad 

Företag med högre skuldsättningsgrad har högre räntekostnader 

och kommer därmed ha högre fördelning till finansnettot 
Förkastas ej 

H4c 
Skuldsättningsgrad 

Företag med lägre skuldsättningsgrad har låga räntekostnader och 

kommer därmed ha lägre fördelning till finansnettot  
Förkastas ej 

Figur 19: Sammanställning av hypotesprövning 

*Med “teorierna” avses enterprise-, intressent- samt legitimitetsteorin 
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I den ovanstående tabellen framgår det att ingen utav hypoteserna förkastas. Istället har tre 

hypoteser varken kunnat bli markerade som “förkastas” eller “förkastas ej” p.g.a. bristande 

statistiskt underlag. Dessa tre hypoteser grundar sig alla i skillnader i fördelning till den 

miljömässiga hållbarhetsdimensionen. Anledningen till att det statistiska underlaget bedöms 

som bristande är att endast tre företag har redovisat fördelning till den miljömässiga 

dimensionen och därmed kan skillnaderna ha uppstått p.g.a. tillfälligheter. Övriga sju 

hypoteser kan påstås att ej bli förkastade då det statistiska underlaget kan anses vara 

tillfredsställande.  

 

5.2 Enterprise-, intressent-, och legitimitetsteorin 

Den framtagna datan har visat att endast tre företag har valt att redovisa och/eller fördela 

någonting av sina förädlingsvärden till den miljömässiga hållbarhetsdimensionen. 

Bakgrunden till att så pass få företag väljer att redovisa miljökostnader kan vara flerfaldigt. 

En anledning kan vara att de svenska börsbolagen faktiskt har låga kostnader kopplade till 

miljön. Att endast tre företag skulle ha kostnader kopplade till miljö förefaller dock osannolikt 

med tanke på att en stor del utav dem inkluderar företag som arbetar inom miljökänsliga 

branscher såsom industri, råvaror samt gas och olja. Vidare kan en anledning vara kopplad till 

begreppet “cherry picking” då företagen, utifrån ett legitimitetsperspektiv inte vill redovisa 

för samhället hur mycket deras verksamhet påverkar miljön negativt. En tredje anledning kan 

vara brist på kunskap om hur miljökostnader ska redovisas. Som tidigare nämnt i 3.1.5 har 

miljökostnader varit en svårdefinierad post där EU-kommissionens rekommendation (2001) är 

ett av få försök till definitioner av miljökostnader. I och med att miljökostnader är en 

svårdefinierad och svårseparerad post kan detta leda till att företag undviker att försöka 

redovisa dessa poster. 

 

Vidare överensstämmer studiens resultat med legitimitet-, intressent-, och enterpriseteorin där 

bland annat Gray et al. (1996) förklarar att intressenter som ses som viktiga för en 

organisation ges mer uppmärksamhet. Detta tyder på att intressenter som är kopplade till det 

miljömässiga intresseområdet kan ses som oviktig då dessa intressenter är väldigt utspridda i 

jämförelse med mer närliggande intressentgrupper såsom leverantörer, kunder och 

kreditgivare. En fråga som uppstår som denna studie egentligen inte ämnar besvara är vilka 

intressegrupper ses som viktiga ur en organisations perspektiv. Denna studie ger inget 

empiriskt underlag som direkt kan besvara den frågan utan enbart spekulationer kan 
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redovisas. En möjlig anledning till att få företag väljer att redovisa miljökostnader är att de 

värderar sina intressegrupper efter deras direkta monetära påverkan på organisationen där 

exempelvis kreditgivare och intresseområden kopplade till dem värderas högre än 

intresseområden som är kopplade till mer utspridda intressegrupper som är svårare att 

definiera. Med svårighet att definieras åsyftas att gruppen som sådan är svår att peka på och 

denna intressegrupp kan istället ses som mer abstrakt i jämförelse med exempelvis andra 

intressegrupper såsom kreditgivare, anställda eller kunder. 

