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Förord 

Redan före uppsatsterminens början visste vi att vårt uppsatsämne skulle vara inom 

hållbarhetsredovisning. Förhoppningen var att kunna fokusera på hur den konventionella 

redovisningen kunde påverkas i riktning mot en redovisningsmodell som inte bara inkluderade 

hållbarhetsfrågor, utan såg finansiell information och hållbarhetsinformation som lika viktiga 

element. Integrerad rapportering (IR) var ett nytt koncept för oss båda, men efter upptäckten 

visste vi att vi hade hittat rätt. Resultatet av denna upptäckt utgörs av denna kandidatuppsats. 

Vi vill först och främst tacka vår handledningsgrupp för deras bidrag och förslag till 

förbättringar av examensarbetet under opponeringsseminarier denna termin. Vidare vill vi tacka 

företagen som omedvetet har bidragit till studien och gett oss insikt i hur några av Sveriges 

största företag fungerar, vilket har varit ytterst intressant.  

Ett särskilt tack riktas också till Hans Lundgren som granskat vår studie och bidragit med 

värdefulla synpunkter, och räddat oss från att gå vilse i bl a anglicismer, germanismer och 

ofrivilliga danska influenser i det svenska språket.  

Trevlig läsning! 

 

Gävle, juni 2016 
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SAMMANFATTNING 

Titel: Lägesrapport för integrerad rapportering. En kartläggning av 14 stora svenska företag 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi med inriktning redovisning  

Författare: Caroline Andersen & Maria Eneqvist 

Handledare: Jan Svanberg 

Datum: 2016 - juni 

Syfte: Tidigare hållbarhetsredovisning anses ha problem med frånkoppling av finansiella och 

icke-finansiella strategier, vilket IR avser att lösa. Studier som gjorts visar att IR implementerats 

oproportionerligt, samt att rapporter som benämns som integrerade, påvisat låg IR-nivå. En 

möjlig förklaring är dålig förståelse av detta förhållandevis nya begrepp. Stora skillnader i IR-

nivå gör det svårt att få en tydlig bild av den faktiska implementeringen av IR. Syftet för denna 

studie är att kartlägga IR-nivån bland stora svenska företag som benämnt sina årsredovisningar 

som integrerade, samt att ge praktiska exempel utifrån IR-ramverket. Slutligen används 

legitimitetsteorin och greenwashing för att förklara resultatet. 

Metod: Studiens process har varit abduktiv, och en kvalititativ strategi har anammats. Designen 

för studien är tvärsnitt. Empirin har samlats in genom kvalitativ innehållsanalys av 14 svenska 

företags årsredovisningar, valda genom ett målstyrt urval. Därefter har data insamlats och 

analyserats med hjälp av ett kodningsschema som i sin tur har utgått från den normativa 

referensramen. Datan har sedan presenterats i tabell, samt narrativt. 

Resultat och slutsats: Studien har visat att de undersökta företagen påvisar en ojämn IR-nivå, 

där företagen lyckats bäst inom strategiskt fokus och framtidsorientering, medan en lägre nivå 

uppnås inom väsentlighet och kopplingar mellan information. Detta kan bero på otillräcklig 

spridning av IR-ramverket och/eller greenwashing. Kartläggningen visar därmed att de flesta 

rapporter snarare är blandade än integrerade. 

Förslag till fortsatt forskning: För att fånga upp huruvida omvandlingsfunktionen är en del 

av företagens IR, föreslås en kvalitativ fallstudie av enstaka företag. Vidare hade det varit 

intressant att göra en longitudinell studie för att se hur företagens IR-nivå förändras över tid. 

Uppsatsens bidrag: Studiens viktigaste bidrag är att genom kartläggningen ge praktiska 

exempel för företag att beakta, samt att fylla kunskapsgapet som finns kring implementering av 

IR i svenska företag. 

Nyckelord: Integrerad redovisning (IR), kvalitativ innehållsanalys, väsentlighet, koppling, 

legitimitetsteori, greenwashing. 
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ABSTRACT 

Title: Progress report on integrated reporting. A survey of 14 major Swedish companies 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Caroline Andersen & Maria Eneqvist 

Supervisor: Jan Svanberg 

Date: 2016 - June 

Aim: Sustainability reporting is considered to have problems with a disconnection of financial 

and non-financial strategies, which IR intends to solve. Previous studies show that IR has been 

implemented disproportionately, and that the reports referred to as integrated, demonstrated a 

low IR-level. A possible explanation is a poor understanding of the relatively new concept. 

Large differences in the IR-level makes it difficult to get a clear picture of the actual 

implementation of IR. The purpose of this study is to identify the IR-level of large Swedish 

companies who self-declared their reports as integrated, and to provide practical examples on 

the basis of the IR framework. Finally, legitimacy theory and greenwashing is used to explain 

the results. 

Method: The process of the study has been abductive, and a qualitative strategy has been 

adopted. The design of the study is cross-sectional. The empirical data were collected through 

qualitative content analysis of 14 Swedish companies’ annual reports, selected through a 

purposive sample. Subsequently, data was acquired and analyzed using a coding frame, based 

on the normative framework. The data have been presented in tables and in narratives. 

Result & Conclusions: The study has shown that the companies indicate an uneven IR level, 

where companies have been most successful in strategic focus and future orientation, while a 

lower level is achieved within materiality and connectivity of information. This may be due to 

inadequate diffusion of the IR framework and/or due to greenwashing. The mapping thus shows 

that most reports are mixed rather than integrated. 

Suggestions for future research: To capture whether the transformation function is part of the 

companies’ IR, a qualitative case study of individual companies is proposed. Furthermore, a 

longitudinal study to see how the companies IR-level changes over time would be interesting. 

Contribution of the thesis: The most important contribution of the study is that the mapping 

provides practical examples for companies to consider, as well as filling the knowledge gap 

existing regarding the implementation of IR in Swedish companies. 

Key words: Integrated reporting (IR), qualitative content analysis (QCA), materiality, 

connectivity, legitimacy theory, greenwashing. 
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1. Inledning 

Del 1 utgör bakgrunden till studiens ämne. Bakgrunden inleds med en beskrivning av negativa 

sociala och miljömässiga konsekvenser som finansiella mål anses medföra, samt presenterar 

hållbarhetsredovisningens avsikt att lösa dessa problem, tillsammans med problem den ansetts 

ha. Bakgrunden avslutas med en kort presentation av IIRC-ramverket, som avser att möta dessa 

problem. Del 1 fortgår sedan med en problemformulering av integrerad rapportering (IR), som 

utmynnar i ett syfte och frågeställningar. Slutligen presenteras studiens avgränsningar samt 

disposition. 

