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SAMMANFATTNING 
 
Titel: Integrerad rapportering i Europa – En kvantitativ studie av förklarande faktorer 
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi med inriktning redovisning. 
 
Författare: Anton Haeger & Felix Jonsson 
 
Handledare: Fredrik Hartwig 
 
Datum: 2018 - mars 
 
Syfte: Syftet med studien är att undersöka huruvida användningen av integrerad 
rapportering ökat till följd av publikationen av The International <IR> Framework och 
om detta har något samband med bransch, sektor och storlek. 
 
Metod: För att besvara studiens syfte är den skriven med ett positivistiskt 
förhållningssätt och med en deduktiv ansats. Studien är av kvantitativ karaktär där 
sekundärdata i form av GRI:s databas använts. Datan har analyserats med hjälp av 
multipel regressionsanalys och Pearsons korrelationstest. 
 
Resultat & slutsats: Studiens resultat visar på att användningen av integrerad 
rapportering ökat sedan The International <IR> Framework publicerades. Resultatet 
visar även på att användningen av integrerad rapportering har ett positivt samband med 
företag inom den offentliga sektorn. 
 
Förslag till fortsatt forskning: Framtida studier inom integrerad rapportering skulle 
kunna utföra liknande undersökningar i andra geografiska områden och även undersöka 
fler faktorer. 
 
Uppsatsens bidrag: Denna studie bidrar med empiriska data specifikt för Europa. 
Studien undersöker även hur användandet av integrerad rapportering förändrats sedan 
The International <IR> Framework publicerades.  
 
Nyckelord: Integrerad rapportering, IIRC, storlek, sektor, tid 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ABSTRACT  
 
Title: Integrated reporting in Europe – A quantitative study of explanatory factors 
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Author: Anton Haeger & Felix Jonsson  
 
Supervisor: Fredrik Hartwig 
 
Date: 2018 - March 
 
Aim: The aim of this study is to investigate if the usage of integrated reporting has 
increased since the publication of The International <IR> Framework and if the usage 
correlates with the factors size, industry and sector. 
 
Method: The study is based on the positivistic research tradition and employs a 
deductive approach. The study utilise quantitative secondary data gathered from the 
GRI database. Furthermore, the data has been analysed with multiple regression 
analysis and Pearson’s correlation test. 
 
Result & Conclusions: The result of this study show an increased usage of integrated 
reporting since The International <IR> Framework was published. The results also 
indicate that the use of integrated reporting has a positive correlation with companies in 
the public sector. 
 
Suggestions for future research: Future research within the field of integrated 
reporting could examine different geographical areas as well as other factors. 
 
Contribution of the thesis: The study contributes with empirical data specific to 
Europe. The study also examines how the usage of integrated reporting has changed 
over time since The International <IR> Framework was published. 
 
Key words: Integrated reporting, IIRC, size, industry, sector, time 
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1. Inledning 
Detta inledande kapitel innehåller en bakgrund till begreppet integrerad rapportering 

och en problematisering som mynnar ut i en syftesformulering. 

  

1.1 Bakgrund 
Mänskligheten har sedan slutet på 1980-talet varje år utnyttjat mer av jordens resurser 

än den är kapabel att reproducera (Meadows, Randers & Meadows, 2004). Om detta 

överanvändande av resurser fortsätter kommer jorden att inom 50 år troligtvis nå en 

kritisk punkt där miljön är bortom möjlighet för återhämtning (Deegan & Unerman, 

2011).  

 

Our Common Future, även känd som Brundtlandrapporten, publicerades av FN 1987 

och uppmärksammade begreppet hållbar utveckling och lyfte frågor om den mänskliga 

påverkan på miljön (Bebbington & Larrinaga, 2014). Hållbarhetsrapporteringens 

riktning har varit föränderlig över tiden men till följd av Brundtlandrapporten tog den i 

slutet av 1980-talet en tydligare riktning mot de miljömässiga aspekterna (Bebbington 

& Larrinaga, 2014; Kolk, 2010). Brundtlandrapporten blev en katalysator för vidare 

forskning vilket bidrog till skapandet av flera uppmärksammade rapporter vilka i sin tur 

lett till en institutionalisering av hållbarhetsrapportering inom de olika 

redovisningsorganen (Bebbington & Larrinaga, 2014). Till följd av detta är 

hållbarhetsrapportering numera så gott som standard vid rapportering och allt fler 

företag inom olika branscher använder det (Buhr, Gray & Milne, 2014).  

 

Global Reporting Initiative (GRI) är det ledande organet inom hållbarhetsrapportering 

(Brown, De Jong & Lessidrenska, 2009). Dess riktlinjer för hållbarhetsrapportering har 

kritiserats för att vara för komplexa vilket gjort rapporter så långa och komplicerade till 

den grad att det blivit problematiskt att systematiskt koppla samman information från de 

finansiella, miljömässiga och sociala aspekterna (Hopwood, Unerman & Fries, 2010). 

Jensen och Berg (2012) belyser att flera akademiker och organisationer menar att 

problemen med traditionell hållbarhetsrapportering kan hanteras genom att presentera 

hållbarhetsinformationen integrerat tillsammans med den finansiella informationen. 
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So this new way of reporting - and of thinking about - business value 
purports to address two of the most urgent problems of our times, turbulent 
stock markets and a turbulent earth… (Gleeson-White, s. 175, 2015) 

 

Det nya sättet att rapportera Gleeson-White (2015) åsyftar i citatet ovan är integrerad 

rapportering. År 2013 publicerade International Integrated Reporting Council (IIRC) ett 

ramverk för integrerad rapportering, The International <IR> Framework (IIRC, 2013). 

I ramverket definieras integrerad rapportering som en koncis kommunikation om hur en 

organisations strategier, styrning, prestationer och framtidsutsikter skapar värde på kort, 

medel och lång sikt för sin externa omgivning (Ibid). Bland annat Eccles och Krzus 

(2010), de Villiers, Rinaldi och Unerman (2014) och Jensen och Berg (2012) menar att 

integrerad rapportering kan bidra till organisatoriska förändringar för en mer hållbar 

utveckling. 

 

1.2 Problematisering 
LaPlume, Sonpar och Litz (2008) och Buchholz och Rosenthal (2005) skriver att ett 

företags olika intressenter eftersträvar olika information om företaget, vissa söker 

finansiell information, andra miljömässig eller social information. För att möta denna 

efterfrågan på information är hållbarhetsrapportering en viktig kanal (Hahn & Kühnen, 

2013). Genom att frivilligt publicera hållbarhetsinformation ökar företag sin transparens 

och förbättrar sitt rykte och legitimitet (Herzig & Schaltegger, 2006). 

 

Rapporteringen av miljömässiga och sociala aspekter har växt fram dels i och med ett 

ökande behov av icke-finansiell information från intressenter och även för att förbättra 

företagets legitimitet och intryck (Kolk, 2010). de Villiers et al. (2014) belyser att dessa 

rapporter har blivit längre och mer komplexa på senare tid samtidigt som fler 

hållbarhetsaspekter redovisats för att möta de förväntade informationsbehov hos 

intressenter. Eccles och Krzus (2010) menar att den separata rapporteringen av dessa 

aspekter bidrar till en ojämn prioritet i de olika rapporterna. de Villiers et al. skriver att 

investerare och andra intressenter kan komma att missa betydelsen av icke-finansiell 

information då den presenteras separat och att delar av problemen inneburit att trenden 

går mot att integrera de finansiella, miljömässig och sociala aspekterna. de Villiers et al. 

skriver vidare att i takt med att efterfrågan på beslutsgrundande information ökat har de 

traditionella hållbarhetsrapporterna kombinerats med de finansiella rapporterna. Dessa 

kombinerade rapporter kallas för integrerade rapporter (Ibid).  
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Arbetet som ledde fram till utformningen av första regelverket inom integrerad 

rapportering inleddes 1994 i Sydafrika i och med rapporten King I (Gleeson-White, 

2014). Rapporten har sedan dess reviderats och publicerats på nytt två gånger. King II 

bygger på riktlinjer från Triple Bottom Line och Global Reporting Initiative och King 

III förespråkar en holistisk och integrerad representation av ett företags finansiella och 

hållbara prestationer och som innefattar principer gällande integrerad rapportering 

(Gleeson-White, 2014; King Report on Governance for South Africa, 2009). Enligt 

King III rapporten behövs en integrerad rapport eftersom strategi, styrning, och 

hållbarhet är sammansvetsade (King Report on Governance for South Africa, 2009). 

Eccles och Krzus (2010) presenterade sin syn på integrerad rapportering i boken One 

Report.  

 

År 2009 möttes The Prince’s Accounting for Sustainability Project (A4S) och GRI samt 

den tidigare ordföranden för GRI och författaren av King I, II och III rapporterna 

Mervyn King för att diskutera ett utdrag ur Eccles och Krzus bok One Report samt 

huruvida de olika organen kunde bli ett (Rowbottom & Locke, 2016; Elkington, 2009). 

Mötet ledde till grundandet av IIRC vilket är det första reglerande organet som 

behandlar integrerad rapportering på global nivå (de Villiers et al., 2014). Sedan 2010 

har ett ramverk utformats och 2013 publicerade IIRC sitt ramverk för integrerad 

rapportering (Ibid). Eccles och Armbrester (2011) skriver att en anledning till att 

integrerad rapportering tidigare inte fått så stor spridning är att det inte funnits något 

internationellt accepterat ramverk. Wild och Van Staden (2013) menar att ett ramverk 

som är applicerbart på internationell nivå är en förutsättning för att integrerad 

rapportering ska kunna bli en ledande modell för rapportering.  IIRC (2013) definierar i 

The International <IR> Framework integrerad rapportering som en koncis 

kommunikation om hur en organisations strategier, styrning, prestationer och 

framtidsutsikter skapar värde på kort, medel och lång sikt för sin externa omgivning. 

 

Integrerad rapportering är frivilligt publicerad hållbarhetsinformation likt traditionell 

hållbarhetsrapportering (de Villiers et al., 2014). Användandet av traditionell 

hållbarhetsrapportering har kopplats till faktorer som bransch och storlek eftersom dessa 

påverkar vad och hur mycket organisationer hållbarhetsrapporterar (Deegan & 

Unerman, 2011). Informationen presenteras ofta i en överväldigande mängd på ett sätt 
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som inte skapar förståelse hos intressenterna för hur finansiell och icke-finansiell 

information hänger samman (Cheng, Green, Conradie, Konishi, & Romi, 2014). Jensen 

och Berg (2012) menar att detta är ett problem vilket kan hanteras genom integrerad 

rapportering. 

 

Frias-Aceituno, Rodríguez-Ariza och Garcia-Sánchez (2014) menar att storlek och 

bransch kan vara förklarande faktorer till varför företag skapar integrerade rapporter. 