 

Att organisationer lättare kan identifiera intressegrupper och dess intressen än 

intresseområden och dess (mer abstrakta) intressenter kan ses hänga samman med Soujanens 

(1954) enterpriseteori som i mångt och mycket baserade sig på vad olika intressegrupper har 

för intressen. Soujanen (1954) byggde i första hand teorin kring intressenterna och i andra 

hand vad dessa intressen bestod utav. Prioritering var dvs. intressegrupperna och inte 

intresseområdena. Detta kan kopplas samman med att få organisationer väljer att redovisa 

miljökostnader då det inte är en specifik intressent som har detta som ett intresseområde utan 

det är istället många men utspridda intressenter. 

 

En annan intressentgrupp som istället kan anses vara väldefinierad och starkt kopplad till ett 

intresseområde är staten. Intresseområdet som den är kopplad till är skatterna som betalas in 

till den offentliga sektorn. Studiens resultat har visat att distributionen till den offentliga 

sektorn har varit likvärdig över hela urvalet vilket hänger samman med Gray et al. (1996) som 

påstår att starkare intressenter ges större uppmärksamhet.  

 

Ur ett legitimitetsperspektiv kan den låga distributionen till miljömässig hållbarhet kopplas till 

det som Deegan (2002) pratar om när han pratar om definitionen av legitimitet. Han menar att 

legitimitet uppstår när en organisations värderingar överenstämmer med värderingarna från 

samhället men nämner inget krav på hur en organisation måste redovisa att dessa värderingar 

efterlevs. Detta kan ses som att intressegrupper kopplade till det miljömässiga intresseområdet 

finner hållbarhetsrapporter rörande miljö som tillfredsställande och att hållbarhetsredovisning 

rörande miljö antingen ses som överflödig eller åtminstone inte som någonting som är 

avgörande. 
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Sammanfattningsvis kan det rimligtvis, utifrån diskussionen ovan slås fast att H1a och H1b 

inte går att förkastas och det ligger i linje med vad tidigare forskning (Gray et al. 1996; 

Deegan, 2002; Soujanen 1954) påstår är signifikant för enterprise-, intressent- och 

legitimitetsteorin. 

 

 H1a: Få organisationer kommer att redovisa miljökostnader. 

 H1b: Fördelning i andel av förädlingsvärde till det offentliga i form av skatter kommer 

att vara likvärdigt genom hela populationen 

 

Nedan följer en djupare analytisk diskussion rörande faktorn storlek. 

 

5.3 Storlek 

Denna studies empiriska resultat har visat ett visst samband mellan storleken på företagen och 

dess redovisning av miljökostnader. Alla tre företag som har fördelat någonting av sina 

förädlingsvärden till den miljömässiga hållbarhetsdimensionen har varit företag återfunna i 

den 33:e percentilen sett till företagens storlek. Att endast tre företag har valt att redovisa 

miljökostnader bland urvalets 245 leder dock till att orsakssambandet kan ha uppstått till följd 

av tillfälligheter. Resultat hänger delvis samman med tidigare forskning där bl.a. Singhvi och 

Desai (1971) samt Bhushan (1989) har funnit ett positivt samband mellan företags storlek och 

benägenheten att rapportera mer information än vad som kan ses som krav utifrån regelverk. 

Att det är just större företag som redovisar miljökostnader hänger samman med benägenheten 

att rapportera mer än vad som krävs då miljökostnader inte är en tvingande post att redovisa.  

 

En möjlig anledning till att det är större företag som fördelar någonting av sina 

förädlingsvärden till den miljömässiga hållbarhetsdimensionen kan vara att större företag 

tenderar att dra på sig större uppmärksamhet vilket leder till att de behöver legitimisera sin 

verksamhet i större utsträckning. Singhvi och Desai (1971) stärker delvis detta påstående då 

även de menar att större företag är mer benägna att legitimisera sin verksamhet, men de menar 

istället att den bakomliggande anledningen till detta är att de upplever större påtryckning från 

sina intressenter.  

 

Ytterligare en anledning som kan ligga till grund för att det endast är större företag som 

redovisar miljökostnader är att själva posten miljökostnader är svårdefinierad där EU-
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kommissionen (2001) är en av få som har försökt att definiera denna post. Att denna post är 

svårdefinierad och inte särskilt vedertagen kan leda till att det krävs en högre kompetens och 

kunskap för att ha möjlighet att redovisa miljökostnader på ett tillförlitligt sätt. Det är vidare 

möjligt att denna kompetens inte existerar bland de mindre företagen (och knappt bland de 

större företagen). Detta hänger även samman med Romsons (2012) påstående om att mindre 

företag har sämre möjlighet att följa de rekommendationer som är kopplade till 

miljöpåverkan. 