 

1.1 Bakgrund  

The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. (Friedman 1970, 13 

september)  

Citatet ovan av nobelpristagaren i ekonomi 1976, Milton Friedman, publicerades i New York 

Times 1970. Som citatet understryker var det, och är fortfarande i stor utsträckning, företags 

enda åliggande att fokusera på vanliga ekonomiska mål såsom tillväxt, vinstmaximering och 

effektivisering, vilka har stora miljömässiga och sociala konsekvenser (Gray 2013:460). Dessa 

mål är sammankopplade med den konventionella finansiella redovisningen, varför denna tycks 

vara designad för att uppmana till miljöförstörelse och nedprioritering av samhällspåverkan 

(Johnson 2012). Detta har i sin tur bl a lett till dagens klimatförändringar, som anses vara det 

största och mest omfattande marknadsmisslyckandet någonsin och som utgör en stor utmaning 

för många, inte minst för ekonomer (Stern 2007). Anledningen till denna kategorisering som 

marknadsmisslyckande är att de som idag orsakar miljödegraderingar, t ex dagens företag och 

konsumenter, ofta inte står för kostnaden; utan det gör istället framtidens företag och 

konsumenter (Bowen et al. 2012). Medan en perfekt marknadsekonomi garanterar att en 

konsument betalar det pris som reflekterar en varas värde, garanterar den inte en rättvis 

fördelning av inkomst inom eller mellan generationer, och därmed ej heller en hållbar 

utveckling (Asheim 2012:23). Säljaren av en vara inkluderar endast interna kostnader, dvs 

materiella kostnader som kan mätas i monetära termer, och ej externa kostnader, som 

miljödegraderingar (externaliteter). Detta innebär att det oftast endast finns etiska incitament 

för att företag och individer t ex ska minska sina utsläpp, varvid marknaden misslyckas eftersom 

“utbudet” av växthusgaser överstiger “efterfrågan” (Bowen et al. 2012). 
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Redovisningsekonomer har en viktig roll i att synliggöra externaliteter (Adams 2015:24), och i 

början av 90-talet gjorde ett antal större företag stora framsteg vad gäller rapportering av 

miljöaspekter1 (Deegan & Unerman 2011:384). Inom den övergripande termen 

hållbarhetsredovisning har flera begrepp vuxit fram, t ex Corporate Social Responsibility, CSR 

(Newell 2014), Green Accounting (Thornton 1993), Triple Bottom Line, TBL (Elkington 

2004), Global Reporting Initiative’s, GRI, Sustainability Reporting Guidelines (GRI 2013a) 

och Integrerad Rapportering, IR (IIRC 2013). Av dessa begrepp är GRI det dominerande 

ramverket idag, både i Sverige och globalt (Deegan & Unerman 2011:423). Gemensamt för 

dessa är att de används för att beskriva redovisning av ekonomisk, miljömässig och social 

påverkan (GRI u.å.a). Till skillnad från finansiell rapportering, som i hög grad är lagstyrd och 

riktar sig till investerare2, präglas hållbarhetsredovisning oftast av frivillighet och riktar sig till 

en bredare grupp av intressenter, bl a anställda, kunder, leverantörer, lokalsamhällen och 

frivilligorganisationer (Deegan & Unerman 2011:383; Eccles & Serafeim 2015:4). Medan en 

viss enighet finns om att företag bör tillhandahålla hållbarhetsredovisning, är uppfattningarna 

delade kring ramarna för detta, t ex om det ska vara frivilligt och vad som ska ingå (Cho & 

Patten 2013; Crawford et al. 2013; Deegan 2013; Gray 2013; Thornton 2013a; Flower 2015; m 

fl). 

För att skapa bättre koppling mellan hållbarhetsrapportering och den finansiella rapporteringen 

har den nya modellen Integrerad Rapportering (IR) vuxit fram3. International Integrated 

Reporting Council (IIRC) skapades 2010 av the Prince’s Accounting for Sustainability Project 

(A4S) och Global Reporting Initiative (GRI) för att skapa ett globalt accepterat ramverk för 

redovisning av hållbarhetsdata (A4S u.å.; Flower 2015:1). År 2011 utgavs ett utkast till ett 

ramverk, The IIRC's 2011 Discussion Paper, där slutgiltiga versionen publicerades i december 

2013 under titeln “The International <IR> Framework”. Ramverket är principbaserat och 

fokuserar på att skapa värde genom att beakta sex olika typer av kapital: Finansiell, tillverkat, 

intellektuellt, human, social och relationer, samt miljö (IIRC 2013:10). Vidare är ramverket 

                                                
1 90-talet kan dock betraktas som en renässans för hållbarhetsredovisningen, som kan spåras tillbaka mycket längre 

än så. Däremot försvann den på 80-talet, varför 90-talet anses vara dess genombrott/pånyttfödelse (Deegan & 

Unerman 2011:385). 

2 FASB definierar användare av finansiella rapporter som nuvarande och potentiella investerare, medan IASB 

riktar sig till en bredare användargrupp i form av: investerare, anställda, kreditgivare, leverantörer, kunder, 

regeringen och deras institutioner, samt allmänheten. I det projekt som pågår för att ta fram ett gemensamt ramverk 

har nuvarande och potentiella (equity) investerare anammats (Deegan & Unerman 2011:217-218). 

3 I denna uppsats används IR för företeelsen integrerad rapportering, vilket inkluderar, utan att begränsas till, IR-

ramverket. 
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uppbyggt dels kring sju vägledande principer för förberedelse av en integrerad rapport, dels åtta 

innehållselement som är grundläggande kopplade till varandra (IIRC 2013:24-32). Fokus inom 

IR-ramverket är på att företag ska skapa värde på kort, medellång och lång sikt, genom att 

endast redovisa väsentliga frågor, samt att kopplingar görs mellan information (IIRC 2013:2). 

Att endast redovisa väsentliga4 frågor anses kunna minska det överflöd av information, som 

ofta uppstår vid hållbarhetsredovisning (Black Sun 2012:16; de Villers et al. 2014:1045; 

Serafeim 2014 i Maniora 2015:7; Cheng et al. 2014:91). Koppling mellan information5 anses 

vara det som definierar en integrerad rapport (Dobkowski-Joy & Brockland 2013:7; Eccles & 

Krzus 2015:204; Eccles et al. 2015:109). I mars 2010 antog Johannesburg Securities Exchange 

(JSE) i Sydafrika, som det första och enda landet än så länge, att listade företag ska rapportera 

integrerat eller förklara varför de inte gör det (Rensburg & Botha 2014:146; Eccles & Krzus 

2015:1). Utöver Sydafrika präglas IR, som ovan nämnts, av frivillighet (Lai et al. 2014:1). 

IR-ramverket har fått såväl ris som ros. Kritiker av ramverket anser att det snarare kommer att 

förstärka business as usual än uppmana till kritisk reflektion inom företagen (Brown & Dillard 

2014:1141) och att det fokuserar på investerare istället för intressenter, samhälle och miljö 

(Flower 2015:5). Inom den svenska redovisningsbranschen har synen på ramverket varit 

mestadels positiv, däribland hos generalsekreteraren i Branschorganisation för 

redovisningskonsulter, revisorer & rådgivare (FAR), Dan Brännström. Enligt Brännström 

prioriterar FAR utvecklingen av företagens rapportering, samtidigt som FAR:s förhoppning är 

“att fler företag tar till sig innehållet och på så sätt bidrar till det hållbara samhället” (FAR 

2013). Sverige har jämförelsevis välutvecklade förvaltningsberättelser med mycket icke-

finansiell information, och det finns en trend mot alltmer integrerade års- och 

hållbarhetsredovisningar (KPMG 2013:4). Detta visar sig genom att alltfler företag anger att 

deras rapporter är integrerade på databaser som GRI och Corporate Register (GRI 2015; 

Corporate Register 2016). 

1.2 Problemformulering  

År 2011 redovisade 95 % av världens största företag sin icke-finansiella information i en separat 

hållbarhetsrapport, vilket anses leda till en frånkoppling av icke-finansiella och finansiella 

strategier (Jensen & Berg 2012:299; Eccles & Krzus 2015:43). Syftet med IR är att undvika 

denna frånkoppling och att istället uppnå ett integrerat tänkande (IT) och integrerat 

                                                
4 I denna studie används “väsentlighet” genomgående för engelskans “materiality”. 

5 I denna studie används “koppling mellan information” genomgående för engelskans “connectivity”. 



 

4 

 

management (IM) (IIRC 2013:2). IR anses kunna leda till detta genom att tackla de problem 

som hållbarhetsredovisning hittills ansetts medföra, såsom: en bristfällig redogörelse av 

samtliga värdeskapande källor, dålig hantering av de komplexa sambanden mellan hållbarhet 

och lönsamhet, samt dålig kommunikation av ett företags affärsmodell (Eccles & Krzus 2010; 

Black Sun 2012; Eccles 2012). Samtidigt ska företagens agerande fokusera på att skapa värde 

på kort, medellång och lång sikt. IR handlar inte enbart om att redovisa finansiell och icke-

finansiell information tillsammans6, utan även om att verksamheten baseras på ett samspel 

mellan dessa två (Eccles & Krzus 2015:34). En integrerad rapport kan ge information om ett 

företags omgivning, om resurser som används och relationer som påverkas (de sex kapitalen), 

samt om företagets samspel med omgivning, resurser och relationer (Maniora 2015:6). 

