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Sammanfattning 

Titel: Hur företag redovisar värdeskapande genom The International <IR> Framework 

Nivå: D-uppsats i företagsekonomi  

Författare: Matilda Ahlm och Sabina Eriksson  

Handledare: Arne Fagerström 

 

Samhällets medvetenhet gällande miljöfrågor har på sista tiden ökat, vilket även har lett 

till att efterfrågan av hållbarhetsrapportering ökat. Detta har i sin tur medfört att antalet 

hållbarhetsrapporter blivit allt fler den senaste tiden. Hållbarhetsrapporter är därför 

oftast väldigt långa och komplexa då intressenternas behov är brett och stort. Eftersom 

dessa rapporter inte tidigare har integrerats med den finansiella informationen från 

företaget är detta något som bör göras och det resulterar därför i så kallad integrerad 

rapportering [IR]. IR är ett sätt för företag att redovisa sitt värdeskapande på kort, 

medellång och lång sikt. Syftet med IR är att utöka traditionella tillvägagångssätt för att 

hantera de olika kapitalen och affärsmodellen som påverkar värdeskapandet. Utifrån 

detta har studiens syfte tagits fram, vilket är att analysera hur företag redovisar 

värdeskapande genom att tillämpa ramverket The International <IR> Framework. 

 

Studien har en positivistisk utgångspunkt och en huvudsaklig kvalitativ 

forskningsstrategi men med några kvantitativa inslag där en deduktiv forskningsansats 

har tillämpats. Studiens empiriska material har samlats in från integrerade rapporter och 

presenteras genom diagram. Analysen har gjorts genom att data ställs mot tidigare 

forskning. Studiens resultat påvisar att affärsmodell påverkar företagets redovisning av 

värdeskapande samt att The International <IR> Framework tillämpas i större grad när 

företag redovisar många kapital. Detta resultat visar att det går i linje med tidigare 

forskning och att innehållselementet affärsmodell är ett bra verktyg för att redovisa 

värdeskapande. Förslag till vidare forskning är att studera varför många företag inte 

kopplar ihop sin affärsmodell med sitt värdeskapande. Vidare skulle det även vara 

intressant att genomföra en liknande studie när The International <IR> Framework har 

etablerat sig med och då studera om det finns några väsentliga skillnader. 

 

Nyckelord: Värdeskapande, The International <IR> Framework, Integrerad 

rapportering, Kapital. 

 



 

 

Abstract  

Title: How companies report value creation through The International <IR> Framework 

Level: Final assignment, Bachelor Degree in Business Administration  

Authors: Matilda Ahlm och Sabina Eriksson  

Supervisor: Arne Fagerström 

 

Society awareness of environmental issues has recently increased, which also led to the 

increase in demand for sustainability reporting. This has in turn resulted in the number 

of sustainability report becoming more and more recent. Sustainability reports are 

therefore usually very long and complex as the stakeholder’s needs are wide and large. 

Since these reports have not previously been integrated with the financial information of 

the company, this is something that should be done and therefore results in so-called 

integrated reporting. IR is a way for companies to report their value creation in the 

short, medium and long term. The purpose of IR is to expand traditional approaches to 

managing the various capital and business model that affect value creation. Based on 

this, the purpose on the study has been developed, which is to analyse how companies 

report value creation by applying the framework The International <IR> Framework.  

 

The study has a positivist point of departure and a major qualitative research strategy 

but with some quantitative elements in which a deductible research effort has been 

applied. The empirical material of the study has been collected from integrated reports 

and presented by diagram. The analysis has been carried out by data against previous 

research. The study's results show that business models affect the company's 

presentation of the value creation and that the International <IR> Framework is applied 

more and more when companies report a lot of capital. This result shows that it is in line 

with previous research and that the content element business model is a useful tool for 

reporting value creation. Suggestions for further research is to investigate why many 

companies do not link their business model with value creation though this study shows 

that the business model is useful tool for reporting value creation. Further, it would also 

be interesting to conduct a similar study when The International <IR> Framework has 

established itself and then study whether there are any significant differences.  

 

Keywords: Value creation, The International <IR> Framework, Integrated reporting, 

Capitals.  
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden till studien samt problematiseringen 

som sedan mynnar ut i studiens syfte, frågeställningar och avgränsning. 

1.1 Bakgrund 

Samhällets medvetenhet gällande miljöfrågor har på sista tiden ökat, vilket även har lett 

till att efterfrågan av hållbarhetsrapportering ökat. Detta har i sin tur medfört att antalet 

hållbarhetsrapporter blivit allt fler den senaste tiden (Mori Junior, Best och Cotter, 

2013). Som en bidragande effekt har företagens vilja att rapportera sina miljömässiga 

och sociala aspekter blivit allt större (Brown och Dillard, 2014). Oron gällande 

årsredovisningar har dock blivit större eftersom de på sista tiden blivit allt mer röriga, 

mer komplexa och mindre relevanta för aktieägarna (Lee och Yeo, 2015). 

 

Företagen måste nu rapportera till en bredare publik än bara aktieägare och 

kommunicera med flera kategorier av intressenter. Dessa intressenter förväntar sig mer 

än bara konton, ekonomi och nyckeltal; de vill veta varför, var och hur företag skapar 

och tillför värde samt hur de behandlar socialt ansvar och hållbarhet. 

Hållbarhetsrapporter är därför oftast väldigt långa och komplexa då intressenternas 

behov är brett och stort (Morros, 2016). Eftersom dessa rapporter inte tidigare har 

integrerats med den finansiella informationen från företaget är detta något som bör 

göras och det resulterar därför i så kallad integrerad rapportering [IR] (Villiers, Rinaldi 

och Unerman, 2014; Simnett och Huggins, 2015). IR är ett sätt för företag att redovisa 

sitt värdeskapande på kort, medellång och lång sikt (Fried, Holtzman och Mest, 2014). 

Det är många olika organisationer som står bakom utvecklingen av IR, bland annat 

International Federation of Accountant och Global Reporting Initiative [GRI]. Den mest 

framstående organisationen inom IR är dock International Integrated Reporting Council 

[IIRC] (Higgins, Stubbs och Love, 2014). 

 

Den integrerade rapporteringen skapades för att ta itu med brister och kritik som finns i 

den “vanliga” och separata hållbarhetsrapporteringen (Stubbs och Higgins, 2015). Trots 

att företagen ändå lämnade ut både icke-finansiell och finansiell information skedde inte 

detta på ett integrerat sätt, vilket inte skapade rätt bild av företaget. På grund av att 

företagen inte integrerade informationen på rätt sätt utvecklade organisationen IIRC år 
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2013 ramverket The International <IR> Framework (Lee och Yeo, 2015). IIRC 

diskuterade begreppet integrerad rapportering och dess innebörd redan år 2011, då 

framgick det att följande rapporter behövde bli mer integrerade (Flower, 2015): 

• Traditionellt bokslut 

• Ledningens kommentarer 

• Styrning och ersättningsrapporter 

• Hållbarhetsrapporter. 

 

IIRC bildades med syftet att skapa en heltäckande, enkel och jämförbar global 

rapporteringsstruktur som inkluderar strategiska mål och verksamhetsstyrning genom 

både finansiell och icke-finansiell information (International Integrated Reporting 

Council [IIRC], 2013). Som tidigare nämnts, lanserades det första internationella 

ramverket för IR i december 2013 (Pergo, Kennedy och Whiteman, 2016). IR 

etablerades först i Sydafrika år 2010, då det blev obligatoriskt på Johannesburg Stock 

Exchange. År 2012 utvecklades detta till en lagändring och Sydafrika var det första 

landet som införde obligatorisk IR för noterade företag (Lee och Yeo, 2015). På senare 

år är det allt fler länder som infört IR som obligatoriskt för noterade bolag (Pergo et al., 

2016). 

 

Inledningsvis skedde IR främst genom upplysningar i företagens årliga finansiella 

rapporter. Under de två senaste decennierna har dock sociala och miljömässiga 

upplysningar i allt högre grad skett i fristående rapporter tillsammans med medier som 

till exempel webbsidor (Morros, 2016). IR kombinerar rapporter med olika aspekter på 

företagets aktiviteter på en gemensam plattform. Syftet med en integrerad rapport, enligt 

vissa forskare, handlar om att berätta en historia om företagets väg för att nå sina mål 

och sin vision (Abeysekera, 2013). Medan andra menar att syftet med IR är att utöka 

traditionella tillvägagångssätt för att hantera de olika kapitalen och affärsmodellen som 

påverkar värdeskapandet (Kaya, Erguden och Sayar, 2016). IR är en logisk följd av 

tillväxten av hållbarhet och samhällsansvar. I mitten av 90-talet publicerades det 

omkring 300 stycken hållbarhetsrapporter som sedan år 2010 hade ökat till cirka 3000. 

Detta antal har troligen tredubblats på mindre än fem år med den ökande tendensen mot 

kombinerad rapportering och IR. I “Annual Reports Top 50” år 2014 kvalificerade sig 

en av tre rapporter, helt eller delvis, som integrerade (Morros, 2016). 
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Tidigare forskning visar att IR är ett strategiskt verktyg för att uppnå hållbarhet och för 

att skapa värde. Det handlar alltså inte bara om resultaträkningar i siffror eller 

marknadsvärdet för aktier längre, utan det handlar även om att skapa värde, hantera alla 

hinder och överleva på marknaden med målet på hållbarhet. IR stimulerar ett integrerat 

tänkande som lägger stor vikt på värdeskapandet på kort, medellång och lång sikt. 

(Kaya, Erguden och Sayar, 2016) 

1.2 Problematisering 

IIRC (2013) menar att: 

“communication about value creation should be the next step in the 

evolution of corporate reporting”. (s. 1) 

 

IR är ett relativt nytt område inom både politik och praxis, trots detta har det utvecklats 

mycket på kort tid även fast det fortfarande är i tillväxtstadiet (Villiers et al., 2014; 

Pergo et al., 2016). IR är ett verktyg som gör att företag kan redogöra för deras 

prestanda genom de olika kapitalen som beskriver företagets värdeskapande process på 

kort, medellång och lång sikt. Kapitalen är värde som ökas, minskas eller omvandlas 

genom företagets verksamhet och resultat. (IIRC, 2013) Sedan IR implementerades kan 

företag äntligen genom en rapport kunna kommunicera sitt värdeskapande över olika 

tidsramar till intresserade intressenter. (Simnett och Huggins, 2015). 

 

För att den integrerade rapporten ska kunna bidra till företagens förmåga att skapa värde 

bör rapporteringen alltid reflektera över den faktiska verksamheten. Dock stämmer inte 

alltid detta då hållbarhetsrapportering inte alltid nödvändigtvis återspeglar företagets 

faktiska engagemang i hållbarhet. Företag kan istället använda hållbarhetsrapportering 

som ett strategiskt instrument för att förbättra deras rykte (Alonso-Almeida, Llach och 

Marimon, 2013; Deegan, 2002). Många företag med ett sämre rykte väljer att använda 

sig av olika strategier för att stärka deras miljöklassificering eftersom detta anses vara 

väldigt viktigt för företagens intressenter och legitimitet (Chatterji och Toffel, 2010; 

Eccles, Serafeim och Krzus, 2011). Användandet av IR är fortfarande ett frivilligt val, 

vilket ökar en risk för att det används i syfte till att förbättra företagets rykte (Lai, 

Melloni, och Stacchezzini, 2016; Milne och Gray, 2013). 
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The International <IR> Framework kritiserar inte finansiella rapporter eller några 

specifika resultatmått, utan den mest kritiska delen av ramverket är hur företag skapar 

värde. Ramverket förutsätter att varje företag skapar värde genom att använda sin 

affärsmodell för att redovisa olika kapital, bearbeta dem och skapa resultat. Ökningen, 

minskningen och omvandlingen av dessa kapital utgör processen av värdeskapande. 

(Fried, Holtzman och Mest, 2014)  

 

IR har ofta kritiserats då det kan anses som komplicerat samt en stor omställning för 

företag för att implementera detta. Vilket även kan styrkas av vissa forskare som menar 

att ramverket The International <IR> Framework tagit fram innehåller en väldigt svag 

vägledning till hur en integrerad rapport ska utformas för att redovisa företagets 

värdeskapande (Robertson och Samy, 2015; Haller och van Staden, 2014). Det har 

uppkommit flera diskussioner om förändringar gällande redovisning och rapportering 

såsom att bredda innehållet i redovisningen, tidsaspekten och ett mer långsiktigt 

perspektiv för att redovisa företagets värdeskapande på ett mer effektivt sätt (Gray och 

Milne, 2002; Haller och van Staden, 2014; Robertson och Samy, 2015). 

 

Övergången till tillämpandet av IR måste ske successivt eftersom det krävs en ganska 

stor omställning för företagen. Den största förändringen är ändringar i företagets 

informationssystem för att kunna uppfylla kraven för IR. Med detta menas att en 

integrerad rapport har ett framtidsorienterat fokus, vilket skiljer sig från den traditionella 

redovisning som är historiskt orienterad (Robertson och Samy, 2015). Det finns även en 

del andra utmaningar med IR eftersom intressenternas förväntningar kan variera 

beroende på deras kultur, vilket kan påverka företagens utformning av rapporten samt 

företagens förmåga att skapa värde (Lueg, Lueg, Andersen och Dancianu, 2016). 

 

Som tidigare nämnts har medvetenheten kring IR och företagens värdeskapande ökat 

markant de senaste åren och användningen av IR kommer troligtvis att öka de närmaste 

åren. Många anser dock att The International <IR> Framework ger alldeles för svag 

vägledning för hur företagen ska redovisa sitt värdeskapande och att detta är något som 

bör utvecklas. Detta medför att vägledning och ramverk inom IR är ett väldigt aktuellt 

ämne, och att det är något som behöver mycket mer forskning. Genom forskning behövs 
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även mer förståelse om “hur” och “varför” IR ska tillämpas för att redovisa 

värdeskapande. (Lai et al., 2016; Pergo et al., 2016). 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att analysera hur företag redovisar värdeskapande genom att 

tillämpa ramverket The International <IR> Framework. 

1.4 Frågeställningar 

Utifrån studiens problematisering och syfte har dessa frågeställningar tagits fram: 

• Hur redovisas värdeskapande genom The International <IR> Framework? 

• Påverkar tillämpningen av The International <IR> Framework företagens 

förmåga att redovisa värdeskapande, och i så fall hur? 

 1.5 Avgränsning 

Studien är avgränsad till svenska företag som redovisar i enlighet med GRI - G4 och 

tillämpar IR. Vidare avgränsas studien till integrerade rapporter avseende år 2015. 