 

Singhvi och Desai (1971) argumenterar att sambandet mellan storlek och benägenheten till att 

rapportera frivillig information grundar sig i att större företag upplever större påtryckningar 

från sina intressenter, som de exemplifierar med att explicit nämna aktieägare. Att aktieägare 

ses som en viktig intressent bland större företag hänger samman med denna studies resultat 

som har funnit ett statistiskt signifikant samband mellan storleken på företagen och betald 

utdelning till aktieägare, både i absoluta tal och i andel av sina förädlingsvärden. En 

bakomliggande förklaring till detta resultat skulle kunna vara att större företag ser aktieägarna 

som en viktigare intressent i jämförelse till mindre företag, vilket hänger samman med 

intressentteorin som förklarar att intressenter som anses vara viktiga för en organisation ges 

mer uppmärksamhet (Gray et al., 1996). Aktieägare skulle därmed kunna ses som viktigare 

intressent bland större företag vilket då leder till att företagen ger dem mer uppmärksamhet i 

form av betald utdelning. 

 

En annan möjlig förklaring till att större företag tenderar att betala mer i utdelning är att 

mindre företag i högre grad är i utvecklingsfasen och därmed behöver använda mer utav det 

egna kapitalet för att utveckla organisationen. Denna anledning skulle möjligtvis kunna stå i 

motsatsförhållande till att större företag skulle se aktieägarna som viktigare intressenter 

eftersom företag i utvecklingsfasen borde vara mer beroende av sina aktieägare för att kunna 

erhålla mer aktietillskott.  

 

Utifrån diskussion och tidigare forskning (Singhvi och Desai, 1971; Bhushan, 1989) kan 

storlek sammanfattningsvis anses vara en betydande faktor vid företagens distribution av 

deras förädlingsvärden till deras aktieägare, vilket överensstämmer med hypotes H2b. Vidare 

har det visats en viss indikation att storlek kan ha varit en betydande faktor vid företagens 

distribution av deras förädlingsvärden till den miljömässiga hållbarhetsdimensionen men att 
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endast tre företag har fördelat någonting till denna dimension leder till att hypotes H2a varken 

kan förkastas eller ej. 

 

 H2a: Större företag tenderar att redovisa miljökostnader i större utsträckning än 

mindre företag. 

 H2b: Större företag tenderar att fördela mer av sitt förädlingsvärde till aktieägare i 

form av utdelning, både i absoluta tal och i andel utav förädlingsvärde. 

 

Nedan följer en djupare analytisk diskussion rörande faktorn bransch. 

 

5.4 Bransch 

Resultatet i undersökningen visade att i sambandet mellan miljökostnad och bransch var det 

endast två företag ur de miljökänsliga branscherna olja och gas, industri och råvaror som 

redovisade miljökostnader. Tidigare studier av Tagesson et al. (2009) menade att företag inom 

miljökänsliga branscher har en tendens att redovisa mer om dess påverkan på miljön. Det är 

säkert möjligt att så är fallet då flertalet företag redogjort i skrift för sitt miljöarbete men 

utifrån denna studies syfte och tidigare nämnd definition på begreppet miljökostnad är bara 

två företag från urvalet relevanta för studien. Med så få företag som redovisar miljökostnader 

blir de svårt att motivera generalisering över alla branscherna vilket försvårar slutsatser 

avseende sambandet mellan miljökostnad och bransch. 