Åsikterna om IR har varit blandade. Förespråkare för IR menar att det har potential att förändra 

tankesättet inom företag och samtidigt förbättra utformandet av ett företags strategi och 

affärsmodell, vilket medför såväl interna som externa fördelar (Adams 2015; Eccles & Serafeim 

2015:19; PwC 2015; Perego et al. 2016). De interna fördelarna är t ex en bättre finansiell och 

icke-finansiell informationsprocess, samt att finansiell och icke-finansiell information 

redovisas samtidigt, medan externa fördelar kan vara förbättrad kommunikation med berörda 

parter och förbättrat anseende (Eccles 2012:3; Adams 2015:27; Simnett & Higgins 2015), samt 

större insyn i företagens engagemang för hållbarhet (Lai et al. 2014:1). 

Trots dessa potentiella fördelar, finner Perego et al. (2016:7) att den nuvarande 

implementeringen av IR, dvs företags IR-nivå, är fragmenterad och i hög grad ifrågasatt. IR 

avser att uppfylla två primära funktioner, nämligen en informationsfunktion för att möjliggöra 

för investerare och intressenter att utvärdera företag och jämföra dem med konkurrenter, och 

en omvandlingsfunktion som i sin tur beror på hur företag engagerar sig i förändringsprocesser 

angående deras centrala interna beslutsfattandeprocesser (Eccles & Krzus 2015; Eccles & 

Serafeim 2015; Perego et al. 2016). De två fundamentala begreppen IT och IM är en 

förutsättning för omvandlingsfunktionen, där IT leder till IM (IIRC 2013:2; EY 2014:3; Eccles 

& Serafeim 2015; PwC 2015:3). Många företag som engagerat sig i IR, i dess tidiga stadium, 

har gjort detta oproportionerligt, genom att anamma det som en extern kommunikationskanal 

och genom att fokusera på den externa rapporten (informationsfunktionen), istället för att 

använda det som en intern styrningsprocess (omvandlingsfunktionen) (Eccles & Krzus 

                                                
6Att endast redovisa finansiell och icke-finansiell information tillsammans utgör en så kallad. blandad rapport, ej 

en integrerad rapport (Eccles & Krzus 2015:34).  
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2015:33; Eccles & Serafeim 2015:19; Perego et al. 2016:7). Denna oproportionerlighet kan 

enligt Perego et al. (2016) jämföras med glasyren på en kaka, där glasyren är bra, men inte 

nödvändigtvis kakan. Maniora (2015) och Dobkowski-Joy & Brockland (2013) fann att IR-

nivån i integrerade rapporter varierar bland företag som angett sina rapporter som integrerade; 

vissa företag har endast blandad redovisning, medan andra har tagit till sig delar av eller hela 

konceptet. Maniora (2015) fann i sin studie att IR-rapporter inte är överlägsna separata 

hållbarhetsrapporter vad gäller integreringsgraden av hållbarhetsfrågor i affärsmodellen, och 

att sambandet mellan IR-nivå och IR ifrågasätts. Maniora menar emellertid att det negativa 

resultatet kan bero på felimplementering av IR till följd av dålig förståelse av begreppet och 

dess innebörd, eller på grund av att det fortfarande är relativt nytt (2015:28). Ramverket som 

publicerades 2013, och som redogjorts för ovan, har som syfte att guida företag genom denna 

process (IIRC 2013:4). Utifrån ramverket undersöker denna studie implementeringen för att ta 

temperaturen på IR-nivån i Sverige samt bidra med praktiska exempel, se studiens bidrag 

nedan. 

1.2.1 Studiens bidrag 

Denna studie undersöker årsredovisningarna hos företag som angivit att den är integrerad, i en 

svensk kontext, och kompletterar därigenom aktuell litteratur och forskning på området. För 

det första bidrar studien genom att i inledningsstadiet av IR undersöka hur implementeringen 

ser ut på nationell nivå. Litteraturen och forskningen om IR befinner sig på ett embryonalt 

stadium, vilket innebär att det fortfarande finns lite forskning och litteratur på området (White 

2005:2; de Villers et al. 2014:1043; Eccles & Krzus 2015:40; Perego et al. 2016:2), och att 

undersökningar hittills främst är teoretiska, fallstudier eller enkätundersökningar (Maniora 

2015:3). Därtill har även ett antal empiriska studier gjorts gällande vilka företag som kommer 

att anamma IR och varför (Jensen & Berg 2012; Lai et al. 2013; Sierra-Garcia et al. 2015), samt 

om IR leder till bättre hållbarhetsredovisning (Maniora 2015). Hittills har endast ett fåtal studier 

gjorts på implementeringen av IR (Dobkowski-Joy & Brockland 2013; Eccles & Krzus 

2015:191-223; Eccles et al. 2015). Genom att undersöka implementeringen ämnar studien att 

bidra till ytterligare, och aktuella, praktiska exempel och bidra till spridningen av ett ramverk, 

som av många anses vara teoretiskt och svårt att tillämpa i praktiken (Perego et al. 2016:9). 

För det andra bidrar studien genom att den appliceras på den svenska marknaden. Jensen & 

Berg (2012) undersökte i en empirisk studie eventuella skillnader mellan företag som redovisar 

hållbarhetsfrågor traditionellt och de som redovisar integrerat. Undersökningen visade att flera 
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faktorer7 på nationell nivå var avgörande för om företag redovisade traditionellt eller integrerat, 

varför företags benägenhet att anamma IR kan se olika ut från land till land. Att specifikt 

undersöka IR-nivån i Sverige ger oss möjlighet att undersöka hur långt företagen har kommit 

med sin implementering av IR under de specifika villkor som råder i Sverige. Vi har fram till 

idag inte funnit någon studie där IR-nivån undersöks på svenska företag. Vi anser därmed att 

genom att fylla denna kunskapslucka, redogörs för IR:s tillämpningssnivå, samtidigt som 

områden med mer eller mindre framgång identifieras, varvid det blir lättare att rikta satsningar 

för förbättring av IR i framtiden.  

1.3 Syfte och frågeställning 

Mot bakgrund av ovanstående diskussion, är syftet med denna uppsats att kartlägga IR-nivån 

bland stora svenska företag som angett sina rapporter som integrerade. Vidare avser studien att 

ge praktiska exempel utifrån företagen. Detta görs med hjälp av följande frågor: 

- Hur väl uppfyller företagen informationsfunktionen gällande implementering av IR 

inom områdena: 1) strategisk fokus och framtidsorientering, 2) väsentlighet, samt 3) 

koppling mellan information? 

- Visar företagen tecken på omvandlingsfunktion genom IT och/eller IM? 

1.4 Avgränsning 

Studien avgränsas till årsredovisningar för räkenskapsåret 2014 för att uppnå hög samtidighet. 

Detta görs med hjälp av en tvärsnittsdesign, ej en multipel fallstudiedesign (Bryman & Bell 

2011:89). Studien avser därmed ej att presentera företagen på djupet i deras unika kontexter, 

utan endast att kartlägga IR-nivån. 