Deegan och Unerman (2011) menar att det i synnerhet är stora företag som granskas av 

allmänhet, media, regering och miljölobbyister. Denna granskning kan leda till att större 

organisationer blir mer angelägna att frivilligt redovisa uppgifter för att på så sätt 

minska informationsassymetrin (Watts & Zimmerman, 1978). Företag som verkar inom 

samma bransch förväntas anta liknande mönster i dess publicering av information, detta 

för att inte dra väcka uppmärksamhet eftersom att informationen då kan uppfattas som 

dåliga nyheter (Watts & Zimmerman, 1978). Företag verksamma inom branscher med 

hög social eller miljömässig påverkan, exempelvis olje-, kemikalie- eller gruvindustrin, 

är särskilt benägna att publicera hållbarhetsrelaterad information (Meek, Roberts & 

Gray, 1995; Tang & Luo, 2016). Hackston och Milne (1996) och Roberts (1992) 

benämner företag med hög social eller miljömässig påverkan som high-profile och 

företag med låg social eller miljömässig påverkan som low-profile. 

  

En ytterligare förklarande faktor för huruvida företag skapar integrerade rapporter kan 

vara om de tillhör den offentliga eller den privata sektorn. Det finns tvetydiga åsikter 

kring frivillig hållbarhetsrapportering inom den privata och den offentliga sektorn. Ball 

och Bebbington (2008) skriver att företag inom den offentliga sektorn har bättre 

förutsättningar att skapa hållbarhetsrapporter än företag inom den privata sektorn 

eftersom de är verksamma i en miljö där de inte utsätts för marknadens krav och behov. 

Guthrie och Farneti (2008) menar däremot att hållbarhetsrapportering inom den 

offentliga sektorn fortfarande är i ett tidigt stadie jämfört med den privata sektorn. 

Guthrie och Farneti menar att detta kan bero på att tidigare forskning främst behandlat 

företag inom den privata sektorn och inte inom den offentliga. Ball, Grubnic och 

Birchall (2014) menar att inom den offentliga sektorn blir hållbarhetsrapportering och 

ansvarsskyldighet ofta förbisett. Ball och Bebbington (2008) skriver att företag inom 

den privata sektorn vanligtvis presenterar hållbarhetsinformation i ett fristående 

dokument medan hållbarhetsinformation från företag inom den offentliga sektorn kan 
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återfinnas tillsammans med den finansiella rapporten eftersom hållbar utveckling är 

väldigt nära kopplat till dess kärnverksamhet. 

  

IIRC (2013) skriver att integrerad rapportering kommer bli den företagsmässiga normen 

för hållbarhetsrapportering över tid. Hopwood (2009) menar att företag i allt större 

utsträckning tagit ökad hänsyn till miljöaspekter och att detta är något som kommer 

fortsätta öka över tid eftersom den mänskliga miljöpåverkan är ett ständigt omdebatterat 

ämne. 

  

Tidigare forskning har främst fokuserat på de största företagen världen över (Frias-

Aceituno, 2014; Sierra-García, Zorio-Grima, & García-Benau, 2015), på enskilda länder 

(Marx & Mohammadali-Haji, 2014; van Bommel, 2014) samt företag inkluderade i 

IIRC:s pilotprogram (Lai, Melloni, & Stacchezzini, 2016a; Wild & van Staden, 2013). 

Wild och van Staden (2013) finner i sin studie att förekomsten av integrerad 

rapportering är geografiskt varierande. Med detta i beaktning kommer denna studie 

undersöka integrerad rapportering inom Europa. Lai, Melloni och Stacchezzini (2016b) 

skriver att integrerad rapportering är i ett tidigt stadie och att dess utveckling över tid 

bör undersökas. Wild och van Staden (2013) rekommenderar fortsatta studier för att se 

hur användandet av integrerad rapportering påverkats av publikationen av IIRC:s 

ramverk. Detta tas i beaktning i studien då den ämnar undersöka hur mycket 

användandet av integrerad rapportering ökat sedan IIRC:s ramverk publicerades. 

 

1.3 Syftesformulering 
Syftet med studien är att undersöka huruvida användandet av integrerad rapportering 

förändrats inom Europa efter publikationen av The International <IR> Framework och 

om användandet visar på samband med faktorerna bransch, sektor och storlek. 
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2. Referensram 
Detta kapitel innefattar studiens praktiska och teoretiska referensram samt förklarande 

faktorer. Hypoteser kommer sedan deduceras utifrån teorin för att i efterföljande 

kapitel statistiskt testas. 

 

2.1 Praktisk referensram 
Syftet med den praktiska referensramen är att ge en överblick av området samt 

presentera viktiga begrepp och aktörer för att skapa en djupare förståelse inom 

ämnesområdet. Inledningsvis redogörs för begreppet frivillig hållbarhetsrapportering 

och dess utveckling till integrerad rapportering. Därefter redogörs för de olika 

perspektiven av integrerad rapportering samt utvecklingen av integrerad rapportering 

fram till publikationen av The International <IR> Framework. 

  

2.1.1 Hållbarhetsrapportering 

Rapportering av icke-finansiell information har varit föränderlig över tiden. Under 

1970-talet komplementerades finansiella rapporter ibland med sociala rapporter. På 

1980-talet riktades istället mer fokus på de miljömässiga aspekterna. Vid 1990-talets 

slut började redovsiningsforskningen- och praktiken överväga rapportering av både 

miljömässiga och sociala aspekter vid sidan av den finansiella rapporten. 

Rapporteringen av dessa aspekter har växt fram dels i och med ett växande behov av 

icke-finansiell information från intressenter och även för att förbättra företagets 

legitimitet och intryck (Kolk, 2010).  

 

Det har på senare tid blivit vanligare att benämna den miljömässiga och sociala 

rapportering som hållbarhetsrapportering (Milne, Tregidga, & Walton, 2009; Buhr, 

Gray, & Milne, 2014). Hahn & Kühnen (2013) belyser att denna trend kan kopplas 

samman med Global Reporting Initiative (GRI). Syftet med skapandet av GRI var att 

förmedla att hållbarhetsrapportering blivit den etablerade normen för socialt 

ansvarstagande företag och att GRI ska kunna användas som en jämförelse för hur 

rapportering ska utformas och bedömas. GRI växte snabbt efter sin första publikation 

och är idag det ledande organet inom hållbarhetsrapportering (Brown, De Jong & 

Lessidrenska, 2009). Användandet av GRI har både interna och externa fördelar såsom 

ökad förståelse för risker och möjligheter, influerar långsiktiga styrningsstrategier, 
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policys och affärsplaner, skapar jämförbarhet, förbättrar ryktet och ökar lojalitet samt 

demonstrerar hur organisationen förhåller sig till hållbar utveckling (GRI, u.å.). Det 

finns däremot en del kritik mot GRI och traditionell hållbarhetsrapportering. Hopwood 

et al. (2010) menar att i och med att GRI:s riktlinjer blev mer komplexa och täckte ett 

bredare spektrum av sociala, miljömässiga och styrningskopplade problem blev 

hållbarhetsrapporterna längre och mer komplexa. Detta till den grad att läsare av 

rapporterna fann det problematiskt att systematiskt koppla samman information från de 

olika aspekterna (Ibid). En aspekt av kritiken är att hållbarhetsrapporterna har blivit för 

långa och komplexa (Cheng et al., 2014). Jensen och Berg (2012) belyser en ytterligare 

aspekt vilken är att hållbarhetsrapporteringen är retrospektiv och inte rapporterar om 

framtida mål och eventuella risker, eftersom detta är stora utmaningar för alla företag 

blir hållbarhetsrapporteringen således ett bristfälligt verktyg. Det argumenteras även för 

att den sociala och miljömässiga informationen främst publiceras för de med störst 

ekonomiskt intresse i organisationen och inte för att gynna samhället (Neu, Warsame, & 

Pedwell, 1998; Deegan, 2002). 

 

Redovisningsyrket argumenterar för att den traditionella finansiella 

rapporteringsmodellen inte tillfredsställer intressenternas informationsbehov på ett 

tillräckligt sätt för att kunna bedöma företagets framtida och tidigare prestation (Flower, 

2015). Jensen och Berg (2012) skriver att flera akademiker och organisationer belyser 

att problemen med traditionell hållbarhetsrapporteringen kan lösas genom att presentera 

hållbarhetsinformationen integrerat tillsammans med den finansiella informationen i en 

och samma rapport. Eccles och Krzus (2010) skriver att implementering av integrerad 

rapportering förväntas lösa flera av problemen som uppstått med traditionell 

hållbarhetsrapportering. Exempelvis misslyckas traditionell hållbarhetsrapportering med 

att stå till svars för alla sorters värdeskapande och sambandet mellan de hållbara och de 

finansiella aspekterna inom rapporteringen samt effektivare kommunikation av 

företagets affärsmodell (Eccles & Krzus, 2010). 

 

2.1.2 Integrerad Rapportering 

År 2004 grundades The Prince’s Accounting for Sustainability Project (A4S) med målet 

att hantera problemet med att sammanlänka sociala, miljömässiga och finansiella 

aspekter inom traditionell hållbarhetsrapportering (de Villiers et al., 2014). Ett av 
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företagen som antog denna utmaning var det danska farmaceutiska företaget Novo 

Nordisk vilket idag ses som en föregångare till integrerad rapportering (Ibid). 

  

Integrerad rapportering som begrepp introducerades formellt i King Report on 

Corporate Governance (King III) år 2009 som en ny variant av TBL (Rowbottom & 

Locke, 2016). Principerna som nämns i King III rapporten kom sedan att bli 

obligatoriska för företag listade på Johannesburg Securities Exchange (de Villiers et al., 

2014). Enligt Institute of Directors in Southern Africa (IoDSA) var motivet bakom 

införandet av integrerade finansiella, miljömässiga, sociala och styrningsrapporter att 

möjliggöra tillhandahållande av bättre beslutsgrundande underlag för intressenter (de 

Villiers et al., 2014). Tanken med detta var att integrerade rapporter hanterar det tidigare 

nämnda problemen med separata rapporter på ett bättre sätt. 

 

Rapporter enligt King III görs till förmån för alla intressenter och den kan framföras 

både integrerad eller fristående. King III är en integrerad rapport vilken definieras som 

en holistisk och integrerad representation av ett företags finansiella och 

hållbarhetsmässiga prestation. Rapporten ska utföras varje år och förmedla adekvat 

information om företagets verksamhet, relevanta hållbarhetsproblem för företaget, 

finansiella resultat, resultatet av verksamheten och kassaflöden. Syftet med King III 

rapporten är att förmedla företagets mål och strategier såväl som dess prestation i 

relation till ekonomiska, sociala och miljömässiga problem. Syftet är också att påverka 

intressenternas förväntningar. (Dumay et al., 2016) 

 

Eccles och Krzus (2010) förespråkar One Report. Det är en integrerad rapport vilken 

görs till förmån för intressenter i stort och ska framföras i ett enskilt dokument, antingen 

i pappersform eller i elektronisk form (Dumay et al., 2016). Dess huvudsakliga syfte är 

att redovisa hur finansiell och icke-finansiell information påverkar varandra (Ibid). 