 

Sambandet mellan bransch och fördelningen av förädlingsvärdet till lön per anställd i den 

sociala hållbarhetsdimensionen kan inom branschen konsumentvaror hävdas ha ett kausalt 

samband. I denna studies resultat finns indikationer som stödjer Tagessons et al. (2009) 

studies resultat. Kostnaden för lön per anställd var avsevärt lägre i branschen konsumentvaror 

i jämfört med övriga branscher. De låga lönerna per anställda skulle kunna vara en 

bakomliggande faktor till Tagessons et al. (2009) resultat att företag verksamma inom 

konsumentvaror rapporterar mer information rörande etik. Att företag verksamma inom 

konsumentvaror har lägre löner per anställda kan leda till att de behöver rapportera mer 

frivilliga uppgifter rörande etik för att kunna legitimisera sin verksamhet. Om det beror på att 

majoriteten av företagen har sin produktion utomlands i låglöneländer är dock svårt att 

besvara utan vidare efterforskning med avseende på företagens produktionslinje. 
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Sambandet mellan bransch och den teknologiska hållbarhetsdimensionen tenderar att ha ett 

kausalt samband. Studien visar att företag verksamma i branscherna teknologi och hälsovård 

har en större fördelning av sitt förädlingsvärde till FoU-kostnader och avskrivningar på FoU-

investeringar än vad övriga branscher har. Det överensstämmer med statistik från SCB (2015) 

som menar att företag i dessa branscher hade högst andel FoU-utgifter i relation till sin 

nettoomsättning. Resultatet förefaller tämligen logiskt då en avsevärd majoritet av företagen 

inom teknologi och hälsovårdsbranschen har som huvudsakliga uppgift att forska för att 

utveckla nya produkter vilket många andra branscher inte har. 

 

Sammanfattningsvis kan bransch, utifrån studiens resultat och tidigare forskning (Tagesson et 

al. 2009) anses ha varit en betydande faktor vid företagens distribution av deras 

förädlingsvärden till löner/per anställd där företag verksamma inom konsumentvaror har visat 

på lägre kostnader per anställd än övriga branscher. Detta överensstämmer med hypotesen 

H3b. Vidare har bransch visat sig vara en betydande faktor vid företagens fördelning av 

förädlingsvärde till kostnader kopplade till FoU vilket stämmer överens med hypotesen H3c. 

Att företag verksamma inom miljökänsliga branscher fördelar mer av sina förädlingsvärden 

till den miljömässiga dimensionen har det funnits tendenser på men att så pass några företag 

har valt att fördela någonting leder till att hypotes H3a varken har kunnat förkastas eller ej. 

 

 H3a: Företag verksamma inom miljökänsliga branscher kommer att redovisa 

miljökostnader och avskrivningar på miljöinvesteringar i högre grad än företag 

verksamma inom andra branscher. 

 H3b: Företag verksamma inom konsumentvaror kommer att fördela liten del av sitt 

förädlingsvärde till löner, med fokus på löner per anställd. 

 H3c: Företag verksamma inom teknologi och hälsovård kommer att ha en större 

fördelning av sitt förädlingsvärde till FoU-kostnader och avskrivningar på FoU-

investeringar. 

 

Nedan följer en djupare analytisk diskussion rörande faktorn skuldsättningsgrad. 

 

5.5 Skuldsättningsgrad 

I denna studie har det inte framkommit något samband mellan företagens skuldsättningsgrad 

och deras benägenhet att fördela någon andel till den miljömässiga hållbarhetsdimensionen. 



57 
 

Att det har varit sådan liten andel företag som har redovisar miljökostnader leder dock till att 

hypotesen (H4a) rörande sambandet mellan skuldsättningsgrad och benägenheten att fördela 

sitt förädlingsvärde till den miljömässiga hållbarhetsdimensionen inte kan förkastas. 

Hypotesen kan inte anses som förkastad då det uteblivande sambandet kan bero på 

tillfälligheter. Hypotesen är grundad utifrån en studie från Nilsson et al. (2008) som fann att 

35 % av analytikers rapporter bestod av information rörande miljöpåverkan. Denna studies 

resultat behöver inte nödvändigtvis stå i kontrast till studien från Nilsson et al. (2008) då det 

finns en möjlighet att analytiker finner frivilliga rapporter tillfredsställande och att 

miljöredovisning inte är avgörande. 

 

Det upptäcktes inget direkt samband mellan företagens skuldsättningsgrad och den finansiella 

hållbarheten. Istället upptäcktes ett positivt och statistiskt signifikant samband mellan 

företagens skuldsättningsgrad och distribution till företagens finansnetto. Detta samband visar 

att det finns en koppling mellan företagens skuldsättningsgrad och deras nettokostnader för 

räntor.  