I studien görs ingen värdering av huruvida de undersökta företagen efterlever given information 

i årsredovisningarna, utan studien syftar till att bedöma IR-nivå utifrån IR-ramverket. Vidare 

läggs ingen värdering vid hur bra hållbarhetsredovisningen är som sådan, utan blott vid nivån 

av integrering av hållbarhetsinformation med finansiell information. En rapport kan således 

hålla en mycket hög nivå på hållbarhetsredovisningen, utan att vara integrerad.  

 

  

                                                
7 De bestämmande faktorerna var politiskt system, finansiellt system, utbildnings- och arbetssystem, kulturellt 

system och ekonomisk system (Jensen & Berg 2012). Dessa undersöks inte närmare i denna studie. 
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1.5 Disposition 

Efter denna inledande del kommer uppsatsen att anta följande 

upplägg (se figur 1.1): I del 2 beskrivs en praktisk och en 

teoretisk referensram. Därefter presenteras i del 3 studiens 

metodologi och specifika metodval, där tvärsnittsdesign och 

kvalitativ innehållsanalys används inom ramen för vår 

kvalitativa strategi. I del 4 presenteras och analyseras sedan den 

empiri som inhämtats från granskade årsredovisningar, vilket 

görs utifrån innehållsanalysens kategorier. Därefter visas i del 5 

resultatet av kartläggningen, dvs företagens IR-nivå. Vidare 

förs en diskussion utifrån den teoretiska referensramen. I del 6 

fastställs studiens svar på syfte och forskningsfrågor, och 

förslag till vidare forskning ges. 

 

 

 

 

  
Figur 1.1 Uppsatsens disposition. 
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2. Teori 

Del 2 inleds med en presentation av den praktiska referensramen inom vilken IR befinner sig. 

Den icke-finansiella redovisningens utveckling beskrivs för att tydliggöra vilka brister och 

problem IR avser att fylla. Därefter beskrivs framväxten av IR, och IIRC:s ramverk presenteras. 

IIRC:s ramverk används i denna studie som en normativ ram för hur IR bör se ut. Eftersom 

denna studie utgår från tre huvudkategorier (strategiskt fokus och framtidsorientering, 

väsentlighet, samt kopplingar av information), anses dessa delar av ramverket vara av större 

vikt för denna studie, och presenteras mer i detalj. Därpå presenteras inom den teoretiska 

referensramen legitimitetsteori och greenwashing för att förklara uppkomsten av 

hållbarhetsredovisning. Utifrån denna teori diskuteras i del 5 huruvida den kan förklara 

eventuella mönster och skillnader i implementeringsnivå. 

 

2.1 Praktisk referensram 

För att bidra till förståelse för bakgrunden, ur vilken IR vuxit fram, presenteras nedan en 

praktisk referensram med viktiga begrepp inom området hållbarhetsredovisning, för att sedan 

gå djupare in på framväxten av IR och IR-ramverket.  Tonvikten i denna studie är den praktiska 

referensramen, eftersom syftet är att kartlägga IR-nivån utifrån den normativa teorin inom 

denna. Orsaken till att teoridelen presenteras före metod (se del 3), är att IR-ramverket kommer 

att användas vid den konceptdrivna kategoribildningen inom innehållsanalysen i 

efterkommande metoddel. Att först presentera teorin anser vi bidrar till läsarens förståelse för 

metoddelen.  

2.1.1 Hållbarhetsredovisning 

Enligt en av de mest accepterade och använda definitionerna syftar hållbarhet till att möta 

människors behov idag, utan att äventyra med kommande generationers möjlighet att uppfylla 

sina behov (WCED8 1987:16). Hållbarhetsredovisning innebär att en organisation redovisar 

hur deras aktiviteter är hållbara enligt denna definition, varför den spelar en viktig roll i att 

synliggöra företags aktiviteter och de externaliteter som uppstår i samband med dessa (Adams 

2015:24). Studier har visat att frivillig icke-finansiell rapportering ägde rum redan på slutet av 

1800-talet och under 1900-talet, för att nästan försvinna på 1980-talet, och sedan öka igen på 

                                                
8 World Commission on Environment and Development. Rapporten är även känd som Brundtlandrapporten efter 

Gro Harlem Brundtland som ledde utförandet av rapporten (WCED 1987). 
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1990-talet och fram till idag (Deegan 2002:288; Deegan & Unerman 2011:385). Som nämns i 

inledningen har en mängd olika begrepp vuxit fram inom den övergripande termen 

hållbarhetsredovisning, t ex Corporate Social Responsibility (Newell 2014), Green Accounting 

(Thornton 1993), Triple Bottom Line (Elkington 2004), Global Reporting Initiative (GRI 

2013a) och Integrerad Rapportering (IIRC 2013). Nedan följer en kort genomgång av dessa. 

Corporate Social Responsibility (CSR), eller företags samhällsansvar, blev populärt på 1960- 

talet9 (Tilt 1996:12). CSR har tilldelats en mängd olika definitioner (Deegan & Unerman 

2011:384; Deegan 2013:503), men i huvudsak innebär CSR att “företagen på frivillig grund 

integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med 

intressenterna” (Europeiska Kommissionen 2011:4). Från ett CSR-perspektiv anses ett företags 

ekonomi som blott en del av ett företags helhet, vilken måste kompletteras med, eller helst vara 

sammanvävd med, de sociala och politiska delarna (Gray et al. 1995:52). Hur en organisation 

väljer att uppfatta CSR, förväntas vara förknippat med hur de definierar sina intressenter 

(Deegan 2013:503). CSR har kritiserats, dels för sin brist på relevans (Husillos, Larrinaga & 

Álvarez 2011 i Michelon et al. 2015:60) dels för att den ej lyckats påverka den hållbara 

utvecklingen (Gray 2010 i Michelon et al. 2015:60). 

Termen Environmental/Green Accounting innebär att företagen, inom ramen för den finansiella 

redovisningen, skapar konton för naturresurser de är beroende av, vilket möjliggör redovisning 

av dessa förbrukade naturresurser, t ex mark eller vattendrag (Rubenstein 1992:1; Moorthy & 

Yacob 2013:5). Allteftersom naturresurser förbrukas, ska kostnaden för detta registreras i 

företagets finansiella rapporter, och negativ påverkan som överskrider vad ekosystemet klarar 

ska offentliggöras (Rubenstein 1992:1; Thornton 2013a; Tu & Huang 2015:6266). Därigenom 

kan företag internalisera sina miljökostnader, vilket är den grundläggande förutsättningen för 

Green Accounting (Moorthy & Yacob 2013:5). En övervägande del av företags miljökostnader 

är idag externaliserade, vilket innebär att samhället istället bär konsekvenserna på den 

kollektiva nyttigheten (Ibid.). Green Accounting avser att återspegla ett nytt socialt kontrakt 

mellan företag och de intressenter som företaget är ansvariga gentemot (Rubenstein 1992:1). 

                                                
9 1953 publicerade Howard R. Bowen sin bok “Social Responsibilities of the Businessman” som var början på en 

ökad mängd litteratur om CSR under 1960-talet (Bowen 1953). Den tidigaste referensen som många väljer att 

referera till är Morrell Healds bok “The Social Responsibilities of Business: Company and Community, 1900-

1960”. Denna bok diskuterade teori och praktik av CSR under första halvan av 1900-talet. (Moura-Leite & Padgett 

2011:529) 
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Thornton föreslog i en kritiserad artikel (se Thornton 2013a) att Green Accounting skulle kunna 

införlivas i redovisningen med debet och kredit10, vilket även andra förespråkare till Green 

Accounting föreslår (Gray 2013:460). Kritiken av Thorntons förslag avsåg bl a det faktum att 

de ekonomiska ramarna för den finansiella redovisningen (t ex IFRS och FASB) ej 

överensstämmer med redovisningen av miljöpåverkan, t ex är externa rapporter begränsade till 

monetära termer, samt antar en smal användarsyn (Cho & Patten 2013; Crawford et al. 2013; 

Deegan 2013; Gray 2013). 