Eccles och Krzus menar att One Report är ett sätt att kommunicera till intressenterna att 

företaget har ett holistiskt synsätt. One Report betyder inte bokstavligt talat att det 

endast ska göras en rapport utan att det bör göras en rapport som integrerar ett företags 

viktigaste finansiella och icke-finansiella information. 

 

År 2009 möttes A4S, GRI samt den tidigare ordföranden för GRI och författaren av 

King I, II och III rapporterna Mervyn King för att diskutera ett utdrag av Eccles och 
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Krzus bok One Report samt huruvida de olika organen kunde bli ett (Rowbottom & 

Locke, 2016; Elkington, 2009). Detta möte ledde till grundandet av organet IIRC 

(Rowbottom & Locke, 2016). Eccles och Armbrester (2011) skriver att en stor 

utmaning för integrerad rapportering var att det länge inte fanns något internationellt 

accepterat ramverk. Wild och Van Staden (2013) skriver att ett ramverk vilket är 

applicerbart på internationell nivå var vad som krävdes för att integrerad rapportering 

ska kunna bli en ledande modell för rapportering. 

 

IIRC publicerade 2011 riktlinjer där en integrerad rapport definieras som en tydlig 

referenspunkt för andra kommunikationsmedel. Dess syfte är att ge insikt om viktig 

externa faktorer som påverkar organisationen, resurser och dess förhållande till varandra 

som används och påverkas av organisationen samt hur affärsmodellen interagerar med 

externa faktorer, resurser och relationer för att skapa och bibehålla värde över tid. 

(Dumay et al., 2016). 

  

IIRC publicerade 2013 en rapport under namnet The International <IR> Framework. I 

denna rapport definieras integrerad rapportering som ett verktyg som sammanför 

information om en organisations strategi, styrning, prestation och framtidsutsikter på ett 

sätt som reflekterar den kommersiella, sociala och miljömässiga kontext det är verksamt 

i och hur detta leder till skapandet av värde på kort, medel och lång sikt (IIRC, 2013). 

Dumay, Bernardi, Guthrie, & Demartini (2016) menar att den integrerade rapporten har 

flera syften. Den har delvis som syfte att förbättra kvaliteten på informationen till 

finansiärer för att på ett mer effektivt sätt allokera kapital (Ibid). Den har även syftet att 

bidra till en mer sammanhängande rapportering som kommunicerar alla väsentliga delar 

som påverkar ett företags förmåga att skapa värde över tid (Ibid). Vidare bidrar den till 

att öka ansvarstagandet samt att ge stöd för ett integrerat tänkande, beslutsfattande och 

agerande som leder till skapande av värde på kort, medel och lång sikt (Ibid). 
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I The International <IR> Framework redogörs för två huvudsakliga områden: 

vägledande principer och innehållselement. Enligt IIRC (2013) bör en integrerad 

rapport upprättas efter följande sju principer: 

  

• Strategiskt fokus och framtidsorientering 

• Sammanlänkande av information 

• Relationen till viktiga intressenter 

• Väsentlighet 

• Koncist 

• Tillförlitlighet och fullständighet 

• Konsekvens och jämförbarhet 

 

Vidare bör en integrerad rapport enligt IIRC (2013) innehålla följande åtta element: 

 

• Organisatorisk översikt och extern miljö 

• Ledningsstruktur 

• Affärsmodell 

• Risker och möjligheter 

• Strategi och resursallokering 

• Prestation 

• Framtidsutsikter 

• Grunder för presentation 

 

IIRC (2013) skriver i The International <IR> Framework att företag ska redogöra för 

fler sorters kapital än de finansiella. Dessa är tillverkat kapital, intellektuellt kapital, 

humankapital, socialt kapital och naturkapital. IIRC menar att det bör framgå i en 

integrerad rapport hur dessa kapital allokeras och hur detta skapar värde för företaget.  
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Figur 1: Den värdeskapande processen (IIRC, 2013, s. 13) 

 

Ovanstående figur är en rekommendation på hur företag kan se på den värdeskapande 

processen och de olika formerna av kapital (IIRC, 2013). Enligt IIRC (2013) är de olika 

formerna av kapital, de sju vägledande principerna och de åtta innehållselementen 

hjälpmedel för att uppnå syftet med integrerad rapportering vilket är att förklara för alla 

intressenter hur en organisation skapar värde över tid. 

 

Flower (2015) har riktat viss kritik mot utvecklingen av integrerad rapportering. Flower 

skriver att IIRC:s styrelse utgörs 40 medlemmar vilka bland andra är ledare från 

International Accounting Standards Board, Financial Accounting Standards Board, 

International Federation of Accountants och International Organization of Securities 

Commissions samt finansdirektörer för flera multiinternationella företag som Nestlé, 

Tata och HSBC. Flower menar att IIRC avvikit från dess ursprungliga mål eftersom 

man blivit påverkade av dessa ledare. Detta baseras på en jämförelse mellan IIRC:s 

förslag från 2011 och dess nuvarande förslag. Flower menar att man frångått målet att 

gynna samhället till att gynna intressenter och att IIRC således har misslyckats med 

initiativet integrerad rapportering. Stubbs och Higgins (2014) skriver att integrerad 

rapportering inte stimulerat den totala redovisningen utan att den snarare har varit 

bidragande till endast hållbarhetsredovisningen enskilt. De menar dock att det inte skett 

några förändringar alls. Det har skett små förändringar i redovisningen. Stubbs och 

Higgins menar vidare att integrerad rapportering fortfarande är i ett tidigt stadie och att 

det kan ta tid innan fundamentala förändringar sker. 
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2.2 Teoretisk referensram 
I denna studie har teorierna legitimitetsteorin och intressentteorin använts för att 

förklara varför organisationer väljer att redovisa frivillig information.  

 

2.2.1 Legitimitetsteorin 

Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an 
entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed 
system of norms, values, beliefs, and definitions. (Suchman, s. 574, 1995) 
 

Deegan & Unerman (2011) skriver att enligt legitimitetsteorin strävar organisationer 

kontinuerligt efter att uppfattas som att de agerar inom samhällets gränser och normer. 

Deegan och Unerman beskriver relationen mellan organisationer och samhället de är 

verksamma inom som ett “socialt kontrakt”. Villkoren i detta teoretiska kontrakt utgörs 

av gränser och normer i samhället. Dessa faktorer är föränderliga vilket kräver att 

organisationer ständigt är responsiva för förändringar i miljön de är verksamma inom. 

Skulle organisationen misslyckas med att upprätthålla kontraktet kan det vara skadligt 

för organisationens pågående verksamhet och dess långsiktiga överlevnad. Väljer 

organisationen däremot att hedra detta kontrakt kan det bidra till att skydda eller öka 

dess vinster. 

 

När samhällets förväntningar på en organisations agerande inte överensstämmer med 

hur organisationen upplevts ha agerat uppstår ett legitimitetsgap. Detta kan bero på 

förändrade förväntningar i samhället (Deegan & Unerman, 2011) eller när tidigare 

okänd information om organisationen uppmärksammas i media (Deegan & Unerman, 

2011). Deegan och Unerman skriver att legitimitet ses som en nödvändighet för en 

organisations överlevnad. Lindblom (1993) beskriver ett antal strategier för att 

uppbringa, upprätthålla eller reparera en organisations legitimitet. 

 

• Försöka informera relevanta målgrupper om förändringar i organisationens 

verksamhet vilka syftar till att skapa större överensstämmelse med samhällets 

förväntningar. 

• Försöka förändra uppfattningen hos relevanta målgrupper om organisationens 

verksamhet utan att förändra den faktiska verksamheten utan endast genom 

förändring i redovisningen av den. 
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• Försöka manipulera uppfattningen av företaget genom att avleda 

uppmärksamhet från de uppmärksammade problemen genom att lyfta fram 

andra aspekter i vilka organisationen uppfyller samhällets förväntningar. 

• Försöka förändra samhällets förväntningar på organisationen genom att påvisa 

dess orimlighet. 

 

Deegan och Unerman (2011) argumenterar för att organisationer använder sig av 

redovisning för att legitimera den pågående verksamheten. Deegan och Unerman menar 

vidare att faktorer som bransch och storlek påverkar vad och hur mycket organisationer 

hållbarhetsredovisar. De menar att branscher med större miljöpåverkan granskas mer än 

andra och även att det finns ett större intresse att granska större organisationer. 

 

2.2.2 Intressentteorin 

Stakeholders are persons or groups with legitimate interests in procedural 
and/or substantive aspects of corporate activity. Stakeholders are identified by 
their interests in the corporation, whether the corporation has any 
corresponding functional interest in them. (Donaldson & Preston, 1995) 

 

Enligt Freeman (2010) bygger intressentteorin på att få olika intressenter att interagera 

med varandra för att på så sätt tillfredsställa samhällets behov. Intressentteorin 

behandlar likt legitimitetsteorin relationen mellan organisationer och samhället som ett 

“socialt kontrakt”, den största skillnaden mellan de två teorierna är hur begreppet 

intressenter definieras (Deegan & Unerman, 2011). Medan legitimitetsteorin ser på 

förväntningar på organisationen som allmängiltiga för hela samhället ser 

intressenttteorin på förväntningar på organisationen från flera olika intressentgrupper 

(Ibid). Enligt Deegan och Unerman (2011) accepterar intressentteorin att olika grupper 

kommer ha olika förväntningar på hur organisationen drivs och således behandlas det 

sociala kontraktet inte som ett enskilt kontrakt gentemot samhället utan som flera 

sociala kontrakt gentemot olika grupper av intressenter.  

 

Intressentteorin delas in i två underavdelningar, normativ och positiv (Deegan & 

Unerman, 2011). Inom den normativa förgreningen anses intressenterna ha rätt till att 

behandlas väl av organisationen oavsett vilken maktposition de innehar (Ibid). Hasnas 

(1998) skriver att organisationen ska verka till alla intressenters favör oavsett om de har 

inverkan på organisationen finansiellt eller inte. Inom denna gren av intressentteorin ses 
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organisationen som ett medel för att samordna alla intressenters intressen med syfte att 

bygga tillitsfulla relationer. Det är organisationens uppgift att åstadkomma balans när 

det förekommer konflikter mellan diverse intressenter. Deegan och Unerman (2011) 

skriver att denna gren av intressentteori förespråkar att organisationen behandlar alla 

intressenter rättvist och att intressenternas makt över organisationen inte är av betydelse. 