 

Sammanfattningsvis har studiens resultat inte kunnat visa att skuldsättningsgrad har varit en 

betydande faktor i fråga om företagens tendens att distribuera mer av sina förädlingsvärden 

till den miljömässiga hållbarhetsdimensionen vilket går emot hypotes H4a. Dock har som 

tidigare nämnt antalet företag som överhuvudtaget fördelat någonting av sina 

förädlingsvärden varit så pass få att hypotesen varken kan anses vara förkastad eller ej 

förkastad. Vidare har hypotes H4b och H4c överensstämt med studiens resultat då företagens 

skuldsättningsgrad har positivt korrelerat med distributionen till deras finansnetto. 

 

 H4a: Företag med högre skuldsättningsgrad tenderar att redovisa miljökostnader i 

högre utsträckning. 

 H4b: Företag med högre skuldsättningsgrad har högre räntekostnader och kommer 

därmed ha högre fördelning till finansnettot. 

 H4c: Företag med lägre skuldsättningsgrad har låga räntekostnader och kommer 

därmed ha lägre fördelning till finansnettot. 

 

Nedan redovisas en analytisk diskussion över faktorer som ej har kunnat på förhand antagas 

vara påverkande i fråga om företagens distribution av sina förädlingsvärden. 
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5.6 Andra faktorer 

Bland faktorer som ej hade kunnat antagas vara påverkande på förhand framkom endast 

verkligt värde som en betydande faktor. Denna faktor diskuteras nedan. 

 

5.6.1 Verkligt värde 

Resultatet i denna studie har kommit fram till att fastighetsbolagens vinster till stor del består 

av orealiserade vinster i form av värdering enligt verkligt värde. Detta överensstämmer med 

vad Bengtsson (2014) har kommit fram till där han pekar på att stor del av 

fastighetsföretagens vinster består av orealiserade värdeökningar på fastigheterna. Bengtssons 

(2014) studie var av longitudinell karaktär som dels undersökte hur stor del av tio stycken 

fastighetsbolags vinster som bestod av orealiserade vinster. Han kom fram till att de 

orealiserade vinsterna uppgick till mellan 42 % och 74 % men stabiliserades kring 50-55 %. 

Bengtssons (2014) studie jämförde företagens kassaflöden med deras redovisade resultat.  

 

Resultatet i den här studien visar istället på hur mycket av det kvarvarande värdet som består 

av orealiserade vinster. Resultatet visar på att 94 % utav det kvarvarande värdet består av 

orealiserade vinster bland fastighetsföretagen, vilket är en ögonblicksbild för verksamhetsåret 

2015. Vad som vidare kan ses som nytt i denna studie är hur värdeökningen har fördelats i 

fastighetsbolagen. Resultatet visar på att fastighetsbolagen har liknande andel kvar (sett i 

procentenheter) i företagen efter att en justering har gjorts för orealiserade vinster, dvs. 3,09 

% för fastighetsbolag och 7,83 % för övriga branscher. Det anmärkningsvärda är att 

fastighetsbranschen som helhet inte redovisar en negativ andel kvar i företaget efter justering 

för orealiserade vinster. 

 

Att fastighetsbolagen inte redovisar ett genomsnittligt negativt belopp till det som är kvar i 

företaget visar att fastighetsföretagen som helhet inte fördelar ut det förädlingsvärde som 

skapas från värdeökningarna. Att en så stor andel av förädlingsvärdet blir kvar i företaget kan 

tyda på att de är medvetna inom fastighetsbranschen om riskerna vid prisnedgångar av 

fastigheterna när dessa värderas till verkligt värde. Denna medvetenhet skulle kunna vara det 
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som leder till att fastighetsbolagen inte fördelar ut vinsterna från dessa värdeökningar och att 

dessa ackumulerade vinster blir kvar i företagen som en buffert för att hantera prisnedgångar. 

 

5.7 A posteriori-modell 

Utifrån a priori-modellen redovisas nedan en a posteriori-modell som symboliserar utfallet av 

de teoretiskt framtagna hypoteserna i de olika faktorerna som på förhand förutsågs ha 

påverkan på skillnader i distribution av förädlingsvärde. 