Ett antal större företag gjorde i början av 1990-talet stora framsteg vad gäller rapportering av 

miljöaspekter, och från mitten av 1990-talet ökade företagens intresse av att också redovisa 

social inverkan (Deegan & Unerman 2011:384). Inledningsvis gjordes detta i den finansiella 

rapporten, men allteftersom de sociala och miljömässiga delarna ökade i omfång, började 

företag hållbarhetsredovisa i en separat rapport (Ibid.). Detta ledde till att ett nytt begrepp växte 

fram, nämligen Triple Bottom Line reporting (TBL). TBL myntades av John Elkington 1994 

och definierades som ett företags rapportering av ekonomisk, miljömässig och social prestanda, 

eller “people, planet, profit” (Wilson 2015:433). Efter ett antal år med popularitet och relativ 

utbredd användning, har TBL numera ersatts av synen att dessa tre faktorer (miljö, social, och 

ekonomi) ej enbart kan redovisas tillsammans, utan bör redovisas integrerat, eftersom dessa 

ömsesidigt påverkar varandra (Deegan & Unerman 2011:386). Vidare kan företags rapportering 

skilja sig åt betydligt, vilket försvårar jämförelser (Wilson 2015:434). 

Som svar på bl a jämförelseproblematiken skapades Global Reporting Initiative (GRI) av 

Coalition for Environmentally Responsible Economies och Tellus Institute med stöd från 

United Nations Environment Programme (UNEP) år 1997 (Wilson 2015:434). Idag dominerar 

GRI:s ramverk (Deegan & Unerman 2011:423), som ger vägledning för hur alla typer av 

organisationer kan redovisa sin ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan (GRI u.å.c:3). 

Möjliga fördelar med GRI-rapportering är en reducering eller eliminering av negativa effekter 

på hållbarhetsfaktorer, förstärkande av rykte och märkeslojalitet, samt en ökad förståelse för 

risker och möjligheter, och vidare för sambandet mellan finansiell och icke-finansiell prestanda 

(GRI u.å.b). GRI har dock kritiserats för att företag kan välja vilka indikatorer de använder i sin 

rapportering eftersom redovisning enligt GRI är frivillig, och de kan därmed lyfta fram 

                                                
10 Thornton (2013b) har i efterhand sagt att han endast skrev denna artikel för att skapa debatt. Motargumenten 

som han mött tar dock upp kärnan i problematiken kring att redovisa icke-finansiell påverkan i balans- och 

resultaträkningen. 
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indikatorer som är till deras fördel och utelämna de som inte är det (Deegan & Unerman 

2011:425). 

På grund av antalet möjligheter för rapportering, har företags praxis lett till ett överflöd av 

etiketter för företagsrapporter, t ex Corporate Citizenship Report; Corporate (Social) 

Responsibility Report; Sustainable Development Report; Sustainable Value Report; och 

Sustainability Report (Hahn & Kühnen 2013:7). Sedan början av 2000-talet har begreppet IR 

vuxit fram (Eccles & Krzus 2015:32). I detta överflöd av begrepp är det lätt att anse att IR bara 

är ännu ett i mängden. Dock kan IR enligt många lösa de brister som hållbarhetsredovisning 

hittills anses haft, t ex: dålig länk mellan hållbarhetsaspekter och organisationsstrategi; 

misslyckande med att påvisa trovärdighet, väsentlighet och relevans för investerare; samt 

bristen på systematisk rapportering av företagens värdeskapande processer däribland 

immateriella värdeskapare (såsom intellektuellt kapital) (Guthrie et al. 2012 i Setia et al. 

2015:398). När företag redovisar icke-finansiell information, har mycket liten ansträngning 

gjorts för att länka samman separata delar till en sammanhängande helhet för att berätta hela 

historien om företagens värdeskapande (Setia et al. 2015:398), vilket IR avser lösa. 

Enligt White (2005:2) har hållbarhetsredovisningen redan tagit sig upp i “tonåren”, medan 

litteraturen och forskningen om IR befinner sig på ett embryonalt stadium. De nästa två 

avsnitten kommer att behandla, dels konceptet IR, dels det internationella ramverket för IR; 

The International <IR> Framework11.  

2.1.2 Integrerad Rapportering 

IR syftar till att ge en fullständig bild av ett företag, inklusive förvaltning, och hur det skapar 

och upprätthåller värde (PwC 2015:7). Enligt Eccles & Krzus (2015:32) har betydelsen av 

begreppet IR utvecklats genom fyra överlappande faser, som går under namnet 

meningsevolutionen. Fas ett inom meningsevolutionen är företagsexperimenteringen, som 

innebär att företag börjar experimentera med IR. Fas två är expertkommentarer, där 

teoribildningen startar genom att akademiker och andra experter börjar kommentera begreppet 

(Ibid.). Den tredje fasen, kodifieringen, är utveckling av ramverk och standarder, och den fjärde, 

institutionaliseringen innebär att påverkan av lagstiftning och marknadsförhållanden sker, för 

                                                
11 I denna uppsats används för enkelhetens skull endast IR-ramverket eller bara ramverket, som då alltid syftar till 

IIRC:s ramverk. 
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att göra IR mer ledande i praktiken (Ibid.). Nedan kommer dessa fyra faser att beskrivas mer i 

detalj. 

Företagsexperimenteringen med IR började på tidigt 2000-tal med ett fåtal företag som gjorde 

ansträngningar för att skapa integrerade rapporter (Eccles & Krzus 2015:33). Några av de 

tidigaste exemplen på IR är från två danska företag, Novozymes och Novo Nordisk, samt det 

brasilianska företaget Natura (Eccles & Krzus 2010:27; EY 2014:8; Eccles & Krzus 2015:33). 

Medan dessa rapporter de facto utgjorde blandade rapporter, var detta de första intentionerna 

för att skapa integrerade rapporter (Eccles & Krzus 2015:33; Maniora 2015:5). Idag är dessa 

företag framstående vad gäller IR (Eccles & Krzus 2015:36). Detta kan förklaras genom att 

processen att introducera IR och integrerad styrning anses vara iterativ, där justeringar kommer 

att behöva göras längs vägen (PwC 2015:5). Vidare är det en cirkulär fortgående process där 

lärdomen och processen aldrig upphör (Cheng et al 2014:113-14; PwC 2015:5). 

År 2005 landade IR inom experternas synfält, och expertkommentarerna började (Eccles & 

Krzus 2015:40), bl a omnämndes Novo Nordisks rapportering som en glimt av nästa 

generations redovisning i en publikation av Tellus Institute (White 2005:1-2). Senare samma år 

utgav konsultföretaget Solstice Sustainability Works Inc en rapport om IR med 

begreppsdefinition, dess fördelar, utmaningar och drivande faktorer (Solstice Sustainability 

Works Inc 2005). År 2010 utkom den första boken om IR (Eccles & Krzus 2010), och sedan 

dess har ämnesområdet tagit fart (se t ex Jensen & Berg 2012; Lai et al. 2014; Eccles & Krzus 

2015; Eccles & Serafeim 2015; Flower 2015; Maniora 2015; Sierra-García et al. 2015; Simnett 

& Higgins 2015; Perego et al. 2016). Trots att ämnesområdet vuxit befinner det sig fortfarande 

i ett embryonalt stadium (White 2005:2; de Villers et al. 2014:1043; Perego et al. 2016:2).  

Kodifiering innebär att skapa en gemensam förståelse för begreppet (Eccles & Krzus 2015:1). 