1.6 Fortsatt disposition 

Kapitel 2 Metod                     I kapitel 2 presenteras studiens metod, 

tillvägagångssätt samt population. 

 

Kapitel 3 Teori I kapitel 3 presenteras studiens allmänna och 

teoretiska referensram samt tidigare forskning.  

 

Kapitel 4 Empiri och analys I kapitel 4 presenteras studiens empiriska 

resultat och analys. 

 

Kapitel 5 Slutdiskussion och slutsats I kapitel 5 presenteras en fördjupad analys samt 

studiens slutsats. 
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2 Metod   

Detta kapitel behandlar tillvägagångssättet som använts för att besvara 

frågeställningar och syfte. Det inleds med beskrivning och motivering av metodvalen, 

datainsamling och dataanalys. Vidare beskrivs valet av företag, studiens design samt 

studiens trovärdighet. Avslutningsvis presenteras källkritik. 

2.1 Redovisningsforskning  

En modell som är användbar inom redovisningsforskning där de olika ontologierna och 

ansatserna är uppdelade i olika fack. Dessa ontologier har antingen en subjektiv eller 

objektiv ansats och beroende på vilken ontologi och ansats som används ser 

redovisningsforskningen olika ut (Hopper och Powell, 1985). Modellen är tillämplig i 

denna studie för att avgöra vilken redovisningsforskning som använts.  

 

 

Figur 1 - Hopper and Powells taxonomy of accounting research (Ryan et al., 2002) 

 

Metoden som använts i denna studie är i linje med Mainstream accounting research, 

vilket Hopper och Powell (1985) förklarar är en av de tre kategorierna inom 

redovisningsforskning. Mainstream accounting research är fortfarande den dominerande 

kategorin inom redovisningsforskning trots att de andra har vuxit den senaste tiden 

(Ismail och Zainuddin, 2013). Dock kan inte all forskning klassificeras men Hopper och 

Powells modell kan ge en överskådlig bild av de metoder som kan tillämpas (Ryan, 

Scapens och Theobald, 2002).  
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Forskning inom kategorin Mainstream accounting research studerar oftast 

redovisningens regleringar och funktioner. Denna metod tillhör den positivistiska 

ansatsen och fokuserar på objektivitet och neutralitet (Chua, 1986; Ismail och 

Zainuddin, 2013). Vidare förklarar Lopes (2015) att forskning inom denna ansats anses 

vara materialistiska och mätbara. Detta stämmer överens med den kvalitativa metoden 

som denna studie har använt sig av vid datainsamling från integrerade rapporter. Denna 

studie har även lagt stor vikt på att vara objektiv och neutral vilket även styrker att 

studien faller inom kategorin Mainstream accounting research. 

2.2 Metodval 

Studiens metod och tillvägagångssätt grundar sig delvis på en liknande studie 

genomförd av Dobkowski-Joy och Beth Brockland (2013). Tillvägagångssättet som 

använts är en kvalitativ innehållsanalys med deduktiv ansats, vilket betyder att texten 

har tolkats utifrån ett på förhand bestämt och teoretiskt kodningsschema (Hsieh och 

Shannon, 2005). Utgångspunkten i denna studie har varit begreppen integrerad 

rapportering och The International <IR> Framework samt dess användning. Studier med 

positivistisk inriktning, precis som denna, är huvudsakligen deduktiva och med detta 

menas att teori och tidigare forskning ligger till grund för de förutbestämda koder och 

kategorier varmed analysen görs (ibid.). Det deduktiva synsättet är ett av två väsentliga 

synsätt som kan användas vid bedömning av förhållandet mellan teori och forskning. 

Deduktiv teori innebär alltså att forskaren har sin utgångspunkt i teorin när det gäller 

förhållandet mellan teori och praktik (de Villiers och Fouché, 2015; Singmann och 

Klauer, 2011). 

 

Inom det deduktiva synsättet är det vanligast med en kvantitativ forskningsstrategi 

(McKerchar, 2008). Trots detta har denna studie huvudsakligen en kvalitativ 

forskningsstrategi men med några kvantitativa inslag. Den kvalitativa 

forskningsstrategin fokuserar mest på ord, jämfört med den kvantitativa som endast 

fokuserar på siffror (de Villiers och Fouché, 2015). Denna studie har, som tidigare 

nämnts, tillämpat en kvalitativ innehållsanalys eftersom den fokuserat mest på ord och 

begrepp gällande The International <IR> Framework i företagens integrerade rapporter 

för räkenskapsår 2015. Detta metodval beror på att företagens integrerade rapporter 

innehåller den information som efterfrågats samt att de är offentliga dokument. 
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2.3 Datainsamling 

För att besvara syftet och dess frågeställningar bygger studien på både primära och 

sekundära källor. Detta behövs oftast för att kunna besvara olika forskningsfrågor på 

grund av att sekundärdata kan vara begränsad samtidigt som primärkällor kan vara svåra 

att få tag på. Primärdata framställs genom observationer och intervjuer, det innefattar 

även material som kommer från publicerade källor såsom rapporter och statliga 

publikationer (Saunders, Lewis och Thornhill, 2012). Datainsamlingen i denna studie 

grundar sig framförallt i integrerade rapporter vilket därför anses vara primära källor. 

Primärkällor kan dock vara svåra att få tag på men rapporter och publikationer är oftast 

tillgängliga (ibid.), vilket även är en utav anledningarna till att detta har använts vid 

datainsamlingen i denna studie. Sekundärdata innefattar material som kommer från 

bland annat böcker och tidskrifter som i sin tur byggts utifrån primärdata, sådan data 

vänder sig oftast till en bredare publik (ibid.). Sekundära källor såsom vetenskapliga 

artiklar har i denna studie använts som ett komplement till de primära källorna. 

Datainsamlingen i denna studie har skett genom en litteraturgenomgång och en 

kvalitativ innehållsanalys med hjälp av kodning, vilket förklaras här efter. 

 

2.3.1 Litteraturgenomgång 

En litteraturgenomgång är en form av datainsamling som används för att generera ny 

kunskap inom ett visst ämne. Litteraturgenomgångar fokuserar oftast på att granska 

forskningsresultat men dessa kan även kombineras med forskningsmetoder och teorier 

som används i litteraturen (Torraco, 2016). Målet med en litteraturgenomgång är att 

hjälpa läsaren att förstå hur studien passar in i ett större sammanhang genom att aktivt 

och kritiskt analysera litteraturen (Cooper, 1988; Torraco, 2016). Denna studie har 

därför redogjort för existerande kunskap inom området, samt identifierat relevanta 

begrepp, teorier, metoder och forskningsstrategier. 

 

Sökorden som använts till litteraturgenomgången i denna studie, där även hänsyn tagits 

till stavning och böjning av ord, är bland annat: Integrated Reporting, IIRC, GRI, 

Framework, Pros and Cons, Research Methods in Accounting, Fund Theory. De 

databaser som huvudsakligen använts var Discovery, Emerald och ScienceDirect men 

även andra databaser har förekommit. Artiklar har även till stor del tagits fram genom 
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snöbollsmetoden, vilket innebär att studien utgått från artiklar passande syftet för att 

sedan hitta fler relevanta artiklar i deras referenslistor (Wohlin, 2014). 

 

2.3.2 Innehållsanalys   

Denna studie har genomfört en innehållsanalys då den grundar sig på̊ en granskning av 

integrerade rapporter för året 2015 för att undersöka tillämpningen av IR och The 

International <IR> Framework. Innehållsanalys är enligt Abbott och Monsen (1979):  

 

“Technique for gathering data that consists of codifying qualitative information 

in anecdotal and literary form into categories in order to derive quantitative 

scales of varying levels of complexity.” (s.504) 

 

Att använda innehållsanalys som tillvägagångssätt har blivit allt mer vanligt när det 

gäller att analysera olika slags rapporter inom hållbarhet. Det innebär oftast då att 

innehållsanalysen är det som ligger till grund för slutsatsen (Vourvachis och 

Woodward, 2015), vilket även är fallet i denna studie. En innehållsanalys som granskar 

text är alltid kvalitativ, även om vissa delar av texten senare kodas om till siffror 

(Krippendorff, 2013). Därför anses denna studie ha en kvalitativ metod även fast det 

insamlade materialet senare har kvantifierats. Studien har tillämpat detta 

tillvägagångssätt för att det passade syftet bäst men även för att det är mindre kostsamt 

och det mest tidseffektiva alternativet, vilket även Denscombe (2016) styrker. 

Materialet från rapporter som denna studie har använt sig av har ansetts vara det bästa 

alternativet, vilket grundar sig på att sådana rapporter är lättillgängliga samt att de oftast 

har hög kvalitet (Saunders et al., 2012). Denna studie har utgått från de klassiska sju 

stegen gällande den kvalitativa innehållsanalysen som visas nedan. 

 

 

 

Figur 2 - Sju steg i en innehållsanalys (Kaid och Wadsworth, 1989). 
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Processen för innehållsanalysen varierar dock beroende på vad som studeras samt 

metodens upplägg (Hsieh och Shannon, 2005). Innehållsanalysen i denna studie bygger 

på innehållet från integrerade rapporter och utifrån dessa har bedömningen av 

ramverkets tillämpning skett med hjälp av kodningsscheman med tillhörande manualer 

(se bilaga 2–7). 

 

2.3.3 Kodning  

Forskning inom olika slag av rapportering involverar att samla in kvalitativ information 

med hjälp av en innehållsanalys för att sedan konvertera dessa uppgifter till kvantitativa 

data (Abbot och Monsen, 1979). För att underlätta studiens analys har kodning använts 

vid datainsamlingen, vilket har genererat kvantitativa inslag i studien. En sådan 

blandning av kvalitativa och kvantitativa metoder kan behövas i forskning för att på 

bästa sätt kunna förstå och tolka data (Venkatesh, Brown och Bala, 2013). För att 

bedöma hur företag redovisar värdeskapande och till hur stor del The International <IR> 

Framework tillämpas använde sig studien av ramverkets sex kapital, åtta 

innehållselement och sju vägledande principer. Dessa förklaras under respektive rubrik 

under den allmänna referensramen vid punkt 3.1. Utifrån dessa kapital, 

innehållselement och principer har studien sedan skapat kodningsscheman för 

respektive område samt med tillhörande bedömningskriterier.  

 

För att analysen ska ske på ett enhetligt och objektivt sätt har det i denna studie utformat 

tre kodningsscheman med tillhörande bedömningskriterier. De olika kodningsschemana 

innehåller frågeställningar som tagits fram för att besvara hur värdeskapande redovisas 

genom ramverket med svarsalternativen ja och nej (1 och 0). Ett kodningsschema är ett 

verktyg som används vid datainsamling för att kunna organisera data i olika kategorier. 

Ett sådant schema används för att vägleda kodare att fatta beslut vid en innehållsanalys 

(Poole och Folger, 1981). Ett kodningsschema med utförlig beskrivning ökar 

trovärdigheten och validiteten i studien. För att öka trovärdigheten ytterligare ska ett 

kodningsschema alltid testas först. Efter denna testning görs en första inläsning, sedan 

kodas alla de passager där koderna och kategorierna förekommer. Det insamlade 

materialet kan sedan, utifrån kodningsschemat, presenteras kvantitativ i form av till 

exempel diagram och frekvenstabeller. (Hsieh och Shannon, 2005) 
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I denna studie har ett kodningsschema använts som är ett instrument för att kunna 

genomföra analysen. Kodningsmanualerna har använts i syfte att ge direktiv och 

information om hur kodningen ska utföras, se bilaga 3, 5 och 7. Varje kapital och 

innehållselement har fått tillhörande frågor för att kunna bedöma om dessa inkluderas i 

de integrerade rapporterna. Gällande de vägledande principerna har även fyra principer 

fått tillhörande frågor medan de andra tre har bedömts på annorlunda sätt. Såsom den 

vägledande principen koncishet, som har bedömts utifrån rapporternas antal sidor. 

Gällande de andra två principerna koppling av information och konsekvent och 

jämförbar har inga sökord använts då en personlig bedömning har gjorts för att 

uppskatta om de har använts vid framställningen den integrerade rapporten. 

 

Valet av sökord har skett utifrån en granskning av fem integrerade rapporter på både 

svenska och engelska. Vid insamling av data har de valda sökorden inte skrivits ut i full 

längd för att det skulle resultera i så många träffar som möjligt. Innan 

kodningsmanualerna fastställdes genomfördes en testkörning på fem integrerade 

rapporter med en temporärt fastställd kodningsmanual, detta skedde för att undersöka 

eventuella brister. Testkörningen medförde vissa förändringar och tillägg i manualerna 

som sedan användes vid insamling av data. 

2.4 Population 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har en population tagits fram, denna 

har fastställts utifrån de båda databaserna GRI Sustainability Disclosure Database och 

Corporate Register. För att ta fram populationen i dessa databaser gjordes först valet att 

endast titta på svenska företag som redovisade i enlighet med GRI G4 år 2015, som var 

120 företag. Utöver detta sattes kravet att företagen själva har uppgett att de tillämpat 

IR, vilket var 56 företag. De integrerade rapporterna har inte kontrollerats innan urvalet 

för att säkerhetsställa att de var integrerade. Det är därför möjligt att rapporter i urvalet 

felaktigt har benämnts som integrerade. Dock har företag som även innehar separata 

hållbarhetsrapporter uteslutits från studien, vilka var Aktiebolaget Electrolux och 

Swedol AB. Det slutliga utfallet blev då 54 företag (se Bilaga 1 – Population)  
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2.5 Dataanalys 

Studiens empiri bearbetades genom att analysera resultaten i statistikprogrammet SPSS. 

För att göra detta var alla frågeställningar, utifrån kapitalen, innehållselementen och 

vägledande principer, tvungna att kodas om till siffror. För att ge en bättre bild av 

företagens förmåga att skapa värde, genom graden av ramverkets tillämpning och 

mängden information, har lägesmåtten medelvärde och typvärde tagits fram. I denna 

studie har dessa tagits fram i Microsoft Excel och SPSS. Genom SPSS har även 

analyser genomförts, deskriptiv statistik. Den deskriptiva statistiken har använts för att 

skapa en överskådlig bild av det insamlade empiriska materialet. I denna studie har 

stapeldiagram använts för att redovisa insamlade data samt ge en tydligare och djupare 

förståelse. Valet av dessa beror på att de är lätta att tyda och förstå samt att det 

empiriska materialet skulle bli mer övergripligt och koncist. Diagrammen i denna studie 

har tagits fram med hjälp av Microsoft Excel och Microsoft Word. 