Inom den normativa förgreningen anses samtliga intressenter ha rätt till information om 

hur organisationen påverkar dem och att dessa rättigheterna inte får kränkas. Inom den 

positiva förgreningen av intressentteorin förklaras det att det är troligare att 

organisationer främst försöker uppfylla förväntningarna hos intressenter som anses ha 

större makt (Deegan & Unerman, 2011).   

 

2.3 Förklarande faktorer 
I denna studie undersöks sambandet mellan integrerad rapportering och faktorerna 

bransch, sektor, storlek och tid. Nedan redogörs för tidigare forskning kring de olika 

faktorerna. 

2.3.1 Storlek 

Den mest konsekvent återkommande variabeln som används för att studera skillnader i 

företags publicerande av information är storlek (Foster, 1986). Hackston och Milne 

(1996) menar att desto större organisationen är desto fler intressenter kommer den ha 

och i och med det blir allmänhetens intresse i organisationen större. Vidare menar 

Hackston och Milne att detta kan bero på att stora företag generellt påverkar samhället i 

större utsträckning än mindre företag. Även Deegan och Unerman (2011) menar att det i 

synnerhet är stora företag som granskas av allmänhet, media, regering och 

miljölobbyister. Denna granskning kan leda till att större organisationer blir mer 

angelägna att frivilligt redovisa uppgifter för att på så sätt minska 

informationsassymetrin (Watts & Zimmerman, 1978). Större företag har ofta bredare 

sortiment av produkter och mer komplexa distributionsnätverk vilket påverkar 

kvaliteten och kvantiteten av publicerad information (Frias-Aceituno et al., 2014). 

Större företag publicerar generellt mer information överlag än mindre företag (Meek et 

al., 1995). Cowen, Ferreri och Parker (1987) menar att mindre företag ofta använder 

mer informella informationskanaler för att kommunicera hållbarhetsaspekter av 

företagets verksamhet och därmed hållbarhetsredovisar mindre än större bolag. 
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Kuzey och Uyar (2017) menar att legitimitetsteorin går att koppla till storlek eftersom 

att större företag anses riskera sin legitimitet mer än mindre företag. Vidare menar 

Kuzey och Uyar att eftersom större företag i större utsträckning utsätts för externa 

påtryckningar från exempelvis media och allmänhet försöker de legitimera sin 

verksamhet genom hållbarhetsredovisning.  

 

Deegan och Unerman (2011) och Patten (2002) menar att både legitimitets- och 

intressentteorin går att koppla till storlek och att det korrelerar positivt med mängden 

frivilligt redovisad information. Eftersom användandet av integrerad rapportering görs 

på frivillig basis (IIRC, 2013) är det ett rimligt att anta samma mekanismer gäller för 

integrerad rapportering som för frivilligt redovisad information. I och med att större 

företag har större initiativ att publicera mer hållbarhetsinformation formuleras 

hypotesen: 

 

H1: Det finns ett positivt samband mellan organisationers storlek och användandet av 

integrerad rapportering. 

 

Liknande studier har tidigare utförts på global nivå där denna hypotes testats. Frias-

Aceituno et al. (2014) undersökte de 2000 största företagen enligt Forbes och fann att 

storlek korrelerade med användandet av integrerad rapportering. Lai et al. (2016a) 

undersökte företag ur IIRC:s pilotprogram och liknande företag som inte använde sig av 

integrerad rapportering och fann att storlek inte korrelerade med användandet av 

integrerad rapportering. Sierra-García et al. (2015) hämtade data från företag världen 

över med hjälp av GRI:s databas och fann ett positivt samband mellan storlek och 

integrerad rapportering.  

 

2.3.2 Bransch 

Branschtillhörighet används ofta som faktor för mängden information som publiceras av 

företag (Frias-Aceituno et al., 2014). Företag verksamma inom samma bransch 

förväntas använda sig av liknande mönster i hur de publicerar information till 

omvärlden, om de frångår detta kan det av marknaden tolkas som dåliga nyheter (Watts 

& Zimmerman, 1978). Företag verksamma inom branscher med hög social eller 

miljömässig påverkan, exempelvis olje-, kemikalie- eller gruvindustrin, är särskilt 



 

 16 

benägna att att publicera hållbarhetsrelaterad information (Meek et al., 1995). Brønn 

och Vidaver-Cohen (2009) benämner dessa branscher som de mest legitimacy-

challenged och menar att företag inom dessa branscher hållbarhetsredovisar främst för 

att öka sin legitimitet gentemot intressenter. Företag inom branscher som påverkar 

miljön är mer benägna att publicera en större mängd hållbarhetsinformation (Tang & 

Luo, 2016). Hackston och Milne (1996) och Roberts (1992) benämner företag inom 

branscher med hög social och miljömässig påverkan som high-profile och med låg 

social och miljömässig påverkan som low-profile. Hackston och Milne skriver att 

företag klassificerade som high-profile granskas i större utsträckning än företag som 

klassificeras som low-profile. Roberts (1992) menar på att det finns ett positivt samband 

mellan företag klassificerade som high-profile och mängden hållbarhetsrapportering.  

 

Patten (2002) menar att behovet att legitimera sig i stor utsträckning påverkas av den 

bransch företaget tillhör och således påverkar den frivilliga rapporteringen. Enligt 

legitimitets- och intressentteorin korrelerar branschtillhörighet med mängden frivilligt 

redovisad information (Deegan & Unerman, 2011; Patten, 2002). Eftersom användandet 

av integrerad rapportering görs på frivillig basis är det ett rimligt att anta att dessa 

faktorer även kommer korrelera med integrerad rapportering. I och med att företag i 

specifika branscher har större initiativ att publicera mer hållbarhetsinformation 

formuleras hypotesen: 

 

H2: Det finns ett positivt samband mellan branscher med hög social och miljömässig 

påverkan och användandet av integrerad rapportering. 

 

Lai et al. (2016a) fann i sin undersökning inget samband mellan branschtillhörighet och 

användandet av integrerad rapportering. Frias-Aceituno et al. (2014) fann i sin 

undersökning att branschtillhörighet inte hade något signifikant samband med 

användandet av integrerad rapportering. Sierra-García et al. (2015) fann i sin studie ett 

positivt samband mellan bransch och integrerad rapportering.  
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2.3.3 Sektor 

Det finns tvetydiga åsikter kring frivillig hållbarhetsrapportering inom den privata och 

den offentliga sektorn. Ball och Bebbington (2008) skriver att företag inom den 

offentliga sektorn har bättre förutsättningar att skapa frivilliga hållbarhetsrapporter än 

företag inom den privata sektorn. Ball och Bebbington skriver att företag inom den 

offentliga sektorn har bättre förutsättningar eftersom de är verksamma i en miljö där de 

inte utsätts för marknadens krav och behov. Vidare menar de att företag inom den 

offentliga sektorns prestationer i större utsträckning relaterar till social hållbarhet. 

Vidare menar de att företag inom den offentliga sektorn har ett samhällsansvar att arbeta 

för en hållbar utveckling och föregå med gott exempel.  

 

Ball, Grubnic och Birchall (2014) skriver däremot att inom den offentliga sektorn blir 

hållbarhetsrapportering och ansvarsskyldighet ofta förbisett. Larrinaga-Gonzélez och 

Pérez-Chamorro (2008) menar att detta kan bero på att företag inom den offentliga 

sektorn ofta inte har något behov av att uppbringa eller upprätthålla legitimitet eftersom 

de inte har samma incitament att rapportera för ett förbättrat rykte som företag inom 

andra företag har. Guthrie och Farneti (2008) menar att sett till mängden som 

rapporteras inom den offentliga sektorn är hållbarhetsrapporteringen i ett tidigt stadie 

med stort utrymme för utveckling.  

 

Ball och Bebbington (2008) skriver att hållbarhetsrapporter från företag inom den 

offentliga sektorn kan återfinnas tillsammans med den finansiella rapporten eftersom 

hållbar utveckling är väldigt nära kopplat till dess kärnverksamhet. Det finns tvetydiga 

åsikter kring traditionell frivillig hållbarhetsrapporting men med anledning av den nära 

kopplingen till hållbar utveckling inom den offentliga sektorn formuleras hypotesen: 

 

H3: Det finns ett positivt samband mellan företag inom den offentliga sektorn och 

användandet av integrerad rapportering.     
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2.3.4 Tid 

Eccles och Armbrester (2011) menar att en stor utmaning för integrerad rapportering är 

att det inte funnits något internationellt accepterat ramverk. Wild och Van Staden 

(2012) menar att ett ramverk som är applicerbart på internationell nivå är vad som krävs 

för att integrerad rapportering ska kunna bli en ledande modell för rapportering. Sedan 

grundandet av IIRC har integrerad rapportering fått ett betydande erkännande och IIRC 

har blivit det dominerande organet i utvecklandet av policy och utövande av integrerad 

rapportering (de Villiers et al., 2014). Det finns en stadigt växande medvetenhet om 

behovet av bättre integrering av finansiell och icke-finansiell information samt tidigare 

och framtida prestationer (Hanks & Gardiner, 2012).  

 

Hopwood (2009) menar att företag i allt större utsträckning tagit ökad hänsyn till 

miljöaspekter och att detta är något som kommer fortsätta öka över tid eftersom den 

mänskliga miljöpåverkan är ett ständigt omdebatterat ämne. KPMG (2015) visar i sin 

undersökning att hållbarhetsrapportering ökat de senaste åren och förutspår att det 

kommer fortsätta öka. Icke-finansiell information presenteras ofta i en överväldigande 

mängd och på ett sätt som inte skapar förståelse hos intressenterna för hur finansiell och 

icke-finansiell information hänger samman (Cheng et al., 2014). de Villiers et al. (2014) 

menar att detta beror på att fler aspekter redovisas för att möta behoven från flera olika 

intressenter. Stubbs och Higgins (2014) skriver att integrerad rapportering fokuserar på 

ett färre antal problem än traditionell hållbarhetsrapportering men att dessa problem är 

av större strategisk vikt. Jensen och Berg (2012) menar integrerad rapportering kan 

hantera problemen med traditionell hållbarhetsrapportering på ett bättre sätt. IIRC 

(2013) skriver att integrerad rapportering över tid kommer bli den företagsmässiga 

normen för hållbarhetsrapportering. Detta är ett påstående som stöds av bland annat 

Roth (2014) som menar att det i framtiden är troligt att företag i större utsträckning 

rapporterar miljömässig och social påverkan och att det finns fördelar med att presentera 

dessa i en integrerad rapport och även av Milne och Gray (2013) som menar att 

integrerad rapportering troligtvis kommer fungera som ett instrument för att förbättra 

företags rykte på samma sätt som traditionell hållbarhetsrapportering gör. Utifrån 

ovanstående argumentation formuleras följande hypotes: 

 

H4: Användandet av integrerad rapportering har ökat i Europa sedan publikationen av 

The International <IR> Framework. 
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3. Metod 
I detta kapitel redogörs för vilka vetenskapsfilosofiska ideal studien följt och vilken 

vetenskaplig ansats den haft. Vidare redogörs för insamlande och analys av studiens 

empiriska material för att bidra till högre reliabilitet, validitet och replikerbarhet.  