 

 

Figur 20: A posteriori-modell 

 

Givet modellen ovan går det att hävda att alla faktorer på något sätt bidragit till att förklara 

skillnader i distribution av förädlingsvärde. De grönmarkerade hypoteserna avser de som ej 

kunde förkastas till följd av undersökningen medan de gulmarkerade avser de hypoteser där 

bedömning inte har kunnat göras till följd av bristande statistiskt underlag. Under kategorin 

andra faktorer har “verkligt värde” lagts till som vid analysen upptäcktes ha påverkan på 

skillnader i distributionen av förädlingsvärde. 
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5.8 Slutsats 

Studiens syfte har varit att analysera bakomliggande faktorer som kan förklara skillnader i 

företagens distribution av förädlingsvärde. 245 bolags årsredovisningar har inhämtats och 

analyserats genom användning av en förädlingsvärdesmodell, varav 237 bolag har redovisat 

ett positivt förädlingsvärde. För dessa 237 bolag har statistiska samband undersökts för att 

kunna besvara studiens två forskningsfrågor gällande vilka faktorer som kan förklara 

skillnader i företagens distribution av hållbart förädlingsvärde. Tabellen nedan redovisar 

undersökningens forskningsfrågor samt summerande svar av dessa. 

 

Kan faktorerna storlek, bransch och 

skuldsättningsgrad förklara skillnaderna i 

företagens distribution av hållbart 

förädlingsvärde? 

Ja, samtliga faktorer har visat sig kunna 

förklara skillnader i företagens 

distribution av deras förädlingsvärden. 

Vilka andra faktorer kan förklara skillnaderna i 

företagens distribution av hållbart 

förädlingsvärde? 

Verkligt värde ha visat sig vara en 

betydande faktor vid fördelning till 

företagens kvarvarande värde. 

Figur 21: Summerande svar på studiens forskningsfrågor 

 

Bland de tre faktorer som, genom hypotesframställningar grundade i tidigare forskning, på 

förhand kunde antas vara påverkande i företagens distribution av hållbart förädlingsvärde 

visar det empiriska resultatet att alla tre åtminstone delvis har varit påverkande i företagens 

distribution. Storlek har visat sig vara en betydande faktor vid företagens distribution av deras 

förädlingsvärden till aktieägare i form av utdelning där större företag har visat sig fördela mer 

av sina förädlingsvärden till denna intressentgrupp, både i absoluta tal och i andel av sina 

förädlingsvärden. Vidare har resultatet visat tendenser att större företag fördelar mer av sina 

förädlingsvärden till den miljömässiga hållbarhetsdimensionen men då det endast har varit tre 

företag som fördelat någonting av sina förädlingsvärden till denna dimension har det lett till 

att samband kan ha uppstått p.g.a. tillfälligheter snarare än att storlek har haft en kausal 

verkningseffekt. 

 

Bransch har visat sig vara en förklarande faktor. Företag verksamma inom konsumentvaror 

har å ena sidan fördelat en liknande andel av sina förädlingsvärden till de anställda, men vid 
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hänsyn till antal anställda har dessa företag å andra sidan visat på betydande lägre kostnader 

jämfört med övriga branscher. De lägre kostnaderna per anställd kan anses hänga samman 

med Tagessons et al. (2009) studie som har visat att företag verksamma inom konsumentvaror 

rapporterar mer frivillig information rörande etik vilket kan bero på att dessa företag måste ge 

sin verksamhet mer legitimitet i högre grad än företag verksamma i övriga branscher. Bransch 

har vidare visat sig vara en betydande faktor vid distribution till den teknologiska 

hållbarhetsdimensionen där företag verksamma inom branscherna teknologi och hälsovård har 

distribuerat större andel av sina förädlingsvärden till den teknologiska 

hållbarhetsdimensionen. Detta hänger samman med SCB (2015) som har kommit fram till att 

dessa branscher är mer FoU-intensiva än övriga branscher. Faktorn bransch har till sist visat 

tendenser att miljökänsliga branscher distribuerar mer av sina förädlingsvärden till den 

miljömässiga hållbarhetsdimensionen, vilket stämmer överens med Tagessons et al. (2009) 

studie. Då det endast har varit tre företag som fördelat någonting av sina förädlingsvärden till 

denna dimension har det dock lett till att förhållandet kan ha uppstått genom tillfälligheter 

snarare än genom kausala verkningssamband. 