2.6 Kvalitetskriterier  

Enligt Kaid och Wadsworth (1989) och Hsieh och Shannon (2005) finns det fyra olika 

kvalitetskriterier för att bedöma kvaliteten i en innehållsanalys: trovärdighet, 

transparens, pålitlighet och överförbarhet. Dessa är även de kvalitetskriterier som 

denna studie har utgått från för att studien ska uppnå så hög kvalitet som möjligt. 

 

2.6.1 Trovärdighet 

Med trovärdighet menas hur trovärdiga resultaten är och hur bra de beskriver textens 

budskap (Kaid och Wadsworth, 1989; Hsieh och Shannon, 2005). Trovärdigheten i 

denna studie anses vara hög då de integrerade rapporter som granskats är av hög grad 

tillförlitliga eftersom att dessa har granskats av revisorer. Något som också bidragit till 

den höga trovärdigheten är att all sekundär data i form av vetenskapliga artiklar är “peer 

reviewed”, vilket innebär att de noggrant har granskats innan de publicerats. 

 

2.6.2 Transparens 

Transparens betyder att tillvägagångssättet som använts för att ta fram resultaten ska 

vara genomskinligt och replikerbart (Kaid och Wadsworth, 1989; Hsieh och Shannon, 
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2005). Med genomskinligt menas att det ska gå att följa hur studien har genomförts från 

början till slut (Kaid och Wadsworth, 1989). Genomskinligheten i denna studie anses 

vara hög då den utförligt beskrivit alla steg i tillvägagångssättet och motiverat 

metodvalen. Att en studie är replikerbar betyder att en upprepning av tidigare forskning, 

med samma upplägg och metod, ska ge samma resultat (ibid.). En upprepning av denna 

studie skulle generera liknande resultat då de integrerade rapporterna inte förändras. 

Dock har viss personlig bedömning tillämpats vid vissa vägledande principer, vilket kan 

bidra till att framtida resultat kan variera något från denna studie och därför påverkar 

studiens replikerbarhet. Eftersom denna studie har hög genomskinlighet men inte lika 

hög replikerbarhet anses den ändå vara transparent. 

 

2.6.3 Pålitlighet 

Med pålitlighet menas helt enkelt hur pålitliga resultaten verkligen är (Kaid och 

Wadsworth, 1989; Hsieh och Shannon, 2005). Studien ska därför genomföras på att 

tillförlitligt sätt och inte innehålla några okontrollerade tillfälliga fel som stör 

(Frambach, van der Vleuten och Durning, 2013). Då materialet i denna studie samlats in 

från den fullständiga populationen, betyder detta att inget stickprov behövts genomföras 

och därför har slumpmässiga faktorer uteslutits vilket bidrar till ökad pålitlighet. Inom 

en kvalitativ ansats arbetar studien fortlöpande med kvalitetsbegreppen under hela 

processen, framförallt i datainsamlingen då rätt sorts information måste samlas in på ett 

korrekt sätt (Kaid och Wadsworth, 1989). Utifrån detta anses pålitligheten i denna 

studie vara hög bland annat eftersom kodningsschemat testkördes och genomförde 

förändringar innan datainsamlingen påbörjades. Något som ytterligare bidrar till ökad 

pålitlighet är att egna värderingar uteslutits, genomgående i hela arbetet, i den mån det 

är möjligt. 

 

2.6.4 Överförbarhet 

Överförbarhet innebär i vilken utsträckning resultaten kan överföras eller tillämpas i 

andra sammanhang eller grupper (Frambach et al., 2013). Resultaten som framkom i 

denna studie kan med hög sannolikhet generaliseras på en större eller liknande 
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population, överförbarheten anses därför vara hög. För att öka den ytterligare har även 

data som analyserats valts ut med noggrannhet. 

2.7 Källkritik 

Några fördelar med att använda dokument som källa vid en innehållsanalys, som 

tidigare nämnts, är kostnadseffektivitet och tillgänglighet (Denscombe, 2016; Saunders 

et al., 2012). Det är dock viktigt att undersöka om dokumenten som används i en 

innehållsanalys är primära eller sekundära, då sekundärkällor kan ha producerats för 

andra ändamål än studiens specifika syfte samt att dokumenten inte bygger på skaparens 

tolkningar. Det finns även nackdelar med en innehållsanalys då det kan anses vara svårt 

att avgöra trovärdigheten då dokumenten finns tillgängliga på internet, därför är det 

viktigt att granska och bedöma om dokumentet har hög trovärdighet innan det används 

(Denscombe, 2016). 

 

Den huvudsakliga delen av data som använts i studien kommer från primära källor i 

form av integrerade rapporter, sådana rapporter anses ha hög reliabilitet då de är 

fastställda samt granskade av revisorer. Denna studie har, som tidigare nämnts, även 

använt sig av sekundärkällor i form av vetenskapliga artiklar där de flesta är “peer 

reviewed” vilket innebär att de är granskade och godkända. Detta medför att den 

teoretiska referensramen har både hög trovärdighet och tillförlitlighet. Viss litteratur i 

form av böcker har endast använts som komplement till artiklarna för att kunna ge 

ytterligare information om studiens metod. 
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3 Referensram 

Detta kapitel består av tre delar, en allmän referensram, en teoretisk referensram och 

tidigare forskning. Den allmänna referensramen och tidigare forskning ska bidra till att 

skapa förståelse för ämnet som studerats. I den teoretiska referensramen beskrivs den 

teori som är relevant för denna studie. 

3.1 Allmän referensram 

I den allmänna referensramen ges en översikt av det område som denna studie kommer 

undersöka. Här behandlas först fakta kring Global Reporting Initiative och G4, sedan 

information angående integrerad rapportering och The International <IR> Framework. 

 

3.1.1 Global Reporting Initiative 

GRI är en internationell oberoende organisation som etablerades för första gången i 

slutet av 1990-talet (Lähtinen och Myllyviita, 2015; Global Reporting Initiative [GRI], 

n.d.). GRI hjälper företag, myndigheter och andra organisationer att förstå och 

kommunicera deras påverkan på ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. I 

oktober 2016 lanserade GRI de första globala standarderna för hållbarhetsrapportering 

som utvecklades av Global Sustainability Standards Board. GRI:s standarder gör det 

möjligt för företag att offentligt redovisa deras ekonomiska, miljömässiga och sociala 

påverkan, och visa hur de bidrar till en hållbar utveckling (GRI, n.d.). GRI:s riktlinjer är 

en av de mest omfattande riktlinjerna för genomförandet och utvecklingen av frivillig 

hållbarhetsrapportering inom ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensioner (Li, 

Toppinen, Tuppura, Puumalainen och Hujala, 2011; Lozano och Huisingh, 2010). För 

närvarande är det cirka 2 000 företag globalt som genomför sin hållbarhetsrapportering 

enligt GRI:s riktlinjer (Lähtinen och Myllyviita, 2015). GRI:s standarder omfattar alla 

viktiga begrepp och upplysningar från riktlinjerna GRI G4, förstärkt med en mer 

flexibel struktur, tydligare krav och ett enklare språk (GRI, n.d.). 
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3.1.2 G4 

Syftet med G4, den fjärde versionens riktlinjer, är enligt GRI (2015): 

 

“...to help reporters prepare sustainability reports that matter, contain 

valuable information about the organization’s most critical sustainability-

related issues, and make such sustainability reporting standard practice.” 

(s.3) 

 

G4 har en ökad betoning på företagens behov av fokus på rapporteringsprocessen och 

den slutliga rapporten om de ämnen som är väsentliga för deras verksamhet och deras 

viktigaste intressenter. Väsentlighetsfokus ger rapporterna ökad relevans, trovärdighet 

och användarvänlighet. Detta gör det möjligt för företagen att på ett bättre sätt informera 

marknader och samhället om hållbarhetsfrågor. Riktlinjerna har tagits fram genom en 

omfattande process som involverat hundratals rapporter, användare av rapporter och 

professionella representanter från hela världen. G4 erbjuder därför ett globalt och 

relevant ramverk, för att stödja en standardiserad metod för hållbarhetsrapportering, 

som främjar den grad av transparens och enhetlighet som krävs för att göra 

informationen användbar och trovärdig för marknaderna och samhället. (GRI, 2015) 

 

G4 är utformat för att vara universellt applicerbart för alla företag, stora som små, över 

hela världen. Funktionerna i G4 - att göra riktlinjerna lättare att använda, både för de 

som är erfarna och för de som är ny inom hållbarhetsrapportering - stöds av andra GRI 

material och tjänster. Som med alla GRI:s riktlinjer innehåller G4 hänvisningar till 

allmänt accepterade och problemspecifika rapporteringsdokument. Riktlinjerna är även 

utformade som ett konsoliderat ramverk för rapportering mot olika koder och normer 

för hållbarhet. G4 ger också vägledning om hur hållbarhetsupplysningar kan presenteras 

i olika rapportformat, som till exempel fristående hållbarhetsrapportering, IR, 

årsredovisningar eller online rapportering. (GRI, 2015) 
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3.1.3 Värdeskapande 

Värdeskapande är konsekvenserna av alla aktiviteter som inkluderar identifierade 

utgifter. I denna mening är utgifterna indikatorer på beteenden, termen värde hänvisar 

till summan av dessa utgifter och ”något” som visar spridningen mellan värdet och 

utgifterna. Gokten och Gokten (2017) Det råder dock delade meningar om för vem 

företagen skapar värde, många forskare bland annat Flower (2015) menar att det endast 

är för investerarna företagen redovisar sitt värdeskapande. Men vissa andra forskare till 

exempel Gokten och Gokten (2017) menar att det finns en djupare mening med för vem 

man skapar värde, detta visas i Figur 3 nedan. 

 

Värdekedjan beskriver alla olika aktiviteter som krävs för att få fram en slutlig produkt 

eller tjänst, från början, genom produktionsfaserna, till leverans till slutkonsument, och 

slutligen bortkastandet efter användning. (Kaplinsky, 2000) Vinsten är därför resultatet 

av kortsiktigt värdeskapande som indikerar ”value to value chain stakeholders” i figuren 

nedan, detta är till exempel tjänsteleverantörer och värdekedjeaktörer. Operativ 

hävstång är den viktigaste värdeskapande faktorn på kort sikt. Värdeskapande på 

medellång sikt inkluderar effekten av finansiell hävstångseffekt, vilket representerar 

nära framtida effekter på användandet av kapitalen. Det förväntade verkliga värdet på 

eget kapital utgör således ”value to investors” i figuren nedan. Långsiktigt 

värdeskapande är resultatet av en kombinerad hävstångseffekt, vilket inkluderar 

effekterna av långtidsutnyttjande av socialt kapital, humankapital, intellektuellt kapital 

och tillverkande kapital. Därför representerar det långsiktiga värdet ”value to society” 

som omfattar värdet för samhället, ekosystemet, kommande generationer, 

forskningskapacitet etc. (Gokten och Gokten, 2017) 
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Figur 3 - Value to whom? (Gokten och Gokten, 2017, s. 136) 

 

The International <IR> Framework har en övergripande syn på värdeskapande. 

Filosofin om integrerad rapportering fokuserar starkt på att redovisa värdeskapande, 

detta genom att integrera alla mål för både traditionell finansiell rapportering, 

hållbarhetsrapportering och rapportering av den politiska ekonomin. I detta avseende 

utgör begreppet ”värde för investerare” endast en del av värdeskapandet medan 

begreppet ”värde för samhället” implementeras av IIRC på längre sikt. 

 

 

3.1.4 Integrerad rapportering 

En integrerad rapport är en kortfattad presentation av hur företag skapar värde över 

tiden genom att kombinera finansiell information med miljömässiga och sociala 
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aspekter (IIRC, 2013). IR medför en större insyn i företagens engagemang inom 

hållbarhet genom att visa sambandet mellan finansiell och icke-finansiell information i 

ett enda dokument (Adams, 2013).  IIRC (ibid.) definierar IR som: 

 

” A concise communication about how an organization’s strategy, 

governance, performance and prospects, in the context of its external 

environment, lead to the creation of value over the short, medium and long 

term.” (s. 7). 

 

IR är en kombination av olika perspektiv utifrån intressenterna som är relaterade till 

ekonomi, etik och juridik etcetera. Utifrån detta binder den integrerade rapporten ihop 

alla företagets rapporter, såsom finansiella rapporter, hållbarhetsrapporter, ledningens 

kommentarer och ersättningsrapporter (Lueg et al., 2016). IR handlar om att ge 

kortfattad information om företaget som gör det möjligt för användare att få en bättre 

bild i samband med viktiga investeringsbeslut. Rapporten ska även ge en tydlig bild 

över företagets strategier och processer samt vilka eventuella risker och möjligheter som 

finns (Mio, Marco och Pauluzzo, 2016). 

 

IR har tagits fram för att förbättra kvaliteten på företagens årsredovisningar, både 

finansiellt och icke-finansiellt. IR handlar dock om mer än att bara slå ihop 

årsredovisningen med hållbarhetsrapporten, den grundar sig i relationen mellan 

företagets finansiella och icke-finansiella faktorer. En viktig del i rapporteringen är 

sedan att se hur denna relation påverkar företagets förmåga att skapa värde på kort, 

medellång och lång sikt (Eccles och Krzus, 2015). IR är alltså inte en ny standard för 

hållbarhetsrapportering utan en rapporteringsmetod för att koppla samman alla faktorer 

(Eccles et al., 2011). Sammankopplingen av dessa faktorer är något påverkar företagets 

förmåga att skapa värde på kort, medellång och lång sikt (IIRC, 2013). IR fokuserar 

därför på att redovisningen ska förmedla en bild över hur de sociala, ekonomiska och 

miljömässiga aspekterna är sammanlänkade med varandra och företaget (Gray och 

Milne, 2002). 