 

3.1 Forskningsfilosofi och forskningsansats 
Enligt Bryman och Bell (2013) finns det inom företagsekonomin två olika 

forskningsstrategier. Dessa är kvantitativ- och kvalitativ forskning. Den mest 

utmärkande skillnaden mellan dessa två strategier är att den kvantitativa strategin 

fokuserar på kvantitativa data och siffror medan den kvalitativa strategin fokuserar på 

ord och tolkning. Vidare menar Bryman och Bell att en ytterligare skillnad mellan 

kvantitativ och kvalitativ forskning är att till skillnad från kvalitativ forskning som har 

ett induktivt synsätt så har kvantitativ forskning ett deduktivt synsätt. Bryman och Bell 

skriver att ett deduktivt synsätt innebär att hypoteser genereras från teori och att detta 

synsätt grundar sig inom den positivistiska traditionen. Eliasson (2010) belyser att 

kvantitativ metod lämpar sig bäst för studier som ämnar att undersöka stora grupper, 

beskriva förhållanden eller flera områden. I denna studie kommer den kvantitativa 

strategin användas då den ämnar undersöka samband mellan flera olika variabler på en 

stor grupp. 

 

Syftet med studien är att undersöka om användandet av integrerad rapportering ökat 

sedan publikationen av The International <IR> Framework och om användandet har ett 

samband med storlek, bransch och sektor. Studien utgår från den positivistiska 

forskningstraditionen då studien syftar att undersöka samband. Sohlberg och Sohlberg 

(2013) belyser att den positivistiska traditionen försöker förklara lagbundenheter. Patel 

och Davidson (2003) förklarar att den positivistiska traditionen försöker formulera 

hypoteser som förklaras empiriskt. Vidare menar Patel och Davidsson att den 

positivistiska traditionen söker egenskaper som exempelvis samband mellan variabler. I 

denna studie formuleras hypoteser som testas för att undersöka lagbundenheter vilket 

enligt Sohlberg och Sohlberg är i enlighet med en positivistisk kunskapssyn. Sohlberg 

och Sohlberg betonar även vikten av objektivitet i den positivistiska 

forskningstraditionen vilket är något denna studie tydligt förhåller sig till. 
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Patel och Davidson (2003) menar att med en deduktiv metod utgår forskningen från 

hypoteser och tidigare forskning. I denna studie härleds hypoteser med hjälp av teorier 

och tidigare forskning för att sedan kunna svara på syftets frågor med hjälp av empiri. 

Undersökningens ansats är därmed vad Patel och Davidson beskriver som deduktiv. 

Bryman och Bell (2013) menar att steget när en hypotes deduceras från teorin brukar 

anses som den mest vitala delen av en kvantitativ studie. Patel och Davidson menar 

vidare att en deduktiv ansats bidrar till objektivitet. Bryman och Bell menar att teorins 

syfte är att generera hypoteser som kan prövas och på så sätt möjliggör ett 

ställningstagande till lagmässiga förklaringar vilket står för en positivistiskt 

kunskapsteoretisk ståndpunkt. 

 

Studiens syfte är av en förklarande variant vilket Sohlberg och Sohlberg (2013) menar 

är av naturvetenskaplig tradition och har sina rötter i den positivistiska 

vetenskapssynen. På så sätt blir syftet sammanhängande med studiens deduktiva ansats.  

 

3.2 Forskningsdesign 
Syftet med studien är som tidigare nämnt att undersöka om användandet av integrerad 

rapportering ökat sedan publikationen av The International <IR> Framework och om 

användandet har ett samband med storlek, bransch och sektor. För att kunna besvara 

studiens syfte har numeriska data använts för att nå fram till ett resultat vilket Bryman 

och Bell (2013) förklarar är en kvantitativ studie. I denna studie hämtas data från åren 

2014 och 2016 från GRI Reporting List. GRI Reporting List är redan insamlad data och 

benämns därmed som sekundärdata. Bryman och Bell menar att användning av 

sekundärdata är tidseffektivt. Eftersom denna studie utförs inom en begränsad 

tidsperiod är tidseffektivitet en viktig aspekt och därför en av de huvudsakliga 

anledningarna till valet av sekundärdata. Utifrån denna data ämnas sambandsmönster 

undersökas. Detta tillvägagångssätt beskriver Bryman och Bell som tvärsnittsdesign. 

Bryman och Bell menar att studier med tvärsnittsdesign eftersöker variation vilket 

uppnås genom att data samlas in från mer än ett fall vid en viss tidpunkt. För att 

omvandla och analysera datan från GRI Reporting List har statistikprogrammet SPSS 

använts. Data som analyseras med hjälp av statistik är enligt Bryman och Bell typiskt 

för den kvantitativa forskningstraditionen. Patel och Davidson (2003) skriver att 

bearbetning av kvantitativ information kan utföras med hjälp av olika typer av statistik, 
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dessa är deskriptiv och hypotesprövande statistik. I denna studie kommer både 

deskriptiv och hypotesprövande statistik presenteras. Hypotesprövande statistik 

presenteras eftersom studien ämnar undersöka lagbundenheter. Deskriptiv statistik 

presenter för att belysa förändringarna som skett. Eliasson (2010) skriver att vid studier 

som använder sig av nominala variabler presenteras den deskriptiva statistiken bäst med 

hjälp av procentuella mått vilken denna studie kommer använda. 

 

3.3 Longitudinell design 
Denna studie ämnar undersöka förändring över tid. Bryman och Bell (2013) beskriver 

detta tillvägagångssätt som longitudinell design. Longitudinell design används för att 

kartlägga förändringar över tid för ett urval. I denna studie undersöks användande av 

integrerad rapportering och om användandet ökat över tid. Detta undersöks genom att 

granska företag ur GRI Reporting List från åren 2014 och 2016. 

 

3.4 Tillvägagångssätt 
Sekundärdata har använts i studien för att samla in relevant information som kan svara 

på frågeställningen. Bryman och Bell (2013) skriver att användning av sekundärdata är 

tids- och kostnadseffektivt eftersom att det eliminerar den mödosamma process det ofta 

innebär att samla in data på egen hand. Bryman och Bell menar vidare att sekundärdata 

ofta ger ett så stort urval och så mycket data av hög kvalitet som möjligt. Denna studie 

har som tidigare nämnt en longitudinell design. Bryman och Bell skriver att 

sekundärdata lämpar sig väl för longitudinella studier då dessa studier behöver en större 

mängd data. Sekundärdatan som använts i studien utgörs av GRI Reporting List som är 

en detaljerad överblick av samtliga rapporter inkluderade i GRI:s hållbarhetsdatabas. 

Faktorerna bransch, storlek, sektor och om rapporten är integrerad eller ej presenteras i 

databasen. Den stora mängden aggregerade data underlättar för analys och för att 

undersöka de samband som ämnas undersökas i studien.  
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3.5 Urval och bortfall 
Likt Sierra-García et al. (2015) använder denna studie data insamlad från GRI:s databas 

GRI Reporting List. Anledningen till användandet av GRI:s databas är att GRI är det 

största globala organet för hållbarhetsrapportering och att de bidrar med en stor mängd 

data som kan analyseras (Brown et al. 2009). Datan i databasen är insamlad i annat syfte 

än forskarens vilket stärker studiens validitet (Bryman & Bell, 2013). I databasen 

sammanställs årligen information från rapporter inskickade till GRI. I databasen anges 

information angående företagens storlek, branschtillhörighet, sektor, region samt om de 

anser att de integrerar rapporten eller inte. Informationen underlättar 

operationaliseringen av variablerna vilket även möjliggör analys av en större mängd 

data som bidrar till studiens trovärdighet och generaliserbarhet. 

 

År 2014 och 2016 fanns det 2193 respektive 2210 registrerade europeiska företag i 

GRI:s databas. Eftersom studien ämnar undersöka om företag använder sig av 

integrerade rapporter eller ej exkluderas företag där denna information ej angivits. I 

denna studie kommer endast de branscher som av Hackston & Milne (1996) 

klassificeras som high-profile och low-profile inkluderas i studien. Detta då studien 

ämnar undersöka om det existerar något samband mellan integrerad rapportering och 

dessa indelningar. Studiens urval är rapporter från europeiska företag som registrerats i 

GRI:s databas och ingår i tidigare nämnda klassificeringar. 

 
Studien undersöker rapporterna från 2014 respektive 2016 eftersom studien ämnar 

undersöka om användandet av integrerad rapportering ökat efter publikation av The 

International <IR> Framework.  

 

Inom ramarna för studiens urval år 2014 innehöll GRI:s databas 1296 företag i Europa. 

184 av dessa redogjorde inte för huruvida deras rapporter var integrerade eller ej. Inom 

ramarna för studiens urval år 2016 innehöll GRI:s databas 1269 företag i Europa. 477 av 

dessa redogjorde inte för huruvida deras rapporter var integrerade eller ej. Fördelningen 

av bortfallen i de olika variablerna presenteras i nedanstående tabell. Trots det stora 

bortfallet är den återstående datans storlek så pass stor att det går att dra generella 

slutsatser utifrån den.  
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Bortfall 2014 
 

Bortfall 2016 
Storlek Ej angivet 

 
Storlek Ej angivet 

Stora 154 
 

Stora 362 
Små 30 

 
Små 115 

  
  

  
 Sektor   

 
Sektor   

Privat 113 
 

Privat 324 
Offentlig 71 

 
Offentlig 141 

  
  

  
 Bransch   

 
Bransch   

High-profile 60 
 

High-profile 197 
Low-profile  124 

 
Low-profile  280 

Tabell 1: Bortfall 

3.7 Operationalisering 
Operationalisering specificerar informationen kring de variabler som valts i studien och 

hur dessa sedan mäts (Bryman & Bell, 2013). Nedan beskrivs studiens beroende 

variabel och oberoende variabler och hur dessa begrepp operationaliserats för att skapa 

mätbara variabler. 