Sker detta hos en statlig organisation får det gemensamma ramverket ofta automatiskt 

legitimitet, i annat fall beror dess trovärdighet till stor del på den upplevda legitimiteten i 

processen att ta fram denna kodifiering, samt kompetens, status och inflytande hos de personer 

och organisationer som är inblandade (Ibid.:44). Den första kodifieringen av IR gjordes av 

Integrated Reporting Committee of South Africa (IRC of SA) i ett utkast i januari 2011, vars 

definition tog fasta på såväl en informations- som en omvandlingsfunktion (Eccles & Krzus 

2015:45; Maniora 2015:5). Det andra försöket att kodifiera IR blev internationellt viktigt och 

gjordes 2011–2013 av International Integrated Reporting Council (IIRC). I september 2011 

publicerade IIRC ett utkast till ramverket för IR, “The IIRC's 2011 Discussion Paper”, varefter 
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ett antal förändringar gjordes innan den slutgiltiga versionen utgavs i december 2013 under 

titeln “The International <IR> Framework” (Flower 2015). Vi kommer att beskriva detta 

ramverk under “2.1.3 Ramverket för Integrerad Rapportering” nedan. 

Sydafrika var i mars 2010 det första land, och hittills det enda, som institutionaliserade IR 

genom lagstiftning, vilket gjordes på en “tillämpa eller förklara-basis” för listade företag på 

Johannesburg Securities Exchange (JSE) (SAICA 2013; Rensburg & Botha 2014:146; Eccles 

& Krzus 2015:1; Setia et al. 2015:399). Den 16 april 2013 lämnade den Europeiska 

Kommissionen ett förslag om att förbättra företags resultat och transparens gällande social- och 

miljöpåverkan, vilket sedan antogs i april 2014 (Eccles & Krzus 2015:64). I en promemoria 

utgiven av den Europeiska kommissionen vid denna lagstiftning, förklarades att: 

The Directive focuses on environmental and social disclosures. Integrated reporting is a step 

ahead, and is about the integration by companies of financial, environmental, social and other 
information in a comprehensive and coherent manner. To be clear, this Directive does not 

require companies to comply with integrated reporting. The Commission is monitoring with 

great interest the evolution of the integrated reporting concept, and, in particular, the work 
of the International Integrated Reporting Council. (EU 2014) 

Enligt Eccles & Kruz (2015:65) ger detta citat institutionell legitimitet till IIRC, samt 

understryker det faktum, att även om den senaste lagstiftningen inom EU ej specifikt avser IR 

eller IIRC, finns de på EU:s radar på lång sikt. 

Globalt sett råder det osäkerhet kring hur många som redovisar integrerat. Eftersom företag 

som publicerar rapporter i GRI:s databas måste deklarera huruvida rapporterna är integrerade 

eller ej (GRI 2015:11), anser Eccles & Krzus (2015:61) att denna databas utgör en indikator för 

det stigande antalet företag som anammat IR. Mellan år 2010 och 2012 växte antalet 

registrerade integrerade rapporter från 287 till 596 (Ibid.). Två tredjedelar kom från företag som 

betecknades som stora på GRI:s hemsida, 61% av företagen var listade och 51% av rapporterna 

kom från företag i Europa (Ibid.). Ett större antal svenska företag laddar idag upp sina rapporter 

med benämningen integrerad rapport i GRI:s databas (GRI 2016). För 2014 fanns 116 

rapporter uppladdade från svenska företag, varav 71 betecknades som stora (GRI 2016). Eccles 

& Krzus (2015:61) menar att många av de företag som benämner sina rapporter integrerade, i 

själva verket har blandade rapporter. Ändå ses detta som ett positivt tecken för mottaglighet av 

IR och att antalet företag är av mindre betydelse, medan kvaliteten av de integrerade rapporterna 

bör stå i centrum (Ibid.). Den internationella spridningen av IR har  dröjt till följd av brist på 

samförstånd mellan företag, branscher och länder, vad gäller innehållet i en integrerad rapport 
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(EY 2014:9; Perego et al. 2016:8). Detta avser IR-ramverket, som presenteras nedan, dock att 

lösa. 

2.1.3 IR-ramverket  

IR anses vara resultatet (informationsfunktionen) av en företagsmodell inbäddad i integrerat 

tänkande (omvandlingsfunktionen) (Perkins 2012:192; IIRC 2013:2; EY 2014:3; Eccles & 

Krzus 2015:46; Eccles & Serafeim 2015; Pwc 2015:3). IIRC definierar en integrerad rapport 

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 (IIRC 2013:7). 

Enligt ramverket är det primära syftet med en integrerad rapport att förklara för finansiärer hur 

en organisation skapar värde över tiden (IIRC 2013:7). Värde skapas inte enbart inom 

organisationen, utan påverkas av den externa miljön, förhållandet till intressenter och är 

beroende av ett antal resurser (Ibid.:10). En integrerad rapport gynnar alla parter som är 

intresserade av en organisations förmåga att skapa värde över tiden, bl a anställda, kunder, 

leverantörer, affärspartner, lokala samhällen, lagstiftare, myndigheter och beslutsfattare 

(Ibid.:7). 

IR-ramverket är ej lagstyrt, utan principbaserat, vilket betyder att det inte föreskriver särskilda 

mätmetoder eller indikatorer (IIRC 2013:7). Istället är det upp till varje företag att välja vad 

som är väsentligt och hur detta ska redovisas (Ibid.). Syftet med ramverket är, dels att fastställa 

riktlinjer i form av vägledande principer och innehållselement, som tillsammans styr det 

övergripande innehållet av en integrerad rapport, dels att förklara de grundläggande begrepp 

som ligger till grund för tidigare nämnda principer och element (Ibid.:4). Vidare är syftet att 

uppnå en balans mellan flexibilitet och föreskrivande, som tar organisationers heterogenitet i 

beaktande (Ibid.:7). Enligt ramverket får redovisning ske i en fristående rapport eller ingå som 

en urskiljbar, framträdande och lättillgänglig del av en annan rapport (Ibid.:8).  

Ramverket siktar på att skapa värde genom att fokusera på de resurser och relationer som 

används och påverkas av organisationen, samlat under begreppet kapital som indelas i sex olika 

typer (IIRC 2013:10; Cheng et al. 2014): 

- Finansiellt kapital (samlade finansiella medel), 

- Tillverkat kapital (fysiska objekt som inte nödvändigtvis behöver vara ägda av 

företaget), 
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- Intellektuellt kapital (organisatoriska, kunskapsbaserade, immateriella tillgångar), 

- Humankapital (anställdas kompetens, kapacitet och erfarenhet, samt deras motiv till 

innovation), 

- Socialkapital och relationer (relationer inom och mellan samhällen, grupper av 

intressenter och andra nätverk, och möjligheten att dela information för att förbättra 

individuellt och kollektivt välbefinnande), samt 

- Miljökapital (förnybara och icke-förnybara miljöresurser och -processer) 

Det är dock frivilligt om en organisation väljer att använda dessa kapitalkategorier (IIRC 

2013:11). Figur 2.1 visar hur ett företags värdeskapandeprocess över tid kan se ut, där inflöden 

av kapital genom företagets aktiviteter blir till utflöden av kapital (Ibid.:13).  

 
Figur 2.1: Värdeskapandeprocessen. IR-ramverkets exempel på värdeskapandeprocess (IIRC 

2013:13). 