 

En integrerad rapport gynnar alla intressenter som är intresserade av ett företags 

förmåga att skapa värde över tiden som inkluderar bland annat anställda, kunder och 
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leverantörer (IIRC, 2013). Företaget kan skapa värde för sig själva vilket bidrar till 

finansiell avkastning till leverantörerna av finansiellt kapital. Detta kan kopplas till det 

värde företaget skapar för sina intressenter och samhälle genom ett brett spektrum av 

aktiviteter, interaktioner och relationer. Detta är värden som företag kan skapa och som 

ingår i den integrerade rapporten. (IIRC, 2013) 

 

Värde kan vara varje kapital företaget redovisar. När interaktioner, relationer och 

aktiviteter är viktiga för företaget för att skapa värde redovisas det i den integrerade 

rapporten. Ett värde kan även vara företagets vinst medan ett annat kan vara att använda 

mänskliga resurser på ett bra sätt. Men eftersom värde skapas över olika tidshorisonter 

och för olika intressenter genom olika kapital kan företaget oavsiktligt ignorera ett 

kapital genom att de maximerar ett annat. (IIRC, 2013)  

 

IR ger därför företagen ett sätt att tänka mer långsiktigt och bredare för att skapa värde 

på kort, medellång och lång sikt. Värdeskapandet kan bland annat förbättras genom att 

företaget utformar en affärsmodell (Adams, 2014). Affärsmodellen bör vara noggrann 

beskriven då den är en viktig del i en integrerad rapport. Genom affärsmodellen kan 

företaget skapa och upprätthålla värde samt identifiera eventuella risker och 

osäkerheter, det bör även framgå hur företaget ska hantera dessa risker. Affärsmodellen 

är också en viktig faktor för investerarna, genom att de ska ha möjligheten att bedöma 

företagets förmåga att skapa värde. IR bidrar dock till en förändring i företagets 

nuvarande affärsmodell eftersom även sociala och miljömässiga aspekter ska 

inkluderas. Därför skapas fler dimensioner i affärsmodellen genom att företagets 

resultat ska kopplas till både det förflutna, nutid och framtid (Abeysekera, 2013; Mio et 

al., 2016).  

 

Affärsmodellen bör även visa företagets mål och hur de ska uppnås på kort, medellång 

och lång sikt (Lueg et al., 2016; Simnett och Huggins, 2015). Detta bidrar till att 

företaget måste ge mer detaljerad information i den integrerade rapporten som 

exempelvis värderingsgrunder och källor till osäkerhet (Abeysekera, 2013). Syftet med 

IR handlar om att skapa en bild över hur den yttre miljön påverkar företaget, dess 

resurser och relationer. Det handlar även om hur och på vilket sätt företaget samverkar 

med den yttre miljön och de olika kapitalen som företaget har i deras värdeskapande. 
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Dessa kapital är grundläggande för företagets verksamhet och en byggsten i deras 

affärsmodell (Busco, Frigo, Riccaboni och Quattrone, 2013).  

 

International Federation of Accountants [IFAC] (2010) har fastställt åtta principer som 

bör användas vid utformning av en integrerad rapport, dessa är: 

 

●      Integrera styrning, risk och kontroll ●      Kund- och intressentfokus 

●      Innovation och anpassningsbarhet ●      Effektivt ledarskap och strategi 

●      Ekonomisk styrning  ●      Effektiv och transparent kommunikation 

●      Strategiskt genomförande ●      Förvaltning av människor och färdigheter 

 

Dessa principer ska vidga omfattningen av den externa redovisningen och återspeglas i 

The International <IR> Framework (Owen, 2013). 

 

3.1.5 The International <IR> Framework 

The International <IR> Framework är ett koncept- och principbaserat ramverk som är 

uppbyggt på tre grundpelare - kapital, innehållselement och vägledande principer - som 

förklarar hur företagen ska utforma en integrerad rapport för att skapa värde (IIRC, 

2012; IIRC, 2013). The International <IR> Framework används för att förbättra 

kvaliteten på informationen som är tillgänglig för investerare för att möjliggöra en mer 

effektiv och produktiv allokering av kapitalen som väsentligt påverkar företagets 

förmåga att skapa värde (IIRC, 2013). Ramverket ska förenkla företagets rapporter och 

förbättra dess effektivitet genom att fokusera på värdeskapande, vilket anses vara det 

viktigaste inom IR (Stubbs och Higgins, 2015). IR handlar om att ge en inblick i hur 

företagets resurser och dess relationer påverkar företagets förmåga att skapa värde, 

dessa resurser och relationer benämns som olika kapital i The International <IR> 

Framework. Meningen med ramverket är att ge vägledning och klargöra för innehållet i 

en integrerad rapport samt hur företagen ska identifiera vilken information som bör 

ingå. Som tidigare nämnts utgår ramverket från att företagen har sex olika kapital, se 

figuren nedan som visar en schematisk presentation av hur IIRC ser på värdeskapande 

(IIRC, 2013). 
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Figur 4 - The value creation process (IIRC, 2013) 

Figuren ovan ger en generell bild av värdeskapandeprocessen, i The International <IR> 

Framework, som visar hur ingående kapital förvandlas genom företagets affärsmodell 

för att kunna skapa utgående kapital (Fried, Holtzman och Mest, 2014). Figuren 

beskriver logiken bakom IR men är endast ett förslag på hur de olika kapitalen kan 

användas, dock bör alltid en integrerad rapport visa hur de olika kapitalen allokeras och 

kopplas ihop med företagets strategi (IIRC, 2013). Dessa kapital är den yttersta 

ingången i företagets affärsmodell men även grundläggande för att företaget ska kunna 

fungera (Busco et al., 2013). The International <IR> Framework beskriver att det finns 

sex olika kapital men att företagen endast behöver redovisa de kapital som är väsentliga 

för dem, det vill säga att det inte finns något krav på att redovisa alla sex (IIRC, 2013). 

 

3.1.6 Kapital 

Nedan beskrivs de sex olika kapitalen som visas ovan i Figur 4. 

 

Finansiellt kapital 

Det innehåller medel som genereras av finansiella eller interna verksamheter som är 

tillgängliga för företaget när det bedriver sin verksamhet. Det kan exempelvis vara vid 

produktion av varor och tjänster. Här ingår även medel som erhållits genom finansiering 

som exempelvis eget kapital, skulder och bidrag. Kassaflöde från verksamheten, 

kassaflöde från finansieringsverksamheten och nettoresultat är prestationsmått som 
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delvis visar förändringen av detta kapital över tiden. (Fried et al., 2014; IIRC, 2013; 

Robertson och Samy, 2015)  

Tillverkande kapital 

Det är fysiska tillverkade föremål som används i produktion av varor och tjänster. Detta 

kapital inkluderar både inventarier, egendomar, anläggningstillgångar som ägs av 

företaget och infrastruktur (vägar, broar m.m.) som företaget har tillgång till och 

använder i sin verksamhet. Exempel på prestationsmått för detta kapital är investeringar, 

underhålls- och reparationsutgifter, uppskjutet underhåll, antal körda mil och 

vattenförbrukning. (Fried et al., 2014; IIRC, 2013; Robertson och Samy, 2015) 

 

Intellektuellt kapital 

Det består av traditionella immateriella tillgångar samt företagets kunskaper, system och 

rutiner som bidrar till värdeskapandet. Det kan även vara immateriella rättigheter såsom 

patent och licenser. I dagens informationsekonomi skapar ett ökande antal företag det 

mesta av sitt värde från intellektuellt kapital i jämförelse med tillverkande kapital. The 

International <IR> Framework ignorerar finansiella redovisningsskillnader mellan 

internt skapat immateriellt kapital och externt inköpt kapital, det behandlar alltså allt 

intellektuellt kapital på samma sätt. På så sätt tillåter IR betoningen av intellektuellt 

kapital att ett forskningsinriktat företag att rapportera hur ökningar i immateriella 

kapital skapar värde på medellång och lång sikt. (Fried et al., 2014; IIRC, 2013; 

Robertson och Samy, 2015)  

Humankapital 

Det inkluderar kompetenser, förmågor och erfarenheter hos företagets anställda. Det kan 

även innehålla kompetenser hos entreprenörer och leverantörer vars insatser och 

färdigheter bidrar till värdeökningar. Prestationsmått för humankapitalet kan innefatta 

antalet anställda, utbildningskostnader, anställdas omsättning samt mängden 

outsourcingaktiviteter. (Fried et al., 2014; IIRC, 2013; Robertson och Samy, 2015) 

 

Socialt kapital 

Det fokuserar på varumärkets rykte utvecklat av företaget. Många chefer anser att 

socialt kapital är det viktigaste kapitalet för ett företags långsiktiga framgång. Det kan 

dock också vara det kapital som är svårast att mäta. Detta kapital innehåller handlar om 
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relationer mellan ett företags nyckelaktörer, exempel långsiktiga bank- och 

investerarrelationer och relationer mellan leverantörer och kunder. Här inkluderas även 

delade normer, gemensamma värderingar och beteenden. Möjliga prestationsmått kan 

vara kund- och leverantörsomsättning, antal upprepade kunder och 

varumärkesundersökningar. (Fried et al., 2014; IIRC, 2013; Robertson och Samy, 2015) 

 

Naturligt kapital  

Det inkluderar förnybara och icke-förnybara miljöresurser för att tillhandahålla varor 

och tjänster. I detta kapital inkluderas även luft, vatten, mark och biologisk mångfald 

etcetera. Nyligen har efterfrågan på hållbarhetsinformation ökat och GRI har tagit 

ledningen i att utveckla rapporteringsriktlinjer om ett företags påverkan på miljön. 

Arbetet i samarbete med GRI integrerar ramverket med mått på miljöaktivitet i det 

totala värdeskapandet. (Fried et al., 2014; IIRC, 2013; Robertson och Samy, 2015) 

3.1.7 Innehållselement 

Som tidigare nämnts innehåller The International <IR> Framework innehållselement 

och vägledande principer som ska hjälpa företagen att förstå hur de ska utforma sin 

integrerade rapport (IIRC, 2013). En integrerad rapport ska innehålla följande:  

 

Innehållselement 

1. Organisatorisk överblick och externa omständigheter 

2. Styrning 

3. Affärsmodell 

4. Risker och möjligheter 

5. Strategi och resursallokering 

6. Prestanda och resultat 

7. Framtidsblick 

8. Grunder för presentation 

 

I The International <IR> Framework identifieras dessa åtta innehållselement som ska 

inkluderas i en integrerad rapport. Dessa innehållselement är dock inte tydliga och 

separata, såsom enskilda finansiella rapporter, utan de bör kopplas samman så att den 

integrerade rapporten presenterar en kortfattad helhetsbild som beskriver hur de faktorer 
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som påverkar företagets förmåga att skapa värde kombinerar och är beroende av 

varandra. (Fried et al., 2014) 

Organisatorisk överblick och externa omständigheter  

Elementet organisatorisk överblick och externa omständigheter handlar om att en 

integrerad rapport ska identifiera organisationens uppdrag och vision. Där ska det även 

framgå information gällande organisationens: 

• Kultur, etik och värderingar. 

• Äganderätt och verksamhetsstruktur. 

• Huvudaktiviteter och marknader. 

• Konkurrenskraftigt landskap och marknadspositionering. 

• Position inom värdekedjan. 

Viktig kvantitativ information om exempelvis antalet anställda och antal länder där 

organisationen är verksam bör framgå, framför allt större förändringar från tidigare 

perioder. Det bör även framgå betydande faktorer som påverkar den yttre miljön och 

organisationen handlande kring detta. (IIRC, 2013) 

Styrning 

Styrning innebär att en integrerad rapport ska visa hur ledningsstrukturen stödjer 

företagets förmåga att skapa värde på kort, medellång och lång sikt. En integrerad 

rapport ska ge insikt om dessa saker, som är kopplade till företagets förmåga att skapa 

värde: 

• Företagets ledningsstruktur, inklusive kompetens och mångfald (till 

exempel kön och erfarenhet) hos dem som är ansvariga för styrningen. 

Även information om regelverkskrav som kan påverka utformningen av 

ledningsstrukturen ska nämnas här, 

• Specifika processer som används för att fatta strategiska beslut, etablera 

och övervaka företagets kultur, inklusive dess inställning till risker och 

mekanismer för att ta itu med integritet och etiska frågor, 

• Särskilda handlingar som används för att påverka och övervaka 

företagets strategiska inriktning och dess strategi för riskhantering, 
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• Hur företagets kultur, etik och värderingar återspeglas i dess användning 

och effekter på de olika kapitalen, inklusive dess relationer med viktiga 

intressenter, 

• Huruvida företaget genomför styrningspraxis som överstiger lagstadgade 

krav, 

• Vilka beslut de som ansvarar för styrningen tar för att främja och 

möjliggöra innovation, och 

• Hur belöning och incitament är kopplade till värdeskapandet på kort, 

medellång och lång sikt, inklusive hur de är kopplade till företagets 

användning av och effekter på de olika kapitalen. 

Affärsmodell 

Elementet affärsmodell är kärnan i en organisation och den bygger på de olika 

kapitalen. En organisations affärsmodell är dess system för att omvandla insatsvaror 

(kapital) genom sina affärsverksamheter till resultat. Resultatet syftar till att uppfylla 

organisationens strategiska syften och skapa värde på kort, medellång och lång sikt. I en 

integrerad rapport ska affärsmodellen beskrivas inklusive nyckelorden: ingångar, 

verksamhet, utgångar och resultat. Ramverket nämner funktioner som kan förbättra 

effektiviteten och läsbarheten av beskrivningen av affärsmodellen som exempelvis 

tydlig identifiering av nyckelementen i affärsmodellen. (IIRC, 2013) 

Risker och möjligheter 

Med risker och möjligheter innebär att en integrerad rapport bör ta upp de specifika 

risker och möjligheter som påverkar organisationen förmåga att skapa värde på kort, 

medellång och lång sikt och hur företaget hanterar dem. Rapporten bör identifiera de 

viktigaste riskerna och möjligheten som är relevanta för företaget, inklusive de som rör 

effekterna på kapitalen på kort, medellång och lång sikt. (IIRC, 2013)  

Strategi och resursallokering 

Strategi och resursallokering innebär att en integrerad rapport ska innefatta var företaget 

vill gå och hur de tänker att komma dit. En integrerad rapport ska identifiera 

organisationens strategiska mål på kort, medellång och lång sikt samt deras förmåga att 
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skapa värde. Det ska även framgå de strategier företaget har för att uppnå de strategiska 

målen samt hur det kommer mäta sina prestationer och målresultat. (IIRC, 2013) 

Prestanda och resultat 

Med Prestanda och resultat menas att det i en integrerad rapport bör framgå i vilken 

utsträckning organisationen har uppnått sina strategiska mål för perioden och vilka 

resultat som har haft påverkan på de olika kapitalen. En integrerad rapport innehåller 

både kvalitativ och kvantitativ information om prestanda som kan innehålla information 

gällande: 

• Kvantitativa indikatorer med avseende på mål samt risker och 

möjligheter. 

• Organisationens effekter (både positiva och negativa) på kapitalen, 

inklusive materiella effekter på kapitalen i hela värdekedjan. 