 

Skuldsättningsgrad har endast visat samband vid företagens distribution till deras finansnetto 

vilket hänger samman med att högre skuldsättningsgrad leder till högre räntekostnader. 

Skuldsättningsgrad har vidare inte visat på några tendenser att vara en betydande faktor vid 

företagens distribution till den miljömässiga hållbarhetsdimensionen då de tre företagen som 

har fördelat någonting till denna dimension har varit jämnt fördelade bland de företag med 

låg, medel och hög skuldsättningsgrad. Detta kan stå i kontrast till Nilssons et al. (2008) 

studie som har visat att finansiella analytikers rapporter i ökande grad inkluderar miljömässig 

information. Några långtgående slutsatser från detta resultat är dock svårt att dra p.g.a. att det 

endast är tre företag som har fördelat någonting till denna hållbarhetsdimension. 

 

Bland andra faktorer som inte på förhand kunde förutses ha påverkan på företagens 

distribution av deras förädlingsvärde har intäkter i form av värdering enligt verkligt värde 

visat sig vara betydande. Dessa vinster har visat sig leda till att företagen har fördelat stor 

andel av sina förädlingsvärden till den kvarvarande posten “kvar i företaget”, vilket kan ses 

som att dessa företag behåller dessa vinster kvar i företag som en buffert för framtida möjliga 

nedvärderingar. Det kan anses stämma överens med Bengtssons (2014) studie som visade att 

en stor del av fastighetsbolagens vinster bestod av orealiserade vinster i form av verkligt 

värde på fastigheterna. 
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Studien har visat att faktorer som tidigare har visat sig förklara skillnader i hur företag 

rapporterar frivillig information har kunnat förklara skillnader för hur företag distribuerar 

hållbart förädlingsvärde. Detta är intressant ur ett teoretiskt perspektiv då det visar att 

företagen inte endast frivilligt rapporterar icke-finansiell information utifrån ett 

legitimitetsbehov utan att dessa rapporter även återspeglar sig i företagens faktiska 

reviderbara redovisning. 

 

Studiens praktiska resultat kan anses vara av vikt, inte enbart för praktiker, utan även för 

teoretiker vid vidare akademisk forskning. Resultatet har i viss utsträckning lyckats redogöra 

för hur vinster i form av värdering enligt verkligt värde blir kvar i fastighetsbolagen. Detta 

kan ses som ett viktigt praktiskt resultat då tidigare forskning har visat hur värdering enligt 

verkligt värde leder till svängningar i bolagens redovisade resultat över tid (Bengtsson, 2014). 

Att stor del av dessa vinster blir kvar i företagen och inte fördelas ut, varken i form av 

rörelsekostnader eller utdelning till aktieägare tyder på att fastighetsföretagen är medvetna om 

risker vid prisnedgångar rörande fastigheter värderade till verkligt värde. Denna studie kan 

anses vara, om inte först i sitt slag, åtminstone en av få studier som har lyckats kombinera 

empiriskt resultat från företags distribution av förädlingsvärde och värdering enligt verkligt 

värde. 

 

5.8.1 Metodreflektion 

Denna studie har använt sig av en dokumentstudie där den genererade datan är inhämtad från 

företagens årsredovisningar. Hade studiens syfte kunnat uppnås med en annan metod? Det är 

möjligt att genom en enkätundersökning eller djupgående intervjuer med företagen kunnat 

undersöka om de t.ex. redovisar miljökostnader eller inte. I denna studie innebär miljökostnad 

de monetära termerna i redovisningen som företagen själva definierat till miljökostnad eller 

miljöinvestering. En enkätundersökning eller intervju hade eventuellt kunnat få fram att fler 

företag bokför sina miljökostnader men att de redovisas som övriga kostnader eller dylikt. Det 

antagandet är rimligt när tidigare studier hävdar att många företag, framför allt de i 

miljökänsliga branscher vill redovisa sitt miljöarbete för allmänheten. Något som hade 

förbättrat den statistiska analysen hade varit att göra antingen en regressionsanalys eller en 

faktoranalys för att se om samverkan mellan faktorerna hade indikerat påverkan på resultatet 

eller inte. 
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En annan reflektion är att denna studie avser data inhämtade från årsredovisningarna för 2015. 