 

3.7.1 Integrerad rapportering 

Integrerad rapportering är en frivillig typ av rapportering. Det finns inga tydliga gränser 

för vad som skiljer en integrerad rapport mot en rapport som inte är integrerad. Tidigare 

forskning har använt olika metoder för att mäta integrerad rapportering. Frias-Aceituno 

et al. (2014) mäter integrerad rapportering genom att kontrollera om finansiell och 

hållbarhetsmässig information återfinns i samma dokument. Lai et al. (2016a) och 

Sierra-García et al. (2015) anser en rapport som integrerad om den angetts vara det i 

GRI:s databas. Denna studie kommer likt Lai et al. och Sierra-García et al. använda sig 

av GRI:s databas för att avgöra huruvida en rapport är integrerad eller ej. När företag 

registrerar rapporter hos GRI deklarerar de själva huruvida deras rapport är integrerad 

eller ej. I GRI:s databas markeras då rapporterna med Yes om de är integrerade och No 

om de inte är det. I studien kodas datan om till siffror där 0 motsvarar nej och 1 

motsvarar ja. Detta för att kunna använda datan som dummy-variabler. 
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3.7.2 Storlek 

Storlek är i undersökningen en oberoende variabel. Tidigare forskning mäter storlek på 

olika sätt. Lai et al. (2016a) och Frias-Aceituno et al. (2014) mäter storlek genom att 

mäta totala tillgångar. Sierra-García et al. (2015) mäter storlek genom att använda GRI:s 

definitioner i dummy-variabler. Storlekarna kategoriseras enligt GRI:s klassificering. 

Large och MNE är företag med fler än 250 anställda och som omsätter mer än 50 

miljoner euro eller med en balansomslutning på större än 43 miljoner euro. MNE står 

för Multinational Enterprises och har alltså även kravet att de är multinationella. Då 

detta inte är en variabel som undersöks i studien kommer företag listade som MNE 

kategoriseras tillsammans med Large i studien. SME står för Small and Medium-sized 

Enterprises och är företag med mindre än 250 anställda och som omsätter mindre än 50 

miljoner euro eller med en balansomslutning på mindre än 43 miljoner euro. I studien 

kodas datan om till siffror där 0 motsvarar små företag och 1 motsvarar stora företag. 

Detta för att kunna använda datan som dummy-variabler. 

 

3.7.3 Sektor 

Sektor är i studien en oberoende variabel. Företagens klassificering av sektor som 

återfinns i undersökningen följer GRI:s klassificering och dessa är Private Company, 

State-Owned Company, Cooperative, Subsidiary, Public Institution, Non-Profit 

Organization och Partnership. I enlighet med studiens syfte kategoriseras företag inom 

den offentliga sektorn, vilka är state-owned company och public institution, som 1 och 

resterande företag som 0.  

 

3.7.4 Bransch 
Bransch är i undersökningen en oberoende variabel. Tidigare forskning har använt sig 

av olika metoder för att mäta variabeln bransch. Sierra-García et al. (2015) klassificerar 

branscher i enlighet med Madrid Stock Exchange. Lai et al. (2016a) klassificerar 

branscher i enlighet Industry Classification Benchmark. Denna studie använder sig av 

branschindelningen i GRI:s databas. GRI:s databas innehåller totalt 37 olika branscher. 

Denna studie exkluderar dock 18 av branscherna som återfinns i databasen eftersom 

denna studie använder sig av Hackston och Milnes (1996) kategorisering av företag. 

Hackston och Milne kategoriserar branscher i två kategorier. Företag med hög social 

och miljömässig påverkan och företag med låg social och miljömässig påverkan 
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benämns som high-profile respektive low-profile. I denna studie kodas low-profile som 

0 och high-profile som 1. Detta för att kunna använda datan som dummy-variabler. I 

tabell 2 listas de branscher som undersökts i studien och om de enligt Hackston och 

Milne klassificeras som low-profile och high-profile.  

 

Low-profile High-profile 
Construction Agriculture 
Financial Service Automotive 
Food and Beverage Products Aviation 
Healthcare Products Chemicals 
Household and Personal Products Energy 
Retailers Energy Utilities 
Telecommunications Forest and Paper Products 
Textiles and Apparel Media 
  Mining 
  Tobacco 
  Tourism and Leisure 

Tabell 2: Branschindelning 

 

3.7.5 Tid 

Studien ämnar undersöka om användning av integrerad rapportering ökat över tid. Tid 

är i studien således en oberoende variabel. Datan hämtas från skilda åren 2014 och 2016 

för att undersöka om det skett någon förändring mellan dessa.  

 

Då studien ämnar undersöka huruvida publikationen av The International <IR> 

Framework påverkat användandet av integrerad rapportering väljs det första året 

ramverket varit tillgängligt. Då ramverket publicerades i december 2013 väljs år 2014. 

År 2016 väljs då det är det senast tillgängliga året med fullständiga data. Åren 2014 och 

2016 kodas i studien om till 0 och 1 för att kunna användas som dummy-variabler. 

 

3.8 Analysmetod 
I denna studie används statistikprogrammet SPSS som hjälpmedel att undersöka datan 

som samlats in. En bivariat analys genomförs för att kontrollera att inga korrelerade 

samband föreligger mellan de oberoende variablerna i studien För att undersöka 

sambandet mellan den beroende variabeln och de oberoende kommer en multipel linjär 

regression att utföras 
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3.9 Multikollinaritet 
Innan en multivariat regressionsanalys utförs bör de oberoende variablerna kontrolleras 

för multikollinaritet genom en bivariat analys. Multikollinaritet innebär att variablerna 

samvarierar och är viktigt att undersöka eftersom samvariation kan påverka precisionen 

i en multipel regressionsanalys. Samvarierar de oberoende variablerna för mycket 

påverkas regressionsmodellens förklaringskraft. (Djurfeldt & Barmark, 2009). 

 

För att kontrollera multikollinariteten används en korrelationsmatris för att mäta 

pearsons r. Enligt Bryman och Bell (2013) så innebär ett Pearsons r på 1 eller minus 1 

ett perfekt samband. Ett pearsons r på 0 visar på inget samband alls. Det kritiska värdet 

för multikollinearitet är 0,7–0,8. För att undersöka att det inte föreligger någon 

multikollinearitet mellan en oberoende variabel och en grupp variabler genomförs en 

kollinaritetsdiagnos där tolerans och VIF-faktorers. Det kritiska värdet för VIF är 2,5 

och toleransen ska inte understiga 0,5 

 

3.10 Multivariat regressionsanalys 
Eftersom studien ska undersöka samband lämpar sig en regressionsmodell. Studien 

undersöker ett flertal variabler och således väljs en multivariat regressionsmodell. En 

multivariat regressionsanalys innebär att den beroende variabeln ses som en funktion av 

en konstant och två eller fler oberoende variabler (Djurfeldt & Barmark, 2009). SPSS 

används för att genomföra regressionsanalysen. Signifikansnivån är på fem procent.  

 

R-kvadrat i en multipel regression visar på hur väl de oberoende variablerna i en 

regression förklarar variansen som uppkommer i den beroende variabeln. R-kvadrat kan 

anta ett värde mellan 1 och 0. 1 innebär en hundraprocentig förklaringsgrad medan 0 

innebär ingen förklaringsgrad. Denna studie kommer använda sig av den justerade 

förklaringsgraden då den tar hänsyn till hur många oberoende variabler som innefattas i 

studien och justerar värdena utefter det. (Djurfeldt & Barmark 2009) 

 

3.11 Kvalitetskriterier 
Följande del kommer redogöra för de bedömningskriterier av metoder som använts i 

studien. Dessa kriterier är validitet, replikerbarhet och reliabilitet vilka enligt Bryman 

och Bell (2013) är de viktigaste inom företagsekonomi. 
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3.11.1 Validitet 
Dahmström (2011) skriver att för att uppnå god validitet ska parametrarna som 

beskriver variabeln vara relevanta och lämpliga mått på den undersökta egenskapen. 

Dahmström menar att det är framförallt när attityder och abstrakta begrepp mäts som 

operationaliseringen till mätbara variabler blir avgörande för validiteten. Denna studie 

undersöker mer konkreta variabler såsom bransch, storlek, sektor och tid vilka lätt går 

att överföra till tydliga mätbara variabler. Detta stärker således studiens validitet. 

 

Bryman och Bell (2013) menar att validitet syftar på måtten en studie använder sig av 

och huruvida dessa mäter vad som faktiskt ämnas mätas i studien. Vidare menar 

Bryman och Bell att det finns olika typer av validitet: begreppsvaliditet, intern validitet 

och extern validitet. Begreppsvaliditet innebär att det som avses mätas är vad som 

faktiskt mäts (Bryman & Bell, 2013). I denna studie används mått som använts i 

tidigare forskning vilket enligt Bryman och Bell bidrar till god begreppsvaliditet. Vidare 

menar Bryman och Bell att intern validitet berör kausala samband. Denna studie ämnar 

endast undersöka korrelation och inte kausala samband. Bryman och Bell förklarar att 

extern validitet syftar till huruvida studien är generaliserbar utöver den specifika 

undersökningskontexten. Denna studie undersöker ett stort urval vilket Bryman och Bell 

menar bidrar till att generella kan dras och således stärker den externa validiteten. 

 

3.11.2 Reliabilitet 
Eliasson (2010) menar att en studies reliabilitet bestäms av hur mätningarna utförs och 

hur noggrant de datan sedan bearbetas. Vidare menar Eliasson att inom kvantitativa 

undersökningar gäller det att så långt som möjligt försäkra sig om att mätningarna sker 

på samma sätt oavsett när och var de genomförs. Då studien utgår från GRI Reporting 

List vilket är en färdig databas minskar risken för felaktiga mätningar. Eliasson menar 

vidare att det är viktigt att kontrollera datan när den registreras för att undvika felaktig 

kodning av datan. I denna studie används enkom dikotoma nominala variabler vilket 

underlättar för kodning då det alltså endast rör sig om ettor och nollor. Detta bidrar till 

att stärka studiens reliabilitet. 

 

Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) skriver att om validiteten är beroende på vad som 

mäts så är reliabiliteten beroende på hur det mäts. Bryman och Bell (2013) menar att 

reliabilitet behandlar pålitligheten och följdriktigheten för studiens mått. Vidare menar 
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Bryman och Bell att det finns tre faktorer som påverkar reliabiliteten: stabilitet, intern 

reliabilitet och internbedömarreliabilitet. Stabilitet är om ett mått används upprepade 

gånger och resultaten inte skiljer sig åt nämnvärt (Ibid). Denna studie undersöker 

huruvida företag använder sig av integrerad rapportering och om det har något samband 

med branschtillhörighet, sektor och storlek. Skulle information hämtas från samma källa 

vid ett senare tillfälle skulle informationen vara oförändrad vilket bidrar till en ökad 

stabilitet i studien. Intern reliabilitet är viktigt om studien behandlar skalor eller index 

(Ibid). Denna studie utgörs av nominala variabler och därmed säger inte intern 

reliabilitet så mycket om denna studie. Internbedömarreliabilitet behandlar subjektiva 

bedömningar (Ibid). Denna studie använder sig av kategoriseringar vilka används av 

GRI som anses vara ledande inom hållbarhetsrapportering (Brown et al. 2009). Andra 

klassificeringar som görs i studien stöds av tidigare forskning (Hackston & Milne, 1996; 

Roberts, 1992). Detta bidrar till en god internbedömarreliabilitet i studien (Bryman & 

Bell, 2013). 