• De viktigaste intressentrelationerna och hur organisationen har svarat på 

nyckelaktörernas legitima behov och intressen. (IIRC, 2013) 

Framtidsblick 

Elementet framtidsblick innebär att en integrerad rapport ska ta upp vilka utmaningar 

och osäkerhetsfaktorer som ett företag sannolikt kommer stöta på när det ska följa sin 

strategi, och vilka potentiella konsekvenser det kan ha på affärsmodellen och framtida 

resultat. (IIRC, 2013) 

Grunder för presentation 

Med grunder för prestation menas att en integrerad rapport ska svara på hur företaget 

har bestämt vad som är viktigt att inkludera i rapporten och hur dessa mäts och 

utvärderas. Den integrerade rapporten ska beskriva grunden för förberedelse och 

prestation vilket inkluderar: 

• En sammanfattning av processen där innehållet har bestämts, som ska 

innehålla en kort beskrivning av processen som använts för att identifiera 

relevanta frågor och en utvärdering av deras betydelse. 

• En beskrivning av avgränsningen i rapporten och hur den har fastställts, 

som ska innehålla risker, möjligheter och resultat hänförliga till andra 
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enheter och intressenter som väsentligt påverkar företagets förmåga att 

skapa värde. Även praktiska problem som kan begränsa omfattningen av 

information ska presenteras här, till exempel tillgången till tillförlitliga 

uppgifter, oförmågan att identifiera alla risker och möjligheter. 

• En sammanfattning av de betydande ramar och metoder som använts för 

att utvärdera de relevanta frågorna, till exempel redovisningsstandarder 

som använts för att sammanställa finansiell information. (IIRC, 2013) 

 

3.1.8 Vägledande principer 

Som tidigare nämnts innehåller The International <IR> Framework vägledande 

principer som ska hjälpa företagen att förstå hur de ska utforma sin integrerade rapport 

(IIRC, 2013). En integrerad rapport ska innehålla följande: 

 

Vägledande principer 

1.     Strategiskt fokus och framtidsorientering 

2.     Koppling av information 

3.     Intressentrelationer 

4.     Väsentlighet 

5.     Koncishet 

6.     Tillförlitlighet och fullständighet 

7.     Konsekvent och jämförbar 

 

Alla dessa sju vägledande principer måste tillämpas för att ett företag ska få säga att de 

redovisar enlig The International <IR> Framework (IIRC, 2013). Ramverket innefattar 

även något som de kallar ”comply or explain” vilket innebär att om ett företag inte kan 

redovisa alla aspekter ska anledningen till varför anges (Villiers et al., 2014).  

 

Strategiskt fokus och framtidsorientering 

Med Strategiskt fokus och framtidsorientering menas att en integrerad rapport ska ge 

insikt i organisationens strategi och hur den relaterar till organisationens förmåga att 

skapa värde på kort, medellång och lång sikt samt dess användning och effekter på 

kapitalen. Genom denna vägledande princip styr företaget valet och presentationen av 
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annat innehåll än bara kopplat till Strategi och resursallokering och framtidsblick. 

Denna princip inkluderar bland annat betydande risker, möjligheter och resultat som 

följer företagets marknadsposition och affärsmodell. (IIRC, 2013) 

Koppling av information 

Med koppling av information menas att en integrerad rapport ska visa en helhetsbild av 

kombinationen, sambandet och beroendet mellan de faktorer som påverkar 

organisationens förmåga att skapa värde över tiden. Ju mer det integrerade tänkandet är 

inbäddat i företagets verksamhet desto naturligare kommer informationsflöde till 

rapporteringen, analys och beslutsfattande ske och därefter återspeglas i den integrerade 

rapporten. (IIRC, 2013) 

 

 

Figur 5 - Kopplingar mellan innehållselement (Eccles och Krzus, 2015, s.205) 

[Egen översättning] 

 

Alla de sju vägledande principerna är viktiga men koppling av information är hjärtat av 

integrerad rapportering. Det är genom relationerna mellan de olika aspekterna av 
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företagsprestanda som en rapport övergår från en kombinerad rapport till en integrerad 

rapport. Eftersom alla innehållselement är relaterade till varandra kan ett företag 

diskutera flera element genom att fokus ligger på ett specifikt element. En integrerad 

rapport bör vara relativt kortfattad genom att kopplingar görs mellan de olika elementen 

för att det inte ska leda till upprepning av information. (Eccles och Krzus, 2015) 

 

Intressentrelationer 

Intressentrelationer innebär att en integrerad rapport ska ge insikt om vilken sorts 

relation företaget har med viktiga intressenter, även kvaliteten på dessa relationer ska 

anges. Hur och i vilken utsträckning företaget förstår, tar hänsyn till och svarar på 

intressenternas legitima behov och intressen ska inkluderas. Denna vägledande princip 

återspeglar vikten av relationer med viktiga intressenter eftersom värdet inte skapas av 

eller inom företaget ensamt, utan skapas genom relationer med andra. Detta betyder 

dock inte att en integrerad rapport ska försöka tillgodose behoven av information hos 

alla intressenter. Intressenter ger användbar insikt om frågor om frågor som är viktiga 

för dem, vilket inkluderar både ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor som även 

påverkar företagets förmåga att skapa värde. Dessa insikter kan hjälpa företaget att: 

• Förstå hur intressenter uppfattar värde, 

• Identifiera trender som möjligtvis ännu inte kommit till allmänhetens 

uppmärksamhet men som ökar i betydelse, 

• Identifiera materiella frågor, inklusive risker och möjligheter, 

• Utveckla och utvärdera deras strategi, 

• Hantera risker, och 

• Genomföra aktiviteter, inklusive strategiska och ansvarsfulla svar på 

materiella frågor. (IIRC, 2013) 

 

Väsentlighet 

Med väsentlighet menas att en integrerad rapport bör ge information om frågor som 

väsentligt påverkar företagets förmåga att skapa värde på kort, medellång och lång sikt. 

För att bestämma innehållet som ska presenteras i en integrerad rapport ska företagen: 
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• Identifiera relevanta frågor baserade på deras förmåga att påverka 

värdeskapandet, 

• Utvärdera betydelsen av dessa relevanta frågor med avseende på deras 

potentiella effekt på värdeskapandet, 

• Prioritera frågorna baserat på deras relativa betydelse, och 

• Bestämma vilka materiella frågor som ska ingå i rapporten. (IIRC, 2013) 

 

Koncishet 

Koncishet innebär att en integrerad rapport ska vara kortfattad men den ska innehålla 

tillräckligt med information för att förstå företagets strategi, styrning, resultat och 

framtidsutsikter utan att inkludera mindre relevant information. Företaget bör sträva 

efter en balans mellan koncishet och övriga vägledande principer, i synnerhet 

fullständighet och jämförbarhet. För att framställa en koncis integrerad rapport, bör den: 

• Tillämpa processen gällande bestämmelse av materialet, 

• Följa en logisk struktur och innehålla interna korsreferenser som är lämpliga 

för att undvika onödiga upprepningar, 

• Länka till mer detaljerad information, som inte ändras ofta (till exempel en 

förteckning över dotterbolag), 

• Uttrycka begrepp tydligt och med så få ord som möjligt, 

• Prioritera vanligt språk över användning av avancerat språk, och 

• Undvika mycket allmänna upplysningar, som inte är specifika för företaget. 

(IIRC, 2013) 

Tillförlitlighet och fullständighet 

Tillförlitlighet och fullständighet betyder att en integrerad rapport bör innehålla alla 

väsentliga frågor, både positiva och negativa, på ett balanserat sätt utan materiella fel. 

Informationens tillförlitlighet påverkas av dess balans och frihet från materialfel, den 

kan förstärkas av bland annat interna kontroller och rapporteringssystem. I vissa fall kan 

det vara lämpligt att beskriva vad som används för att säkerställa tillförlitligheten i den 

integrerade rapporten, till exempel med avseende på framtidsorienterad information. En 

fullständig integrerad rapport innehåller all materiell information, både positiv och 

negativ. För att säkerhetsställa att all viktig information har identifierats beaktas vad 
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andra företag inom samma bransch rapporterar, eftersom vissa frågor inom en bransch 

med hög sannolikhet är väsentliga för alla företag inom den branschen. För att 

bestämma fullständigheten tas hänsyn till omfattningen av informationen som beskrivs 

och hur specifik den är. Det kan involvera att beakta potentiella farhågor angående 

kostnadseffektivitet, konkurrensfördelar och framtidsorienterad information. (IIRC, 

2013) 

Konsekvent och jämförbarhet 

Med konsekvens och jämförbarhet menas med att en integrerad rapport bör presenteras 

på en grund som är konsekvent över tiden och på ett sätt som möjliggör jämförelse med 

andra företag i den utsträckning det är väsentlig för företagets egen förmåga att skapa 

värde över tiden. Gällande konsekvent menas med att regler gällande rapportering följs 

konsekvent från en period till nästa om inte en förändring behövs för att förbättra 

kvaliteten på de rapporterade uppgifter. När företaget har gjort en förändring bör 

orsaken förklaras som beskriver dess effekt. Vid Jämförbarhet innebär att den specifika 

informationen i en integrerad rapport troligtvis kommer kan variera mellan företagen 

eftersom varje företag skapar värde på sitt egna unika sätt, vilket skapar svårigheter vid 

en jämförelse. Att ta itu med frågorna om de olika innehållsdelarna, som gäller alla 

företag, hjälper emellertid att säkerställa en lämplig nivå på jämförbarhet mellan 

företag. Ett annat bra verktyg för att förbättra jämförbarheten mellan företag kan 

omfatta: 

• Använda bransch- eller regionala riktmärken. 

• Presentera information i form av andelar. 

• Rapportering av kvantitativa indikatorer som vanligtvis används av andra 

företag med liknande aktiviteter. (IIRC, 2013) 
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3.2 Teoretisk referensram 

I denna del presenteras teorin som ska bidra till att skapa förståelse för vad som 

möjligtvis kan ligga till grund för företagens val att tillämpa integrerad rapportering 

och The international <IR> Framework. 

 

3.2.1 Fund Theory                         

“Fund Theory” introducerades av William J. Vatter år 1947 och grundar sig i icke-

vinstdrivande organisationer men den kan även tillämpas på andra företag. I denna teori 

ligger fokuset på att mäta hur företag sköter sitt åtagande istället för att mäta 

lönsamheten. Det huvudsakliga syftet i denna teori är att betrakta hur mottagna 

finansiella medel förvaltas och förbrukas i enlighet med olika krav från lagar och 

normer. Rapporteringen riktas därför mer mot allmänheten än mot företagets investerare 

samt att de olika källorna upprättas för att resurserna förbrukas i rätt syfte. (Kam, 1990) 

Hela begreppet eget kapital och ägande överges och istället redovisas tillgångarna med 

avseende på de begränsningar som ställs på dem. Skulder som redovisas i 

balansräkningen representerar de begränsningar som kan ställas på tillgångarna. 

Samtliga poster på den högra sidan av balansräkningen utgör restriktioner för 

användningen av tillgångarna. Finansiella rapporter utifrån denna teori är mer i form av 

statistiska sammanfattningar som betonar källor och tillämpningar av tillgångarna. 

(Parmer, 1973)  

 

Studien har valt att utveckla denna teori för att den ska vara lämplig för studiens syfte, 

denna utveckling är även något som kommer att användas som teoretiskt resultat. Fund 

Theory kommer anpassas för att undersöka om företagen redovisar värdeskapande med 

hjälp av olika kapital genom att tillämpa The International <IR> Framework. De olika 

kapitalen, som tidigare förklarats, kommer vara källorna i den anpassade teorin. 

Kapitalen kommer ha tillhörande restriktioner och dessa kommer inte bara mätas i 

ekonomisk karaktär. Utifrån grunden i Fund Theory och anpassningen till studien har 

figuren nedan framställts för att visa hur allt kommer kopplas samman.  
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Figur 6 - Värdeskapande i Fund Theory 

 

Eftersom Fund Theory fokuserar på hur företag sköter sina åtaganden och denna studie 

fokuserar på hur företag redovisar värdeskapande handlar det om hur företag redovisar 

sitt värdeskapande i form av de olika kapitalen. För att företag ska kunna redovisa sitt 

värdeskapande på ett bra sätt kan de använda sig av ramverkets innehållselement eller 

vägledande principer (IIRC, 2013), vilket visas i figuren ovan.  

 

Fund Theory handlar främst om att de tillgångar företaget har för att skapa värde även 

har restriktioner, vilket tidigare förklarats. I figuren ovan framgår det att de olika 

kapitalen företagen kan inkludera i sin integrerade rapport och exempel på restriktioner 

som varje kapital kan ha. Företag kan redovisa värdeskapande ifall de bara redovisar 

tillgången men även om de inkluderar restriktionen eftersom det kan skapa värde för 

andra såsom intressenter. På så sätt skapas det värde för både företaget och 

intressenterna.  
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3.3 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som presenteras ska bidra till ytterligare förståelse för det valda 

ämnesområde som denna studie undersöker. Forskningen har även som syfte att belysa 

tillämpningen av The International <IR> Framework. 

 

3.3.1 Integrerad rapportering 

Frågor om hållbarhet har uppmärksammats den senaste tiden vilket har lett till att allt 

fler företag väljer att hållbarhetsrapportera. Det finns många olika standarder inom 

hållbarhetsrapportering, de flesta har dock kritiserats för att de endast används av 

symboliska skäl. Med detta menas att de inte implementeras i verksamheten samt att 

rapporterna inte förmedlar hur de ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorerna 

påverkar varandra (Lai et al., 2016; Gray och Milne, 2002). Konceptet IR är ett verktyg 

som har tagits fram för att komma till rätta med denna problematik och gjort ett stort 

genombrott inom hållbarhetsrapportering (Gray och Milne, 2002; Mårtensson och 

Westerberg, 2014). Tanken med IR är att det ska ta itu med brister och kritik i 

hållbarhetsrapportering (Stubbs och Huggins, 2015).  

 

Finansiella rapporter och hållbarhetsrapporter har olika syften och integrerar vanligtvis 

inte med varandra, vilket gör att läsaren har svårt att få en helhetsbild över företaget. 

Det har dock blivit lättare sedan IR etablerades för företag att kommunicera sitt 

värdeskapande i olika tidsramar för berörda intressenter (Simnett och Huggins, 2015). 

Intresset för IR har spridit sig från företagen ända till investerare, revisorer och 

konsultföretag (Mio et al., 2016). Det finns dock en del utmaningar med IR eftersom 

intressenternas förväntningar kan variera beroende på deras kultur (Lueg et al., 2016). 

 

3.3.2 Tillämpning av The International <IR> Framework 

Tidigare forskning menar att The International <IR> Framework innehåller en svag 

vägledning till hur en integrerad rapport ska utformas. Många har kritiserat integrerad 

rapportering då de anser att det är komplicerat och att det krävs stora omställningar för 

företaget att implementera detta (Haller och van Staden, 2014; Robertson och Samy, 

2015). Det har tidigare diskuterats att standarder och principer behöver förändras på så 
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sätt att de även ska innefatta leverantörskedjan och inte endast det enskilda företaget 

(Gray och Milne, 2002; Haller och van Staden, 2014).  