Studien hade även kunnat ha ett longitudinellt tillvägagångssätt där data från årsredovisningar 

från flera räkenskapsår inhämtats. På så sätt hade t.ex. specifika branscher kunnat jämföras 

från år till år och förändringar mellan dessa studerats. En faktor som begränsade det valet var 

tidsramen för denna studie. 

 

5.8.2 Förslag till vidare forskning 

Utifrån att få företag redovisar miljökostnader torde rimligt förslag till vidare forskning vara 

att utreda det komplexa begreppet miljökostnad och ta fram en bättre definition på det. Som 

tidigare forskning visat, att företag i miljökänsliga branscher redovisar mycket av sitt 

miljöförebyggande arbete torde det rimligtvis finnas ett intresse från dessa att ta del av en 

sådan definition. Det ska även tilläggas utifrån tidigare resonemang om att begreppet 

miljökostnad kan vara svårt för företagen själva att definiera och därmed också redovisa. 

Tillägget är att en tydligare och förenklad definition kan gynna både företagen själva men 

också de intressentgrupper i dess omgivning som berörs av miljön.  

 

En annan aspekt som bör följas upp i vidare forskning är det som framkom när 

fastighetsbolagens orealiserade vinster justerades från resultatet. Andelen av förädlingsvärdet 

som var kvar i företaget sjönk då markant. Som tidigare nämnt visade tidigare forskning 

skillnader över en längre tidsperiod med fastighetsbranschens orealiserade vinster. En 

rekommendation för vidare forskning är således en longitudinell studie på företag i 

fastighetsbranschen och deras distribution av hållbart förädlingsvärde. Vid en sådan studie 

blir det intressant att se skillnaderna där det kvarvarande ofördelade värdet med justering för 

orealiserade vinster jämförs med ett ojusterat kvarvarande värde. 
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6.2 Källor för årsredovisningar 
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7 Bilagor 

Bilaga 1: Lista på bortfall 1 

 
 

Bilaga 2: Lista på bortfall 2 

 
De negativa talen avser företagens förädlingsvärden i Mkr. 
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Bilaga 3: Deskriptiv statistik 

 
Fvd. Värde = Förädlingsvärde 
BS = Balansomslutning 
Skulds. Grad = Skuldsättningsgrad 
FH = Finansiell hållbarhet 
SH = Social hållbarhet 
MH = Miljömässig hållbarhet 
TH = Teknologisk hållbarhet 
Kvar i ftg = Kvar i företaget 
Offentlig % = Andel av förädlingsvärde fördelat till offentlig sektor 
 

Bilaga 4: Företag som redovisar miljökostnader (Astra Zeneca, BillerudKorsnäs, Holmen.) 

 
BS = Balansomslutning 
SG = Skuldsättningsgrad 
FH = Finansiell hållbarhet 
SH = Social hållbarhet 
MH = Miljömässig hållbarhet 
TH = Teknologisk hållbarhet 
ftg = Företag 
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Bilaga 5: Balansomslutning och förädlingsvärde: 

 
BS = Balansomslutning 
Fvd Värde = Förädlingsvärde 
Skulds. Grad = Skuldsättningsgrad 
FH = Finansiell hållbarhet 
SH = Social hållbarhet 
MH = Miljömässig hållbarhet 
TH = Teknologisk hållbarhet 
(-) = Minus 
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Bilaga 6: Skuldsättningsgrad och segment: 

 
BS = Balansomslutning 
Fvd Värde = Förädlingsvärde 
Skulds. Grad = Skuldsättningsgrad 
FH = Finansiell hållbarhet 
SH = Social hållbarhet 
MH = Miljömässig hållbarhet 
TH = Teknologisk hållbarhet 
(-) = Minus 
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Bilaga 7: Specificerad korrelation mellan finansiell hållbarhet och skuldsättningsgrad 

 
SG = Skuldsättningsgrad 
BU = Betald utdelning 
FN = Finansnetto 
(-) = Minus 