 

3.11.3 Replikerbarhet 

Bryman och Bell (2013) menar att replikerbarhet är möjligheten att återupprepa en 

studie. Vidare menar Bryman och Bell att det är viktigt för en studie att ha 

replikerbarhet för att öka studiens objektivitet genom att undvika att forskarens 

subjektiva åsikter återspeglas i studiens resultat. Bryman och Bell skriver att 

replikerbarhet uppnås genom att i detalj beskriva studiens tillvägagångssätt och att 

informationen studien bygger på är tillgänglig för allmänheten. Denna studie har god 

replikerbarhet eftersom den utgår från data som är allmänt tillgänglig och 

tillvägagångssättet tydligt beskrivs. 

     

3.12 Källkritik 
Thurén (2005) skriver att när uppgifter har gått i flera led kallas det tradering. I denna 

studie hämtas data från GRI Reporting List vilket inte är originalkälla eftersom 

informationen gått i flera led. Detta kan leda till att studien får en lägre trovärdighet. 

Bryman och Bell (2013) benämner denna typ av data som sekundärdata. Vidare menar 

Bryman och Bell att det är svårt att säkerställa kvaliteten på sekundärdata.  
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Denna studie bygger främst på välciterade vetenskapliga artiklar vilket enligt Eriksson 

och Hultman (2014) stärker studiens trovärdighet. Sekundärkällor i form av 

vetenskapliga artiklar har undvikits genom hela studien då dessa funnits att tillgå som 

primärkällor. Studiens forskningsmetodik bygger på böcker av välrenommerade 

författare såsom Bryman och Bell (2013) vilket ökar studiens trovärdighet. 

   

3.13 Metodkritik 

Denna studie har använt sig av sekundärdata. Bryman och Bell (2013) menar att en 

begränsning med sekundärdata är att datan ofta samlats in med annat syfte än studiens. 

Exempelvis kan en variabel som ämnas undersökas saknas i datan. Det går att 

argumentera för att det även varit intressant att undersöka andra variabler i denna studie 

men som utelämnats på grund av att de saknats i sekundärdatan. Ytterligare en 

begränsning med denna studie är att all data antar nominella värden. Bryman och Bell 

menar även att det inte heller går att ha någon kontroll över kvaliteten på den insamlade 

datan. Bryman och Bell menar vidare att den interna validiteten i tvärsnittsstudier 

generellt är låg och att det därmed är svårt att veta vilken orsaksriktning sambanden har. 
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4. Resultat  
I detta kapitel redogörs studiens empiriska resultat. Inledningsvis presenteras deskriptiv 

statistik i form av diagram över de procentuella andelarna av integrerade rapporter för 

de olika undersökningsvariablerna mellan de två undersökta åren. Vidare presenteras 

studiens hypotesprövande statistik. 

 

4.1 Deskriptiv statistik 

4.1.1 Storlek	

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1: Storlek 

 
I ovanstående diagram jämförs andelen integrerade rapporter för stora och små företag 

för de undersökta åren 2014 och 2016. Detta visar på en ökning bland på både stora och 

små företag med 8 respektive 1 procentenheter. Diagrammet visar på att i proportion är 

det en större andel stora företag som börjat använda sig av integrerad rapportering 

jämfört med små företag. 
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4.1.2 Bransch	
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2: Branschtillhörighet 

 
I ovanstående diagram jämförs andelen integrerade rapporter för företag som har 

branschtillhörigheten high-profile respektive low-profile för de undersökta åren 2014 

och 2016. Detta visar på en ökning på 10 procentenheter för företag som tillhör high-

profile och en ökning på 9 procentenheter för företag som tillhör low-profile. 

Proportionerligt skiljer sig ökningen bland företag som tillhör high-profile och low-

profile inte märkbart. 

 

4.1.3 Sektor	
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3: Sektor 
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I ovanstående diagram jämförs andelen integrerade rapporter för företag inom den 

offentliga sektorn och den privata sektorn för de undersökta åren 2014 och 2016. 

Diagrammet visar på en ökning på 4 procentenheter inom den offentliga sektorn och på 

en ökning på 9 procentenheter inom den privata sektorn. Den mest noterbara 

proportionerliga ökningen har skett inom den privata sektorn. Den offentliga sektorn 

visar dock på en generellt högre proportionerlig användning av integrerad rapportering. 

 

4.1.4 Tid	
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 4: Totalt 

 
I ovanstående diagram jämförs den totala andelen integrerade rapporter för de 

undersökta åren 2014 och 2016. Diagrammet visar på att det skett en ökning med 10 

procentenheter. Detta visar på en generell proportionerlig ökning av användandet av 

integrerad rapportering mellan de två undersökta åren. 
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4.2 Korrelationstest 

** Korrelationen är signifikant på 0,01 nivå. 

Tabell 3: Korrelationstest 

 

I statistikprogrammet SPSS har Pearsons korrelationstest utförts. Korrelationstest görs 

enligt Körner & Wahlgren (2005) i syfte att visa om det finns något samband mellan 

variablerna som därmed kan bidra till eventuella risker som är bra att ta hänsyn till. 

Korrelationen bestäms av ett tal inom intervallet 1 till -1. 0 innebär att det inte finns 

någon korrelation och desto närmare 1 eller -1 desto större korrelation mellan 

variablerna.  

 

Ingen av de oberoende variablerna i korrelationstestet visar på multikollinaritet. 

Djurfeldt och Barmark (2009) menar att den kritiska nivån för multikollinaritet är om 

korrelationen uppgår till 0,7-0,8. Utifrån resultatet av korrelationstestet kan en 

regressionsanalys genomföras eftersom det inte föreligger någon multikollinaritet 

mellan de oberoende variablerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Integrerad Storlek Sektor Bransch Tid 

Integrerad 1 0,041 0,113** 0,022 0,126** 

Storlek 0,041 1 0,035 -0,019 0,224** 

Sektor 0,113** 0,035 1 0,107** 0,007 

Bransch 0,022 -0,019 0,107** 1 0,005 

Tid 0,126** 0,224** 0,007 0,005 1 
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4.3 Kollinaritetsdiagnos 

 

Tolerans VIF 

Tid 0,950 1,053 

Storlek 0,948 1,055 

Sektor 0,987 1,013 

Bransch 0,988 1,012 

Tabell 4: Kollinaritetsdiagnos 

 
Ingen av de oberoende variablerna visar på någon multikollinaritet i 

kollinaritetsdiagnosen. Alla variablerna har ett VIF-värde under den kritiska gränsen 

vilken enligt Djurfeldt och Barmark (2009) är 2,5. Ingen av variablernas tolerans 

understiger den kritiska gränsen vilken enligt Djurfeldt och Barmark är 0,5.  

 

4.4 Multipel regression 

Tabell 5: Multipel regression 

 

Regressionen har ett justerat R-kvadratvärde på 0,027 vilket innebär att 2,7% av 

variansen av integrerade rapporter kan förklaras av de oberoende variablerna tid, 

storlek, sektor och bransch.  

 

Sambanden mellan integrerad rapportering och de oberoende variablerna tid, storlek, 

sektor och bransch presenteras i tabellen ovan. Värdet som undersöks är den 

ostandardiserade koefficienten vilken förklarar hur mycket den oberoende variabeln 

påverkar den beroende (Djurfeldt & Barmark, 2009).  

 

 

B Std. Error Beta t sig. 

Tid 0,086 0,016 0,121 5,210 0,000 

Storlek 0,026 0,033 0,018 0,789 0,000 

Sektor 0,122 0,025 0,112 4,927 0,000 

Bransch 0,007 0,016 0,010 0,418 0,676 

Justerat R-

värde 

0,027 
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Samtliga oberoende variabler i regressionen visar på ett positivt samband med 

integrerad rapportering. De variabler som är signifikanta på en enprocentsnivå i testet är 

tid och sektor. Detta indikerar på att det finns ett samband mellan att andelen 

integrerade rapporter är fler år 2016 jämfört med 2014 och att integrerad rapportering är 

mer vanligt förekommande i den offentliga sektorn jämfört med den privata sektorn.  

 

5. Diskussion 
I detta kapitel analyseras studiens resultat som genererats från ovanstående kapitel 

utifrån studiens praktiska och teoretiska referensram. 

Tabell 6: Hypoteser 

 

Tabellen ovan visar att två av de fyra ställda hypoteserna förkastas. Hypoteserna storlek 

och bransch förkastas då de ej uppvisar något signifikant samband med användandet av 

integrerad rapportering. Hypoteserna sektor och tid förkastas ej då de visar på 

signifikanta samband med integrerad rapportering. 

 

 

 

 

 

H1 - Storlek 

Det finns ett positivt samband mellan 
organisationers storlek och 
användandet av integrerad 
rapportering. 

Hypotesen förkastas. 

H2 - Bransch 

Det finns ett positivt samband mellan 
branscher med hög social och 
miljömässig påverkan och 
användandet av integrerad 
rapportering. 

Hypotesen förkastas. 

H3 - Sektor 

Det finns ett positivt samband mellan 
företag inom den offentliga sektorn 
och användandet av integrerad 
rapportering. 

Hypotesen förkastas ej. 

H4 - Tid 

Användandet av integrerad 
rapportering har ökat i Europa sedan 
publikationen av The International 
<IR> Framework. 

Hypotesen förkastas ej. 
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5.1 Storlek 

Variabeln storlek visar ej på några signifikanta samband med integrerad rapportering 

varken i korrelationsmatrisen eller i den multipla regressionsanalysen. Detta visar på att 

storlek inte har något samband med huruvida företaget använder integrerad rapportering 

eller ej. I och med denna studies resultat förkastas alltså hypotes 1. Resultaten från 

tidigare forskning inom integrerad rapportering har skiljt sig åt gällande dess korrelation 

med storlek. Frias-Aceituno et al. (2014) och Sierra-García et al. (2015) menar att 

integrerad rapportering korrelerar med storlek. Lai et al. (2016a) menar däremot att 

integrerad rapportering och storlek inte korrelerar. 

 

Resultatet skiljer sig även från vad som kan förväntas av företag utifrån legitimitets- och 

intressentteorin. Kuzay och Uyar (2017) menar att legitimitetsteorin går att koppla till 

storlek och att det korrelerar med publicerad mängd hållbarhetsinformation. Även 

Deegan och Unerman (2011) och Patten (2002) menar att både legitimitets- och 

intressentteorin går att koppla till storlek och att det korrelerar med publicerad mängd 

hållbarhetsinformation. Likaså visar tidigare forskning inom frivillig rapportering att 

större företag tenderar att rapportera frivillig information i större utsträckning än mindre 

företag (Hackston & Milne, 1996; Roberts, 1992). Hopwood et al. (2010) menar att en 

för stor mängd hållbarhetsinformation har gjort rapporterna långa och komplexa. Detta 

är något Jensen och Berg (2012) belyser att detta problem kan hanteras med integrerad 

rapportering. Resultatet från denna studie visar på att detta inte är fallet för detta urval. 