 

Syftet med IR och The International <IR> Framework är att redovisa värde. Dock, 

enligt tidigare studier, verkar värdeskapande processen i The International <IR> 

Framework väldigt filosofisk vilket medför att IR inte är fullt genomförbar för att 

redovisa värde.  Ramverket kan därför behöva vissa förändringar i form av en 

klassificering av värdeskapande på kort, medellång och lång sikt. (Flower, 2015; 

Gokten och Gokten, 2017).  Andra tidigare studier anser även att IR och The 

International <IR> Framework fortfarande är under utvecklingsfasen men att allt fler 

företag väljer att tillämpa det då de upptäcker många fördelar. En fördel är att det 

hjälper företag att göra en bättre inriktning av rapportering av de icke-finansiella 

aspekterna. (Sofian, 2016) 

 

Ett av de viktigaste problemen som noterats är att ramverket identifierar investerare som 

de primära användarna av den integrerade rapporten. Medan det första utkastet 

angående utvecklingen av ramverket från IIRC beskrev att den primära målgruppen var 

alla intressenter som intresserar sig av ett företags förmåga att skapa värde över tid, 

inklusive anställda, kunder, leverantörer, affärspartners, samhället, lagstiftare och 

beslutsfattare. Detta är sannolikt ett resultat av pilotprogrammet som genomfördes år 

2011 av IIRC där många företag uttryckte att andra intressenters behov var minst lika 

viktiga som investerarnas. Detta var dock inget IIRC tog tag i då och är ännu ett 

problem. (Cheng, Green, Conradie, Konishi och Romi, 2014) 

 

Baserat på mätningar av förändringen i kapitalen och värdeskapandet ger en integrerad 

rapport innehållet av ett företags mål, strategi och affärsmodell. Men den kan även 

innehålla traditionell finansiell information. I ramverket för IR identifieras åtta 

innehållselement som ska inkluderas i en integrerad rapport. Dessa innehållselement är 

dock inte tydliga och separata, såsom enskilda finansiella rapporter, utan de bör kopplas 

samman så att den integrerade rapporten presenterar en kortfattad helhetsbild som 

beskriver hur de faktorer som påverkar företagets förmåga att skapa värde kombinerar 

och är beroende av varandra. (Fried, et al., 2014) 
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3.3.3 Kapital 

The International <IR> Framework fokuserar på en mer expansiv uppsättning av 

resurser än de som redovisas traditionellt. Dessutom kan ett företags IR-analys innehålla 

resurser som företaget inte äger eller kontrollerar. Ramverket identifierar följande 

kapital: finansiellt, tillverkande, intellektuellt, humant, socialt och naturligt. Medan de 

tre första kapitalen liknar dem som för närvarande redovisas som tillgångar, är de tre 

sistnämnda vanligtvis inte noterade på den traditionella balansräkningen. Dessa kapital 

utvecklades av IIRC som exempel, företag kan klassificeras på olika sätt men bör ta 

hänsyn till samma uppsättning av faktorer.  (Fried, Holtzman och Mest, 2014) 

 

Många kapital är viktiga för företagens värdeskapande till exempel är finansiellt kapital 

ett måste för att kunna förvärva andra kapital. Ett av de viktigaste kapitalen för att 

bestämma företagets kapacitet är tillverkande kapital, vilket förnyas konsekvent för att 

upprätthålla verksamhetens hållbarhet. Det är dock väldigt vanligt att företag fokuserar 

mest på vinsten, men detta är endast något som avser företagets värdeskapande på kort 

sikt. För att skapa värde på medellång sikt bör ökat fokus läggas på de närmaste 

framtida resultaten av användningen av de andra kapitalen. (Gokten och Gokten, 2017) 

 

Tidigare studier visar på att det kan vara komplext att mäta kapitalen, Adams (2014) har 

därför ifrågasatt detta: 

 

“How would you put a value on, or disclose transformations of say, social 

and relationship capital or natural capital?” (s. 23) 

 

Tidigare studier påpekar även att för lite uppmärksamhet har ägnats åt värdeskapande på 

kapitalen, men att det krävs mer forskning om detta problem (Robertson och Samy, 

2015). 

3.4 A priori-modell 

A priori-modellen ska skänka förståelse för vilka teorier och faktorer denna studie 

behandlar och granskar, utifrån studiens referensram. Dessa kan möjligtvis förklara 

företagens förmåga att redovisa värdeskapande. 
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Figur 7 - A priori-modell 

Den teori som behandlas i studien är Fund teorin och de faktorer som studeras är 

Kapital, Innehållselement och Vägledande principer.  
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4 Empiri och analys 

I detta kapitel presenteras studiens empiri och analys. Den empiriska data som samlats 

in från företagens integrerade rapporter redovisas genom deskriptiv statistik utifrån 

kodningsschemats huvudkategorier. Sedan analyseras och diskuteras det empiriska 

resultatet för att besvara studiens två frågeställningar. 

4.1 Kapital  

I diagrammet nedan visas hur många företag som inkluderar varje kapital. Finansiellt, 

Socialt och Naturligt kapital inkluderas i alla integrerade rapporter medan Intellektuellt 

kapital är det kapital som väldigt få företag inkluderar. 

 

 

Diagram 1 – Kapital 

 

Alla 54 företag i denna studie redovisar minst tre kapital i sin integrerade rapport, det är 

dock endast 15 av 54 företag som redovisar alla sex kapitalen, vilket är 27,8 %. När 

företagen redovisat sina kapital har många av dem redovisat både tillgångarna och 

restriktionerna i kapitalen. I denna studie har det dock ansetts tillräckligt att bara 

redovisa tillgångssidan av kapitalen. Studiens resultat visar en stor variation på vilka 

kapital företagen valt att redovisa, detta tycks bero på att företagen endast behöver 

redovisa de kapital som är väsentliga för dem.  
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I denna studie redovisade alla företag några av kapitalen men det skiljer sig hur de 

redovisades. Många företag inkluderar många kapital fast löpande i texten och inte i den 

benämningen som kapital utan som beskrivningen av kapitalen. På grund av detta blev 

utläsandet av kapitalen i rapporten otydligt. Eftersom företaget skapar värde på kort, 

medellång och lång sikt genom kapitalen bör dessa beskrivas noggrant och tydligt. 

Nedan visas två figurer över hur kapitalen kan inkluderas i en integrerad rapport. 

 

 

Figur 8 - Bra exempel: Kapital (Fabege, 2016, s.6–7) 

 

 

Figur 9 - Bra exempel: Kapital (Boliden, 2016, s.6) 
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Fabege (2016) inkluderar kapitalen i deras affärsmodell vilket anses vara i enlighet med 

The International <IR> Framework. Detta visar en tydlig bild över hur företaget skapar 

värde genom att tillämpa kapitalen i deras affärsmodell. Boliden (2016) har däremot 

inte inkluderat deras kapital i affärsmodellen men kopplat ihop den med modellen då 

detta beskrivs under kapitlet värdeskapande. 

 

Beroende på faktorer såsom bransch och storlek är det alltså inte nödvändigt för alla 

företag att ha alla olika kapital i sin verksamhet. Detta innebär då att ett lägre antal 

redovisade kapital inte behöver ha någon betydande effekt på hur företagen redovisar 

värdeskapande. Resultaten i denna studie påvisar dock att företag bör ha minst tre 

kapital, då alla företag har någon slags inverkan på bland annat naturkapital och 

humankapital. Studien visar även att företagen som redovisar ett högt antal kapital även 

tillämpar The International <IR> Framework i högre grad. 

 

Finansiellt kapital är en självklarhet eftersom alla företag har med en sammanställning 

över omsättning, eget kapital, tillgångar med mera i sina integrerade rapporter. Därför 

har detta kapital inte så stor påverkan på resultatet eftersom det alltid har funnits med 

oavsett om rapporten har klassificerats som årsredovisning eller integrerad rapport.  

4.2 Innehållselement 

Nedan visas hur många företag som inkluderar varje innehållselement i sin integrerade 

rapport. Diagrammet visar att det vanligaste innehållselementet är organisatorisk 

överblick. Det innehållselementet som minst företag inkluderade i sina rapporter är 

prestanda och resultat. 
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Diagram 2 - Innehållselement 

Organisatorisk överblick och externa omständigheter 

I innehållselementet organisatorisk överblick och externa omständigheter har denna 

studie lagt störst vikt på företagens verksamhetsbeskrivning. Detta beror på att 

verksamhetsbeskrivningen anses vara något som ligger till grund för hela företagets 

verksamhet. Samt att den även ses som en självklar punkt att ha med i en integrerad 

rapport då den är något som anses vara både väsentligt och bidragande till att skapa en 

helhetsbild över företagets verksamhet. Coop Sverige är det enda företaget som inte 

inkluderar någon verksamhetsbeskrivning, detta kan tänkas bero på att de anser att deras 

varumärke är så pass väletablerat att beskrivningen inte anses vara väsentlig. 

 

Affärsmodell 

Även affärsmodellen anses vara något som skapar en helhetsbild över företaget. 

Tidigare forskning visar även att affärsmodellen används för att redovisa 

värdeskapande. Trots detta var det endast 12 av 54 företag som visar en tydlig koppling 

mellan sin affärsmodell och sitt värdeskapande. Resultaten visade även att 

affärsmodellerna är utformade på väldigt många olika sätt. Nedan visas ett bra exempel 

på hur en affärsmodell bör utformas, detta för att den redovisas genom en figur som 

tydligt visar kopplingen till företagets värdeskapande. 
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Figur 10 - Bra exempel: Affärsmodell (Swefund, 2016, s.20) 

 

För att bidra till ytterligare förståelse för hur värdeskapande kan redovisas genom 

företagets affärsmodell visas även ett mindre bra exempel. Affärsmodellen nedan anses, 

i denna studie, vara mindre bra på grund av att den kort förklaras utan figur och inte 

visar koppling till företagets värdeskapande. 

 

 

Figur 11 - Mindre bra exempel: Affärsmodell (Visit Sweden, 2016, s.12) 

 

Risker och möjligheter 

Resultaten visar att det tydligt framgår vilka risker och möjligheter företagen har i ca 78 

% av de integrerade rapporterna som denna studie granskat. De resterande 12 företagen 

har antingen bara nämnt sina möjligheter men inte sina risker eller inte inkluderat något 
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av det. Något som företagen belyste mycket var både risker, möjligheter kopplat till 

deras mål då det visar företagets starka och svaga sidor. Detta kan redovisas på ett 

enkelt sätt genom affärsmodellen men ändå valde de flesta företagen att redovisa det på 

separata ställen i rapporten. Eftersom risker och möjligheter är något som påverkar både 

företagets värdeskapandet och effekter på kapitalen anses detta vara relevant i en 

integrerad rapport. Detta verkar även företagen anse då det endast är 12 företag som inte 

inkluderat risker och möjligheter i sin integrerade rapport. 

 

Styrning 

Beskrivningen av företagens styrning varierade mycket, 30 företag beskriver hur deras 

styrning stödjer företagets förmåga att skapa värde medan 24 företag inte beskriver 

något alls om deras styrning. Nedan visas ett mindre bra exempel på hur styrning kan 

redovisas. 

 

 

Figur 12 - Mindre bra exempel: Styrning (Coop Sverige, s.51) 

 

Coop Sveriges beskrivning av deras styrning har klassificerats som mindre bra på grund 

av att den helt saknar koppling till företagets förmåga att skapa värde. Denna studie har 

därför ansett att de inte inkluderat detta innehållselement eftersom det inte innefattar det 

som IIRC tycker ska vara med. 
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Strategi och resursallokering 

Denna studie har fokuserat mest på företagens mål när det gäller innehållselementet 

strategi och resursallokering. 29 företag inkluderar sina mål samt hur de ska uppnå dem 

medan resterande 25 företagen inkluderar dina mål i väldigt liten grad.  

 

Framtidsblick 

22 företag tar upp sina framtida utmaningar och osäkerhetsfaktorer i sin integrerade 

rapport. 32 företag inkluderade varken framtida utmaningar eller osäkerhetsfaktorer. Att 

över hälften av företagen inte inkluderar vilka utmaningar och osäkerhetsfaktorer som 

de sannolikt kommer att stöta på när de ska följa sin strategi tros bero på att det kan vara 

väldigt utmanande för företagen att förutspå vad som kommer att ske i framtiden. 

 

 

 

Prestanda och resultat 

Denna studie visar att endast 10 företag beskriver vilka resultat som haft påverkan på de 

olika kapitalen. 

 

Grunder för prestation 

Resultaten visar att det endast var 7 företag som inkluderade innehållselementet grunder 

för prestation. Detta innehållselement innebär att den integrerade rapporten innehåller 

en kort beskrivning av processen som använts för att identifiera relevanta frågor. 

4.3 Vägledande principer 

Vägledande principer är till för att hjälpa företagen förstå hur de inkludera 

innehållselementen, kapitalen samt hur de ska redovisa värdeskapande i sin integrerade 

rapport. Nedan visas resultaten för hur många företag som använder sig av varje princip. 

Den vägledande principen som majoriteten använder sig av är intressentrelationer 

medan principen koppling av information är det väldigt få som inkluderar.   
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Diagram 3 - Vägledande principer 

 

Strategiskt fokus  

Det empiriska resultatet visar att 15 företag förklarar hur deras strategi påverkar 

förmågan att skapa värde. Denna princip är inte bara kopplad till innehållselementen 

strategi och resursallokering och framtidsblick utan även annat innehåll såsom 

affärsmodellen. De företag som denna studie anser använda sig av denna princip har en 

tydlig affärsmodell där de inkluderar deras värdeskapande, kapital samt strategi.  

 

Koppling av information 

En personlig bedömning har gjorts vid granskningen av rapporterna för att avgöra om 

det finns någon koppling av informationen i rapporterna. Bedömningen har främst 

bestått av granskning av samband mellan olika faktorer och den röda tråden i den 

integrerade rapporten. I denna studie är det endast 10 företag som i sina integrerade 

rapporter visar en helhetsbild av kombinationen och sambanden mellan faktorerna.  

 

Väsentlighet 

För att avgöra om de integrerade rapporterna innehåller det som anses vara väsentligt 

har den största vikten fallit på företagens väsentlighetsanalyser. Eftersom alla företag i 

denna studie redovisar i linje med GRI G4 bör alla ha en väsentlighetsanalys. Resultatet 
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visar att 23 företag inkluderar sin väsentlighetsanalys i väldigt liten grad medan två 

företag inte hade inkluderat något alls, Statens Bostadsomvandling (SBO) och Svenska 

Skeppshypotekskassan.  