Kapitalen utgör olika lager av värde för företaget, som ökar, minskar eller omvandlas genom 

företagets aktiviteter (IIRC 2013:11). T ex ökar ett företags finansiella kapital när det uppstår 

en vinst, och kvaliteten på dess humankapital förbättras när de anställda blir bättre utbildade 

(Ibid.). Ramverket fokuserar på en organisations förmåga att skapa värde på kort, medellång 

och lång sikt (Ibid.:2). Detta görs genom att betona vikten av att vara koncis, ha strategiskt 

fokus och framtidorientering, koppla information, samt redogöra för kapitalen och dessas 

inbördes beroende (Ibid.). Vidare framhävs vikten av att ha ett integrerat tänkande (IT) inom 

organisationen, vilket syftar på de aktiva överväganden hos en organisation som rör 

förhållandet mellan dess olika drifts- och funktionsenheter, samt mellan de kapital 



 

16 

 

organisationen använder eller påverkar (Ibid.). IT leder till integrerad management (IM) och 

åtgärder som avser att skapa värde på kort, medellång och lång sikt (Ibid.). Ju mer ett företag 

anammar IT i sin verksamhet, desto mer naturligt kommer den integrerade informationen att 

påverka rapportering, analys och beslutsfattande (Ibid.:16). Sambanden illustreras i figur 2.2 

där också omvandlings- och informationsfunktionen ingår. 

 

Figur 2.2: Omvandlings- och informationsfunktion. Figuren visar samband mellan IR, IT och IM, 
samt slutprodukten, den integrerade rapporten. Omvandlingsfunktionen knyts ihop med IT och IM, 

medan informationsfunktionen avser den integrerade rapporten. 

Ramverket är som nämnts ovan principbaserat enligt sju vägledande principer (se box 2.1), som 

företag måste tillämpa för att kunna säga att de redovisar enligt ramverket (IIRC 2013:7).  
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IR-ramverkets vägledande principer 

1. Strategiskt fokus och framtidsorientering: En integrerad rapport bör ge insikt i företagets strategi, och hur denna 

relaterar till företagets förmåga att skapa värde på kort, medellång och lång sikt, samt dess användning och effekter 

på kapitalen. 

 

2. Koppling av information: En integrerad rapport ska visa en helhetsbild av kombinationen, inbördes samband, samt 

beroenden mellan de faktorer som påverkar företagets förmåga att skapa värde över tiden. 

 
3. Intressentrelationer: En integrerad rapport bör ge insikt i typen av och kvaliteten på företagets relationer med viktiga 

intressenter, inklusive hur och i vilken utsträckning företaget förstår, beaktar och svarar på intressenternas legitima 

behov och intressen. 

 
4. Väsentlighet: En integrerad rapport bör ge information om frågor som väsentligt påverkar företagets förmåga att 

skapa värde på kort, medellång och lång sikt. 

 
5. Koncishet: En integrerad rapport bör vara kortfattad. 

 
6. Tillförlitlighet och fullständighet: En integrerad rapport bör omfatta alla väsentliga frågor, både positiva och 

negativa, på ett balanserat sätt och utan väsentliga fel. 

 

7. Konsekvens och jämförbarhet: Informationen i en integrerad rapport bör presenteras konsekvent över tiden och 

på ett sätt som möjliggör jämförelse med andra företag i den mån det är väsentligt för företagets egen förmåga att 

skapa värde över tiden.  

Box 2.1: Vägledningsprinciperna. De sju vägledande principerna i IR-ramverket (IIRC 2013:16-23). 

Utöver principerna bör en rapport som följer ramverket innehålla de åtta element som finns i 

box 2.2 nedan. Innehållselementen är viktiga för att vägleda framtagandet av en integrerad 

rapport på ett sätt som synliggör företagets värdeskapande historia, samt synliggör förbindelser 

mellan olika innehållselement (Cheng et al. 2014:96). 

 IR-ramverkets innehållselement 

1. Organisatorisk överblick och externa omständigheter: Vad gör företaget och under vilka omständigheter? 

 

2. Styrning: Hur stödjer ledningsstrukturen företagets förmåga att skapa värde på kort, medellång och lång sikt? 

 

3. Affärsmodell:  Hur ser företagets affärsmodell ut? 

 

4. Risker och möjligheter: Vilka är de specifika risker och möjligheter som påverkar företagens förmåga att skapa 

värde på kort, medellång och lång sikt, och hur arbetar organisationen med dem? 

 

5. Strategi och resursallokering: Vart vill företaget ta sig och hur tänker den komma dit? 

 

6. Prestanda/Resultat: I vilken utsträckning har företaget uppnått sina strategiska mål för perioden och vilka är 

resultaten mätt som påverkan på kapitalen? 

 

7. Framtidsblick: Vilka utmaningar och osäkerheter kan företaget möta genom att fullfölja sin strategi, och vilka 

är de potentiella konsekvenserna för affärsmodellen och framtida resultat? 

 

8. Grunder för presentation: Hur bestämmer företaget vilka frågor som ska ingå i den integrerade rapporten och 

hur  kvantifieras eller utvärderas sådana frågor? 

Box 2.2: Innehållselementen. De åtta innehållselementen i IR-ramverket (IIRC 2013:24-32). 
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Uppsatsen är uppbyggd kring tre huvudkategorier: strategiskt fokus och framtidsorientering; 

väsentlighet; samt kopplingar av information. Dessa har skapats utifrån tidigare forskning 

(Dobkowski-Joy & Brockland 2013) samt IR-ramverket, och används genomgående i denna 

studie (se “3.3.2 Kvalitativ innehållsanalys” i metoden). Eftersom dessa är av vikt för denna 

studie, presenteras de mer i detalj nedan. 

2.1.4 Strategiskt fokus och framtidsorientering 

Inom huvudkategori 1 finns flera innehållselement: affärsmodell, strategi och resursallokering, 

risker och möjligheter, framtidsblick, organisatorisk överblick och externa omständigheter. 

Precis som nämndes om IR som helhet, menar Black Sun (2012:17, 22) att skapandet av strategi 

och affärsmodell är en iterativ process, som utgår från IT, och vilket tar integreringen till en 

högre nivå. Kärnan i ett företag anses vara dess affärsmodell, vars förmåga att anpassa sig till 

förändringar (t ex när det gäller tillgänglighet, kvalitet och överkomliga priser på insatsvaror) 

kan påverka företaget på längre sikt (IIRC 2013:13). Affärsmodellen visar hur företaget 

uppfyller sina strategiska syften och samtidigt skapar värde på kort, medellång och lång sikt 

(Ibid.:25).  

Strategi och resursallokering avser att visa vart företaget vill ta sig, samt hur det avser att ta sig 

dit (IIRC 2013:27). Enligt Eccles & Krzus (2015:198) är detta en diffus kategori eftersom 

företag sällan explicit redogör för detta, utan informationen ska hittas i diskussion kring 

affärsmodell och resultat. Innehållselementet kan även inkludera kopplingar till andra 

innehållselement, t ex nödvändiga förändringar av affärsmodellen för att kunna implementera 

företagsstrategierna (IIRC 2013:27). Företaget bör redovisa företagsspecifika risker och 

möjligheter som påverkar företagets förmåga att skapa värde på kort, medellång och lång sikt, 

samtidigt som kopplingar till dessa kan göras (Ibid.). Risker kan vara interna, externa, eller en 

blandning av dessa (Ibid.). 

Företaget bör även göra en framtidsblick som inbegriper vilka utmaningar och osäkerheter som 

det kan möta genom att fullfölja sin strategi, samt vilka potentiella konsekvenser dessa har på 

affärsmodell och framtida resultat (IIRC 2013:28). Det bör således påvisa en transparent analys 

av: företagets förväntningar på den externa omgivningen på kort, medellång och lång sikt och 

på hur dessa förändringar kommer att påverka organisationen, samt hur de är utrustade för att 

svara på dessa utmaningar och osäkerheter (Ibid.). Vidare bör företaget ge information gällande 

organisatorisk överblick och externa omständigheter, dvs information gällande vad företaget 

gör samt under vilka omständigheter (Ibid.:26).  
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2.1.5 Väsentlighet 

Too many reports sacrifice quality for quantity, disclosing on the basis of compliance rather than 

materiality, an issue that Integrated Reporting aims to overcome. (Black Sun 2012:16) 

Väsentlighet är ett begrepp med ursprung i finansiella redovisningsstandarder, och används av 

både FASB och IASB, samt inom deras harmoniseringsprojekt, där FASB:s definition 

anammats: 

Information is material if omitting it or misstating it could influence decisions that users make 

on the basis of financial information about a specific reporting entity. In other words, materiality 
is an entity-specific aspect of relevance based on the nature or magnitude, or both, of the items 

to which the information relates in the context of an individual entity’s financial report. 