 

Denna studie visar likt Lai et al. (2016a) inget samband mellan storlek och användande 

av integrerad rapportering. Lai et al. menar att detta kan bero på att urvalet skiljer sig 

från övriga studier. Frias-Aceituno et al. (2014) undersökte världens 2000 största 

företag enligt Forbes och använde då storlek som en kontinuerlig variabel. Frias-

Aceituno et al. fann att det föreligger ett samband mellan integrerad rapportering och 

storlek. En anledning till att denna studies resultat skiljer sig från studien Frias-Aceituno 

et al. utförde skulle kunna vara att variabeln storlek i denna studie är dikotom. Det vill 

säga att företag endast kategoriseras som stora eller små och inte efter någon skala. En 

ytterligare anledning till att resultaten i denna studie skiljer sig åt är att den både 

undersöker stora och små företag. Tänkbara anledningar till att resultatet skiljer sig från 

tidigare forskning är därmed att denna studie endast undersöker europeiska företag och 
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att den undersöker en annan tidsperiod än tidigare studier samt att variabeln storlek 

undersöks på ett annat sätt än de andra studierna.  

 

5.2 Bransch 
Variabeln bransch visar ej några signifikanta samband med integrerad rapportering 

varken i korrelationsmatrisen eller i den multipla regressionsanalysen. Detta visar på att 

branschtillhörighet inte har något samband med huruvida företaget använder integrerad 

rapportering eller ej. Studiens resultat angående integrerad rapportering skiljer sig från 

vad som anses i tidigare forskning inom traditionell frivilligt rapportering. Inom 

traditionell frivillig hållbarhetsrapportering har Patten (2002) visat på att ett företags 

behov av legitimitet påverkas av vilken bransch företaget tillhör. Även Hackston och 

Milne (1996) och Roberts (1992) menar att företag inom branscher med hög social och 

miljömässig påverkan granskas i större utsträckning och således är mer benägna att 

publicera hållbarhetsinformation. Deegan och Unerman (2011) och Patten (2002) menar 

att detta även kan kopplas till legitimitets- och intressentteorin då dessa teorier menar att 

mängden frivilligt publicerad information korrelerar med branschtillhörighet. Som 

tidigare nämnt belyser Jensen och Berg (2012) att detta problem kan hanteras med 

integrerad rapportering. Denna studie visar på att detta inte är fallet för detta urval.  

 

Resultat kring sambandet mellan branschtillhörighet och användandet av integrerad 

rapportering har i tidigare forskning skiljt sig åt. Sierra-García et al. (2015) menar att 

det finns samband mellan användandet av integrerad rapportering. Frias-Aceituno et al. 

(2014) och Lai et al. (2016a) menar däremot att branschtillhörighet inte har något 

samband med användandet av integrerad rapportering.  

 

Tänkbara anledningar till att resultatet skiljer sig från tidigare forskning är som tidigare 

nämnt att denna studie endast undersöker europeiska företag och att den undersöker en 

annan tidsperiod. En ytterligare tänkbar anledning till resultatet är att branschtillhörighet 

delas in i de dikotoma variablerna high-profile och low-profile till skillnad från tidigare 

forskning inom integrerad rapportering som undersöker branscherna enskilt. 
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5.3 Sektor 
Variabeln sektor visar på signifikanta samband med integrerad rapportering både i 

korrelationsmatrisen och i den multipla regressionsanalysen. Detta visar på att sektor 

har ett samband med huruvida företag använder rapportering eller ej.  

 

Tidigare forsknings åsikter om skillnader inom frivillig hållbarhetsrapportering i den 

privata och offentliga sektorn har gått isär. Ball och Bebbington (2008) skriver att 

företag inom den offentliga sektorn inte är verksamma i en miljö där de utsätts för 

marknadens krav och behov och således har bättre förutsättningar för att skapa 

hållbarhetsrapporter än företag inom den privata sektorn. Larrinaga-Gonzélez och 

Pérez-Chamorro (2008) menar däremot att företag inom den offentliga sektorn ofta inte 

har något behov av att uppbringa eller upprätthålla legitimitet och således inte har 

samma incitament som företag inom den privata sektorn att skapa hållbarhetsrapporter.  

 

Denna studies resultat visar på ett positivt samband mellan integrerad rapportering och 

företag tillhörande den offentliga sektorn. Detta är i linje med hypotes 3 som tidigare 

ställdes i studien. En möjlig anledning till detta kan vara det Ball och Bebbington 

(2008) skriver om hållbarhetsrapporter och finansiella rapporter inom den offentliga 

sektorn. Ball och Bebbington menar att dessa ofta kan återfinnas tillsammans hos 

företag inom den offentliga sektorn eftersom hållbar utveckling är nära kopplat till dessa 

företags kärnverksamhet. 

 

5.4 Tid 
Variabeln tid visar på signifikanta samband med integrerad rapportering både i 

korrelationsmatrisen och i den multipla regressionsanalysen. Detta visar på att tid har ett 

samband med huruvida företag använder rapportering eller ej. Resultatet ligger i linje 

med vad Roth (2014) och Milne och Gray (2013) skriver om integrerad rapportering. 

IIRC (2013) menar att integrerad rapportering företagsmässiga normen över tid och 

resultaten i denna studie visar på att integrerad rapportering är på väg i den riktningen. 

 

Hopwood (2009) menar att företag i större utsträckning tagit ökad hänsyn till 

miljöaspekter och att detta är något som kommer öka över tid eftersom det är ett 

ständigt aktuellt ämne. KPMG (2015) visar i sin undersökning att 

hållbarhetsrapportering ökat de senaste åren och förutspår att det kommer fortsätta öka. 
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de Villiers et al. (2014) skriver att allt fler aspekter av företagets verksamhet redovisas 

för att möta ett växande behov från intressenter. Icke-finansiell information presenteras 

ofta i en överväldigande mängd och på ett sätt som inte skapar förståelse hos 

intressenterna för hur finansiell och icke-finansiell information hänger samman (Cheng 

et al., 2014). Detta är tänkbara skäl till varför användandet av integrerad rapportering 

ökat. 

 

Det finns en stadigt växande medvetenhet om behovet av bättre integrering av finansiell 

och icke-finansiell information samt tidigare och framtida prestationer (Hanks & 

Gardiner, 2012). Jensen och Berg (2012) menar integrerad rapportering kan hantera 

problemen med traditionell hållbarhetsrapportering på ett bättre sätt 

 

Ytterligare en anledning till ökningen kan bero på att det numera finns ett internationellt 

accepterat ramverk för integrerad rapportering att förhålla sig till. Eccles och 

Armbrester (2011) menar att detta tidigare varit ett problem för integrerad rapportering. 

Wild och van Staden (2013) menar att ett ramverk är vad som krävts för att integrerad 

användning ska kunna bli en ledande modell för rapportering. Detta stöds av studiens 

resultat då den visar att sedan publiceringen av The International <IR> Framework har 

användandet av integrerad rapportering ökat. IIRC (2013) menar att integrerad 

rapportering kommer bli den företagsmässiga normen för hållbarhetsrapportering över 

tid. Detta uttalande styrks av studiens resultat eftersom den visar på att användandet av 

integrerad rapportering ökar. 
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6. Slutsats 
I detta kapitel besvaras studiens syfte med slutsatser formulerade utifrån studiens 

erhållna resultat. Vidare diskuteras studiens bidrag och förslag på fortsatt forskning. 

 

6.1 Slutsatser 
Syftet med studien är att undersöka huruvida användandet av integrerad rapportering 

förändrats inom Europa efter publikationen av The International <IR> Framework och 

om användandet visar på samband med faktorerna bransch, sektor och storlek. Syftet 

har undersökts genom att jämföra dessa faktorer hos europeiska företag från GRI 

Reporting List åren 2014 och 2016.  

 

De statistiska testerna som utförts i studien bekräftar studiens hypotes att användandet 

av integrerad rapportering sedan The International <IR> Framework publicerades har 

ökat. Detta överensstämmer med tidigare forskning som antyder att integrerad 

rapportering kommer öka över tid. Vidare visar studien på att faktorerna storlek och 

bransch inte har något samband med användandet av integrerad rapportering. Studien 

visar även på att det finns ett positivt samband mellan användandet av integrerad 

rapportering och om företaget tillhör den offentliga sektorn. 

 

Samband mellan den beroende variabeln integrerad rapportering och de oberoende 

variablerna branschtillhörighet, sektor, storlek och tid kan förklaras med hjälp av 

tidigare forskning samt legitimitets- och intressentteorin.  

 

6.2 Studiens bidrag 
Tidigare forskning inom integrerad rapportering har främst undersökt integrerad 

rapportering innan The International <IR> Framework publicerades. Denna studie 

undersöker huruvida användandet av integrerad rapportering ökat sedan The 

International <IR> Framework publicerades. Tidigare forskning har bland annat 

undersökt de 2000 största företagen världen över enligt Forbes (Frias-Aceituno et al., 

2014), företag världen över listade i GRI:s databas (Sierra-Garcia et al., 2015) och 

företag ur IIRC:s pilotprogram (Lai et al., 2016a). Denna studie har avgränsat sig till att 

bara innefatta europeiska företag listade i GRI:s databas vilket bidrar med empiriska 

data specifikt för Europa. Tidigare studier har undersökt branscher var för sig medan 
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denna studie undersöker branscher ur perspektivet hög kontra låg social och 

miljömässig påverkan. Denna studie undersöker även om det föreligger något samband 

mellan användandet av integrerad rapportering och den privata eller offentliga sektorn 

vilket tidigare studier inte undersökt.  

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Denna studie visar som tidigare nämnt på ett positivt samband mellan användningen av 

integrerad rapportering och den offentliga sektorn. Det skulle vara intressant att vidare 

undersöka vad detta samband beror på. Det skulle även vara intressant med en liknande 

undersökning av andra geografiska områden. Slutligen skulle det vara intressant att 

utföra en liknande undersökning under en annan tidsperiod för att se om användningen 

av integrerad rapportering påverkats av The International <IR> Framework. 

 

6.4 Metodreflektion 
På grund av den begränsade tidsramen valdes ett fåtal variabler för att undersöka 

studiens urval. För att öka studiens förklaringsgrad hade fler oberoende variabler som 

använts i tidigare forskning kunnat användas. Då studien använt GRI:s databas för att 

samla in data begränsas studien till att använda dikotoma variabler. Hade data istället 

samlats in genom att läsa rapporter hade andra variabler som exempelvis lönsamhet 

kunnat användas. Detta hade dock varit betydligt mer tidskrävande och det hade inte 

varit möjligt att undersöka lika många företag. 
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