 

I denna studie har det upptäckts att väsentlighetsmatris är något företag använder sig av 

i sina väsentlighetsanalyser för att ge tydligare bild över hur företag redovisar 

värdeskapande. Nedan visas ett bra exempel och ett mindre bra exempel på 

väsentlighetsmatriser, dessa kommer från två integrerade rapporter som denna studie 

granskat. 

 

 

Figur 13 - Bra exempel: Väsentlighetsmatris (Atlas Copco, 2016, s.127) 
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Figur 14 - Mindre bra exempel: Väsentlighetsmatris (Almi, 2016, s.22) 

Atlas Copco (2016) inkluderar en matris till sin väsentlighetsanalys för att bidra till en 

tydligare bild och ökad förståelse av deras annars välbeskrivna väsentlighetsanalys. 

Även Almi (2016) inkluderar en väsentlighetsmatris i deras analys dock skiljer den sig 

lite från Atlas Copco då den inte är lika utförligt beskriven och därför inte ger samma 

tydliga bild. 

 

Koncishet 

De integrerade rapporternas antal sidor varierar väldigt mycket, den kortaste är 19 sidor 

och den allra längsta är 247 sidor. Medelvärdet är 112 sidor och det är utifrån detta som 

studien mätt koncisheten, integrerade rapporter under 112 sidor har därför klassificerats 

som koncis och de rapporter som överstiger 112 sidor har fått 0 poäng. Cirka 57% av 

företagen har integrerade rapporter som klassificerats som koncis i denna studie. Det 

kan dock anses vara svårt att få en integrerad rapport att klassificeras som koncis då 

hela företagets verksamhet ska inkluderas samt de olika innehållselementen. Detta 

skulle kunna vara en bidragande orsak till varför 43% av företagen inte klassificerades 

som koncisa. Koncisheten är även något som krävt personlig bedömning vilket leder till 

att många av företagen möjligtvis kan ha klassificerat sin egen rapport som koncis även 

om fallet inte är sådant i denna studie. 

 

 

 



 

49 

 

Intressentrelationer 

Resultatet visar att majoriteten, det vill säga 51 företag, inkluderar och beskriver sina 

viktigaste intressenter i sina integrerade rapporter. De allra flesta företagen i denna 

studie har valt att inkludera deras intressentrelationer i form av en intressentdialog. 

Utifrån detta skulle det kunna grunda sig i att företag väljer att tillämpa IR för att 

försöka tillgodose intressenternas behov. Det handlar även om att företagen lättare kan 

redovisa sitt värdeskapande för berörda intressenter vilket kan ske i genom en 

intressentdialog. 

 

Konsekvent och jämförbar 

17 av 54 företag klassificeras som konsekventa och jämförbara, vilket betyder att de 

anses som konsekventa och att företagen inkluderar minst fem stycken 

innehållselement. Detta resultat skulle kunna skilja sig i framtiden eftersom en personlig 

bedömning har gjorts vid granskningen samt att denna studie har satt krav på fem 

stycken innehållselement. 

 

 

Tillförlitlighet och fullständighet 

Tillförlitlighet och fullständighet handlar om att de integrerade rapporterna omfattar alla 

betydelsefulla frågor, positiva som negativa. Det är endast 17 företag i denna studie som 

anses inkludera betydelsefulla frågor på ett balanserat sätt. 

4.4 The International <IR> Framework  

Utifrån ramverkets innehållselement och vägledande principer har en sammanställning 

gjorts för att redovisa i vilken grad företagen följer ramverket. Den totala poängen som 

företagen kunde få var 15 poäng. 
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Diagram 4 - The International <IR> Framework 

 

Det empiriska resultatet visade att det skilde sig väldigt mycket mellan företag då ett 

företag fick 1 poäng medan ett annat företag fick 15 poäng. Resultatet visar att 

typvärdet för tillämpningen av The International <IR> Framework är 5 poäng medan 

medelvärdet är 7 poäng. Resultatet visar även att majoriteten av företagen tillämpar 

mindre än 50% av ramverket där flest företag tillämpar 20–40%. Fem företag utmärker 

sig starkt då de tillämpar mer än 80% av ramverket, dessa var: Apoteket, Boliden, 

Fabege AB, Handelsbanken och Swedfund. Det var endast Swedfund som inkluderade 

alla innehållselement och vägledande principer, vilket innebar att de fick 15 poäng och 

alltså tillämpade ramverket till 100%.  

 

Boliden och Swedfund var endast de två företag som refererade till IIRC i sina 

integrerade rapporter. Swedfund (2016) angav att de redovisade rapporten i enlighet 

med The International <IR> Framework medan Boliden (2016) beskrev att de endast 

använde sig av ramverket för att utforma sin affärsmodell. I denna studie ansågs inte 

Boliden följa ramverket till 100%, vilket kan styrkas med att de använt för 

affärsmodellen.  
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De fem företag som tillämpar mer än 80% av ramverket har även, som tidigare nämnts, 

inkluderat många kapital i deras integrerade rapporter. Utifrån detta anser denna studie 

att dessa företag redovisar sitt värdeskapande i hög grad jämfört med de andra 

företagen. 

4.5 Sammanfattning av empiri och analys  

Kapital 

Resultatet i denna studie visar att ett lägre antal redovisade kapital inte behöver ha 

någon betydande effekt på hur företagen redovisar värdeskapande. Resultaten påvisar 

dock att ett företag bör redovisa minst tre kapital, då alla företag har någon slags 

inverkan på bland annat naturkapital och humankapital. Studien visar även att de företag 

som redovisar ett högt antal kapital även tillämpar The International <IR> Framework i 

högre grad. Det var dock endast 15 företag som redovisade alla sex kapital varav 5 av 

dessa företag tillämpade mer än 80 % av ramverket. Men det var bara ett företag som 

själva angav i sin integrerade rapport att de följer ramverket. 

 

Innehållselement 

Resultatet av hur många företag som redovisar varje innehållselement är väldigt 

varierande. Elementet Organisatorisk överblick var det innehållselement som flest 

företag inkluderade i sin integrerade rapport, vilket kan tros beror på att det anses vara 

en självklarhet att ha med eftersom det förklarar företagets verksamhet samt att det ger 

intressenterna och aktieägarna ett bra intryck. Det innehållselement som var tydligast 

kopplat till att redovisa värdeskapande var Affärsmodell, vilket även tidigare forskning 

tyder på. Trots detta var det endast 12 av 54 företag som visade en tydlig koppling 

mellan sin affärsmodell och sitt värdeskapande. Resultatet i denna studie visar även att 

affärsmodellerna är utformade på väldigt många olika sätt. 

 

Vägledande principer  

Även resultatet över de vägledande principerna är väldigt varierande men den principen 

som flest företag inkluderade i sin integrerade rapport är Intressentrelationer. Denna 

princip är viktig i en integrerad rapport eftersom intressenterna är kärnan till varför 

företag väljer att upprätta en integrerad rapport. Koppling av information är en princip 

som väldigt få företag använder sig av vilket kan bero på att en personlig bedömning 
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har gjorts i denna studie för att avgöra om det finns en röd tråd samt ett samband mellan 

faktorerna.  

 

The International <IR> Framework 

Det empiriska resultatet visar att majoriteten av företagen i denna studie tillämpar 

mindre än 50% av ramverket. Resultaten i denna studie visar att det endast är fem 

företag som tillämpar mer än 80% av ramverket vilket har gjort att de utmärkt sig mer 

än andra. Dessa företag har även inkluderat många av kapitalen i deras integrerade 

rapport. Ett av dessa var Swedfund som även inkluderade alla innehållselement och 

vägledande principer, vilket tillämpade 100% av ramverket. Resultaten i denna studie 

påvisar att företagen som tillämpat minst 80% av ramverket redovisar sitt 

värdeskapande i hög grad jämfört med de andra företagen. 
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5 Slutdiskussion och slutsats 

I detta kapitel presenteras en diskussion där det empiriska resultatet kopplas till den 

allmänna och teoretiska referensramen. Först diskuteras resultaten utifrån 

frågeställningarna sedan presenteras studiens metodreflektion samt förslag till vidare 

forskning. 

5.1 Hur redovisas värdeskapande genom The International <IR> 

Framework? 

The International <IR> Framework används för att förbättra kvaliteten på informationen 

som är tillgänglig för investerare för att möjliggöra en mer effektiv och produktiv 

allokering av kapitalen som väsentligt påverkar företagets förmåga att skapa värde 

(IIRC, 2013). Teorin som används i denna studie, Fund Theory, lägger betoning på 

värdet i olika källor och fokuserar på att företagen ska mäta sitt åtagande genom dessa 

källor istället för att endast mäta lönsamhet i finansiella medel (Kam, 1990; Parmer, 

1973). Studien har utvecklat denna teori för att se de olika källorna som kapital och 

företagen bör därför mäta sitt värdeskapande genom alla de olika kapitalen istället för 

att bara mäta sin lönsamhet genom det finansiella kapitalet. Ett sätt att redovisa 

värdeskapande är att inkludera de olika kapitalen i företagets affärsmodell (Busco et al., 

2013; Mio et al., 2016). Detta betyder att kapitalen och affärsmodellen utgör en stor 

grund för företagens förmåga att redovisa värdeskapande, vilket även visat sig i denna 

studie. 

 

Då det empiriska resultatet i denna studie visar att 78 % av företagen inte inkluderar sin 

affärsmodell på ett tydligt sätt i rapporten skulle detta kunna ifrågasättas då en 

affärsmodell är grunden för företagets förmåga att redovisa värdeskapande, hantera 

eventuella risker samt mål (Abeysekera, 2013; Lueg et al., 2016; Mio et al., 2016; 

Simnett och Huggins, 2015). I en affärsmodell är även kapitalen grundläggande för 

företagets verksamhet och deras förmåga att redovisa värdeskapande (Mio et al., 2016), 

resultatet i denna studie visar att alla företag redovisade minst tre av kapitalen. 

Resultatet visar dock att många av företagen inkluderar och beskriver kapitalen löpande 

i texten och benämner heller inte alltid dessa som just kapital. I denna studie medförde 

detta att utläsandet av kapitalen i de integrerade rapporterna blev otydligt och då 
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företagen redovisar sitt värdeskapande genom kapitalen bör dessa beskrivas noggrant 

och tydligt (IIRC, 2013; Mio et al., 2016). 

 

Något som också ifrågasätts gällande företagens affärsmodeller är varför så pass få 

företag väljer att presentera sin affärsmodell utifrån värdeskapandeprocessen från The 

International <IR> Framework (se Figur 4). Genom att presentera affärsmodellen på 

detta sätt redogör företagen sin förmåga till värdeskapande på ett tydligt och effektivt 

sätt. En anledning till varför detta inte tillämpas i fler företag skulle kunna vara att 

företagen inte är tillräckligt insatta i integrerad rapportering och kanske inte alls bekanta 

med The International <IR> Framework. 

 

Resultaten i denna studie visar att företagen redovisar värdeskapande på ett bättre och 

tydligare sätt genom att använda sig av The International <IR> Framework. Som 

tidigare nämnts redovisar företagen sitt värdeskapande med hjälp av ramverket främst 

genom att använda sig av innehållselementet affärsmodell och kapitalen. De företag 

som dessutom redovisat sitt värdeskapande genom kapitalen i sin affärsmodell är de 

företag som utmärkt sig mest. En av slutsatserna i denna studie är därför att 

värdeskapande kan redovisas genom The International <IR> Framework. 

5.2 Påverkar tillämpningen av The International <IR> Framework 

företagens förmåga att redovisa värdeskapande? och i så fall hur? 

Det empiriska resultatet visar att de företag som tillämpade The International <IR> 

Framework i hög grad även redovisar många kapital och fått höga poäng på 

affärsmodell. Av de företag som tillämpar 80% eller mer av ramverket inkluderar alla 

innehållselementet affärsmodell och 80% av dessa företag redovisar dessutom alla 

kapital. Eftersom värdeskapande huvudsakligen redovisas genom att inkludera de olika 

kapitalen i affärsmodellen (Busco et al., 2013; Mio et al., 2016) visar resultaten i denna 

studie att tillämpningen av The International <IR> Framework har en positiv påverkan 

på företagens förmåga att redovisa värdeskapande.  

 

Affärsmodellen inkluderar andra viktiga aspekter såsom vilka åtgärder företagen tar till 

för att öka värdet. Enligt tidigare forskning kan andra innehållselement såsom risker, 

möjligheter och mål inkluderas i affärsmodellen (Abeysekera, 2013; Mio et al., 2016; 
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Simnett och Huggins, 2015). Detta är något som även stämmer överens med denna 

studies resultat då vissa företag har en väldigt väl utformad affärsmodell där kapitalen 

även kopplas till dessa ovan nämnda innehållselement. Affärsmodellen har en viktig 

påverkan på företagens förmåga att redovisa värdeskapande vilket även är en del av 

syftet med IR (Kaya et al., 2016). Resultatet visar även att desto mer välutformad och 

beskriven affärsmodell desto bättre är kapitalen beskrivna vilket även påverkar 

värdeskapandet positivt (Kaya et al., 2016; Abeysekera, 2013; Mio et al., 2016).  

 

Tidigare studier har visat på att innehållselementen är förhållandevis okomplicerade att 

uppfylla men att de vägledande principerna kan vara svårare att hantera (Dobkowski-

Joy och Beth Brockland, 2013).  Denna studie går i samma riktning då 

innehållselementen uppfylls i större grad och påverkar företagens förmåga att redovisa 

värdeskapande vilket inte de vägledande principer gör. 

5.3 A posteriori-modell 

A priori-modellen i 3.4 presenterade teorier och faktorer som kan förklara företagens 

förmåga att redovisa värdeskapande genom att tillämpa ramverket The International 

<IR> Framework. Nedan visas en A posteriori-modell för att redogöra för studiens 

resultat. Den teori studien behandlat har färgats ljusblå med anledning av att denna 

endast utvecklats som teoretiskt resultat för att kunna användas till att finna en 

förklaring till hur värdeskapandet bör redovisas. 
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Figur 15 - A posteriori-modell 

De faktorer som studerats i denna studie är kapital, innehållselement och vägledande 

principer. Innehållselement och kapital har färgats grön med anledning av att denna 

studie funnit ett samband mellan dessa faktorer och företagens förmåga att redovisa 

värdeskapande. Resultaten visade att företagens redovisning av värdeskapande är till 

största del beroende av deras affärsmodell och kapital, vilket går i linje med tidigare 

forskning. Vägledande principer har färgats grå med anledning av att företagens 

förmåga att redovisa värdeskapande är oberoende av denna. 

5.4 Studiens resultat 

Visionen med denna studie var att bistå med både ett praktiskt och ett teoretiskt resultat, 

något som även uppfylls. Nedan presenteras studiens resultat, inledningsvis presenteras 

det praktiska resultatet och sedan det teoretiska resultatet. 
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5.4.1 Praktiskt resultat 

Denna studie påvisar en stor variation kring hur företagen redovisar sitt värdeskapande. 

Majoriteten av företagen som faktiskt redovisar sitt värdeskapande gör detta genom sin 

affärsmodell. Vilket går i linje med tidigare forskning som menar att företagen kan 

skapa och upprätthålla värde genom affärsmodellen (Adams, 2014; Abeysekera, 2013; 

Mio et al., 2016; Kaya et al., 2016). Resultaten i denna studie visar även att de företag 

som i större utsträckning följer The International <IR> Framework även redovisar sitt 

värdeskapande i en högre grad. Vilket då påvisar att The International <IR> Framework 

ger företagen en möjlighet till att redovisa sitt värdeskapande. Eftersom redovisning av 

värdeskapande kan ses som allt viktigare bör fler företag göra sina integrerade rapporter 

i enlighet med ramverket för att kunna visa sitt värdeskapande utåt. Som ytterligare 

praktiskt resultat finns bra och dåliga exempel på hur företag kan redovisa 

värdeskapande genomgående i kapitel 4 - Empiri och analys. Detta för att öka 

förståelsen för hur företag kan redovisa sitt värdeskapande på bästa sätt. 

 

5.4.2 Teoretiskt resultat 

Som teoretiskt resultat har denna studie valt att utveckla teorin Fund Theory. Teorin har 

i denna studie anpassats för att undersöka om företagen kan redovisa sitt värdeskapande 

med hjälp av olika kapital genom att tillämpa The International <IR> Framework. 

Resultaten har genom detta visat att denna teori går att använda inom värdeskapande 

och att detta är en teori inom redovisning som bör fortsätta utvecklas för att kunna 

användas mer i framtiden. Studien har även framställt en figur utifrån grunden i Fund 

Theory, se Figur 6 - Värdeskapande i Fund Theory. Eftersom denna studie varit 

tidsbegränsad har dock inte teorin kunnat utvecklats så mycket som studien hoppades på 

men resultaten visar ändå att det finns goda möjligheter till att utveckla Fund Theory 

ytterligare mot värdeskapande. 

5.5 Metodreflektion 

Då denna studie har använt sig av en personlig bedömning vid granskningen av två 

vägledande principer kan resultatet variera om studien skulle genomföras igen. De 

vägledande principer som hade inslag av en personlig bedömning vid insamling av 

empirin var Koppling av information och Konsekvent och jämförbar. Resultatet hade 
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troligtvis varit mer konsekvent om den personliga bedömningen hade kunnat uteslutits. 

Då dessa principer ansågs vara komplicerade att mäta, på grund av att de endast avser 

hur en integrerad rapport ska presenteras, och att denna studie har begränsats 

tidsmässigt har personlig bedömning använts i just denna granskning. Den vägledande 

principen Koncishet har bedömts utifrån medelantalet sidor från alla integrerade 

rapporter som granskats. Valet av detta metodval har även här grundats på den tidsram 

som funnits för studien samt att det varit svårt att skapa bedömningskriterier. Detta 

skulle möjligtvis ha kunnat utformats på något annat sätt om tiden funnits.     

             

Valet av vilka företag som använder sig av IR har i denna studie grundat sig på två 

databaser, dock gjordes även en personlig bedömning om rapporterna verkligen var 

integrerade.  Populationen har därför avvikit något från liknande studier och skulle även 

i framtida studier kunna variera.    Denna studie har även haft krav på att företagen 

själva ska ha uppgett att de tillämpar IR. Då alla företag kanske inte nämnt att de 

tillämpar IR eller själva kanske inte vet att de tillämpar IR kan möjligheten ändå finnas 

att det finns företag som tillämpar IR utan att det syns utåt. På grund av detta kan valet 

att genomföra en innehållsanalys vara negativt då det kan ha uppstått ett bortfall trots att 

det inte var menat. Resultatet hade troligtvis blivit annorlunda om ett annat 

tillvägagångssätt använts, till exempel hade intervjuer eller enkäter nog bidragit till mer 

och bättre information från företagen. 

 

5.6 Förslag till vidare forskning 

Eftersom redovisning av värdeskapande och IR är relativt nytt och detta 

forskningsområde är begränsat bör forskning fortsätta inom detta. Utifrån syftet har nya 

infallsvinklar upptäckts som kan vara intressanta att studera i vidare forskning. Studien 

påvisar att affärsmodellen är ett bra verktyg för att redovisa företagets värdeskapande 

men att det ändå är väldigt få företag som kopplar denna till sitt värdeskapande. Det kan 

därför vara intressant att studera varför dessa företag inte kopplar ihop sin affärsmodell 

med sitt värdeskapande. 

 

Det skulle även vara intressant att göra en liknande studie som denna om något år när 

The International <IR> Framework kanske har etablerat sig mer och då studera om det 
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finns några väsentliga skillnader. Vid fortsatt forskning kan det även vara intressant att 

göra en jämförelse med andra länder. 
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Bilaga 2 – Kodningsschema: Kapital 
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Bilaga 3 – Kodningsmanual: Kapital 

Kodningsmanual – Kapital  

Fråga  Bedömning av kapital rörande värdeskapande genom tillämpningen 

av The International <IR> Framework 

1 Innehåller den integrerade rapporten information angående finansiellt 

kapital? 

Beskrivning:  

Sökord: finansiellt 

Engelska sökord: financial 

 

Bedömningskriterier:  

Företaget presenterar finansiellt kapital i sin integrerade rapport.  

Ja = 1  

Nej = 0 

2 Innehåller den integrerade rapporten information angående 

tillverkande kapital? 

Beskrivning:  

Sökord: infrastruktur, byggnader 

Engelska sökord: infrastructure, buildings 

 

Bedömningskriterier:  

Företaget presenterar tillverkande kapital i sin integrerade 

rapport.  

Ja = 1  

Nej = 0 

 

3 Innehåller den integrerade rapporten information angående 

intellektuellt kapital? 

Beskrivning:  

Sökord: patent, licenser 

Engelska sökord: patent, licences 

 

Bedömningskriterier:  
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Företaget presenterar intellektuellt kapital i sin integrerade 

rapport.  

Ja = 1  

Nej = 0 

4 Innehåller den integrerade rapporten information angående 

humankapital? 

Beskrivning:  

Sökord: kompetens, utbildning 

Engelska sökord: competence, education 

 

Bedömningskriterier:  

Företaget presenterar human kapital i sin integrerade rapport.  

Ja = 1  

Nej = 0 

 

5 Innehåller den integrerade rapporten information angående 

socialt kapital? 

Beskrivning:  

Sökord: relationer, intressenter 

Engelska sökord: relationships, stakeholders 

 

Bedömningskriterier:  

Företaget presenterar socialt kapital i sin integrerade rapport.  

Ja = 1  

Nej = 0 

 

6 Innehåller den integrerade rapporten information angående 

naturkapital? 

Beskrivning:  

Sökord: natur, utsläpp, vatten 

Engelska sökord: emissions, nature, water 

 

Bedömningskriterier:  

Företaget presenterar naturkapital i sin integrerade rapport.  
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Ja = 1  

Nej = 0 

 

Bilaga 4 – Kodningsschema: Innehållselement 
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Bilaga 5 – Kodningsmanual: Innehållselement 

Kodningsmanual – Innehållselement 

Fråga  Bedömning av innehållselement rörande värdeskapande genom 

tillämpningen av The International <IR> Framework 

1 Innehåller den integrerade rapporten information angående 

organisatorisk överblick och externa omständigheter? 

Beskrivning:  

Sökord: verksamhetsbeskrivning, om oss 

Engelska sökord: description, about us, vision 

 

Bedömningskriterier:  

Ja = 1  

Nej = 0 

- 1 p. innebär att det finns en verksamhetsbeskrivning i den 

integrerade rapporten. 

- 0 p. innebär att det inte finns någon verksamhetsbeskrivning.  

2 Innehåller den integrerade rapporten information angående styrning? 

Beskrivning:  

Sökord: styrning, ledningsstruktur 

Engelska sökord: Governance, structure 

 

Bedömningskriterier:  

Ja = 1  

Nej = 0 

- 1 p. ges till de företag som väl beskriver hur deras styrning 

stödjer företagets förmåga att skapa värde. 

- 0 p. innebär att företaget inte beskriver något om varken deras 

styrning eller ledningsstruktur i den integrerade rapporten. 

3 Innehåller den integrerade rapporten information angående affärsmodell? 

Beskrivning:  

Sökord: affärsmodell, modell 



 

80 

 

Engelska sökord: businessmodel, model 

 

Bedömningskriterier:  

Ja = 1  

Nej = 0 

- 1 p. innebär att affärsmodellen är tydligt beskriven med koppling 

till värdeskapande. 

0 p. innebär att det inte tydligt framgår någon affärsmodell. 

4 Innehåller den integrerade rapporten information angående risker och 

möjligheter? 

Beskrivning:  

Sökord: risk, möjlighet 

Engelska sökord: risk, opportunities 

 

Bedömningskriterier:  

Ja = 1  

Nej = 0 

- 1 p. innebär att det tydligt framgår vilka risker och möjligheter 

företaget har. 

- 0 p. betyder att företaget inte nämnt både sina risker och 

möjligheter.  

5 Innehåller den integrerade rapporten information angående strategi och 

resursallokering? 

Beskrivning:  

Sökord: strategi, mål, resurser 

Engelska sökord: strategy, goals, resources 

 

Bedömningskriterier:  

Ja = 1  

Nej = 0 

- 1 p. innebär att företaget inkluderar sina mål samt hur de ska 

uppnå dem. 

- 0 p. betyder att företaget inkluderar sina mål i väldigt liten grad. 



 

81 

 

6 Innehåller den integrerade rapporten information angående prestanda och 

resultat? 

Beskrivning:  

Sökord: resultat, prestanda 

Engelska sökord: result, performance  

 

Bedömningskriterier:  

Ja = 1  

Nej = 0 

- 1 p. innebär att företaget beskriver vilka resultat som har haft 

påverkan på de olika kapitalen. 

- 0 p. betyder att det inte framgår vilka resultat som har haft 

påverkan på de olika kapitalen. 

7 Innehåller den integrerade rapporten information angående 

framtidsblick? 

Beskrivning:  

Sökord: mål, framtid, utmaningar 

Engelska sökord: goals, future, challenges 

 

Bedömningskriterier:  

Ja = 1  

Nej = 0 

- 1 p. innebär att företaget tar upp framtida utmaningar och 

osäkerhetsfaktorer i den integrerade rapporten. 

- 0 p. betyder att företaget inte inkluderar sina framtida utmaningar 

och osäkerhetsfaktorer. 

  

8 Innehåller den integrerade rapporten information angående grunder för 

presentation? 

Beskrivning:  

Sökord: relevant, process 

Engelska sökord: relevance, process 

 

Bedömningskriterier:  



 

82 

 

Ja = 1  

Nej = 0 

- 1 p. innebär att den integrerade rapporten innehåller en kort 

beskrivning av processen som använts för att identifiera relevanta 

frågor. 

- 0 p. innebär att företaget inte beskriver processen som använts för 

att identifiera relevanta frågor. 

 

 

Bilaga 6 – Kodningsschema: Vägledande principer 
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Bilaga – 7: Kodningsmanual: Vägledande principer 

Kodningsmanual – Vägledande principer 

Fråga  Bedömning av vägledande principer rörande värdeskapande genom 

tillämpningen av The International <IR> Framework 

1 Tillämpar företaget strategiskt fokus och framtidsorientering när de har 

utformat den integrerade rapporten? 

Bedömningskriterier:  

Ja = 1  

Nej = 0 

- 1 p. betyder att företaget förklarar hur deras strategi påverkar 

förmågan att skapa värde. 

- 0 p. innebär att företaget inte beskriver hur strategin relaterar till 

deras förmåga att skapa värde. 

2 Kopplar företaget informationen när de har utformat den integrerade 

rapporten? 

Bedömningskriterier:  

Ja = 1  

Nej = 0 

- 1 p. innebär att den integrerade rapporten visar en helhetsbild av 

kombinationen och sambanden mellan faktorerna.  

- 0 p. betyder att företaget inte visar något samband mellan 

informationen och därför inte kopplar ihop informationen i den 

integrerade rapporten. 

En personlig bedömning har gjorts vid denna granskning. 

3 Inkluderar företaget intressentrelationer när de har utformat den 

integrerade rapporten? 

Bedömningskriterier:  

Ja = 1  

Nej = 0 

- 1 p. betyder att företaget inkluderar och beskriver sina viktigaste 

intressenter väl.  

- 0 p. menas att företaget inte nämner något alls om sina 

intressenter. 

4 Har företaget bara tagit med det väsentliga när de har utformat den 

integrerade rapporten? 
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Bedömningskriterier:  

Ja = 1  

Nej = 0 

- 1 p. ges om företaget inkluderar sin väsentlighetsanalys i hög 

grad. 

- 0 p. innebär att företaget inkluderar sin väsentlighetsanalys i 

väldigt lite grad eller inte alls.  

5 Har företaget hållit den integrerade rapporten koncis? 

Bedömningskriterier:  

Ja = 1  

Nej = 0 

- 1 p. betyder att den är koncis. För att bedöma koncisheten i en 

rapport har denna studie valt att utgå från medelantalet sidor, 112 

sidor. 

- 0 p. betyder att den integrerade rapporten inte är koncis. 

6 Är företagets integrerade rapport vara tillförlitlig och fullständighet? 

Bedömningskriterier:  

Ja = 1  

Nej = 0 

- 1 p. betyder att företaget inkluderar både positiva och negativa 

frågor på ett balanserat sätt. 

- 0 p. innebär att företaget inkluderar få negativa frågor jämfört 

med mängden positiva. 

7 Är företagets integrerade rapport konsekvent och jämförbar? 

Bedömningskriterier:  

Ja = 1  

Nej = 0 

- 1 p. innebär att rapporten är konsekvent presenterad och att 

företaget inkluderar minst fem stycken innehållselement. 

- 0 p. betyder att rapporten inte presenteras på ett konsekvent sätt 

och därför inte är jämförbar med andra. 

En personlig bedömning har gjorts vid denna granskning. 

 