Consequently, the Board cannot specify a uniform quantitative threshold for materiality or 
predetermine what could be material in a particular situation. (FASB 2010:17; IASB & IFRS 

2015:27) 

Väsentlighet har även anammats inom hållbarhetsredovisning och anses viktigt av t ex 

AccountAbility, Carbon Disclosure Project (CDP), Sustainability Accounting Standards Board 

(SASB), GRI, samt IIRC (Eccles & Krzus 2015:125). Att hållbarhetsredovisning använder 

finansiella begrepp som t ex väsentlighet är något som kritiserats av Deegan (2013:452), då de 

enligt honom är laddade med en finansiell betydelse. Trots detta anses väsentlighet vara viktigt 

inom hållbarhetsredovisning och utgör det konceptuella fundamentet varpå IR vilar (Eccles & 

Krzus 2015:119). Väsentlighetsbegreppet anses bl a kunna lösa det informationsöverflöde, som 

ofta uppstår vid redovisning av hållbarhetsfrågor, där det är svårt att avgöra vad som är 

väsentligt (Black Sun 2012:16; de Villers et al. 2014:1045; Serafeim 2014 i Maniora 2015:7; 

Cheng et al. 2014:91). För att undvika misstankar om greenwashing, anses det vara viktigt att 

företag följer upp vilken publik rapporten riktar sig till, samt varför vissa hållbarhetsfrågor är 

av vikt för denna publik (Eccles & Krzus 2015:133).  

Enligt GRI:s G4-principer är inkluderande av intressenter och prioritering enligt väsentlighet 

ett av stegen för att bestämma innehållet i en rapport (GRI 2013a:90). I linje med detta säger 

IR-ramverket gällande väsentlighet att “En integrerad rapport bör ge information om frågor 

som väsentligt påverkar organisationens förmåga att skapa värde på kort, medellång och lång 

sikt” (IIRC 2013:7, se även box 2.2 ovan). Eftersom väsentlighet är binärt, måste ett företag 

avgöra om en fråga är väsentlig eller ej, då ingen gråzon finns (Eccles & Krzus 2015:132). För 

framtagning av väsentliga frågor föreslår ramverket följande fyra steg (IIRC 2013:18):   

1. Identifiera relevanta aspekter baserat på deras effekter på värdeskapande 

2. Utvärdera vikten av relevanta aspekter utifrån känd eller potentiell effekt på 

värdeskapande 
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3. Prioritera aspekter utifrån deras relativa vikt 

4. Bestäm information att redovisa gällande väsentliga aspekter 

 

Vid framtagningen av väsentliga aspekter enligt ovan står företagens strategi i centrum (Eccles 

& Krzus 2015:127). Rapporten bör även “ge insikt i typen av och kvaliteten på organisationens 

relationer med viktiga intressenter, inklusive hur och i vilken utsträckning organisationen 

förstår, beaktar och svarar på intressenternas legitima behov och intressen” (IIRC 2013:5; se 

box 2.2 ovan). Företag som ej prioriterar sina intressenters väsentliga aspekter, utan säger “we 

care about all of our stakeholders”, riskerar att inte bara misslyckas med att identifiera 

väsentliga frågor, utan även att misslyckas med att dra nytta av väsentlighetsanalysen för 

omvandlingsfunktionen (Eccles & Krzus 2015:132). Det är idag vanligt att företag som 

redovisar hållbarhet gör en avvägning mellan företagets och samhällets väsentliga aspekter 

(Ibid.:128). Denna avvägning presenteras ibland utifrån en väsentlighetsmatris, där å ena sidan 

företagets syn på väsentliga frågor, samt å andra sidan samhällets syn på väsentliga frågor, tas 

i beaktning (Ibid.). Väsentlighet är dock ett entitets-specifikt koncept, varför bl a samhället 

måste brytas ned i entiteter (Ibid.:120, 128). Dessa olika entiteter, kan ha sin egen syn på 

väsentlighet samt hur det avgörs, precis som ett företag (Ibid.:128). Inom företaget kan även en 

egen uppfattning bildas om vad intressenter anser vara väsentligt, baserat på betydande 

synpunkter från berörda intressenter, eller nästan ingen alls (Ibid.). Inom väsentlighetsmatriser 

ifrågasätts idag ofta hur intressentgruppers skilda syn på väsentlighet avvägs, där en större 

transparens till vilka intressenters aspekter som prioriteras efterfrågas (Eccles & Krzus 

2015:132; PwC 2015:15). PwC (2015:15) föreslår att nyckelintressenter tilldelas 

avvägningsfaktor, t ex en etta eller tvåa som reflekterar företagets vikt. Eccles & Krzus 

(2015:128-129) betonar att oavsett hur företagen tar fram olika intressentgruppers väsentliga 

aspekter, kan de ej avgöra definitivt vilka dessa är, utan endast företagets syn på vilka dessa är 

(jfr vår diskussion om konstruktionism under “3.1.1 Epistemologi och ontologi”).  

2.1.6 Koppling av information 

När företag redovisar icke-finansiell information, har hittills mycket liten ansträngning gjorts 

för att länka samman separata delar till en sammanhängande helhet för att berätta hela historien 

om det organisatoriska värdeskapandet (Setia et al. 2015:398). Kopplingar mellan information 

anses som kärnan inom IR, och det är genom att göra kopplingar som ett företags redovisning 

kan ta sig från att vara en blandad rapport till en integrerad rapport (Dobkowski-Joy & 

Brockland 2013:7; Eccles & Krzus 2015:204; Eccles et al. 2015:109). Enligt ramverket ska en 

integrerad rapport visa “en helhetsbild av kombinationen, inbördes samband, samt beroenden 
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mellan de faktorer som påverkar organisationens förmåga att skapa värde över tiden” (IIRC 

2013:16). Kopplingar mellan hållbarhet12 och finansiell prestanda utgör “den heliga graal” vad 

gäller kopplingar (Eccles & Krzus 2015:205; Eccles et al. 2015:115). Andra nyckelkopplingar 

är enligt ramverket t ex mellan innehållselement, mellan det förflutna, nutid och framtid, mellan 

kapitalen och/eller kvantitativ och kvalitativ information (IIRC 2913:16-17). 

Eccles & Krzus (2015:204) har dock påvisat ett problem med kopplingar: Allt är i princip 

kopplat till allt, vilket tydliggörs av figur 2.3 nedan som visar möjliga kopplingar mellan 

innehållselement. Kopplingar och kravet på koncishet går således emot varandra. Eccles & 

Krzus (2015:204-205) menar, att det därför inte är önskvärt att företag tar upp samtliga 

kopplingar inom ett företag, men att de väljer ut väsentliga kopplingar.  

 

 

Figur 2.3: Kopplingar mellan innehållselementen (enligt Eccles & Krzus 2015:205). Denna figur visar 

exempel på hur många kopplingar ett företag faktiskt kan göra mellan innehållselementen, vilket påvisar 

en konflikt mellan koncishet och koppling av information, om företaget försöker redovisa samtliga 

kopplingar.  

2.1.7 Kritik av IR 

Som nämnts tidigare har IR också fått kritik. Perego et al. (2016) fann i sin studie att företag 

avstår från att använda IR, eftersom rapporteringssättet uppfattas som inkonsekvent och 

komplext, samt utgör en extra rapporteringsbörda eller en onödig exponering för legala risker. 

Perego et al. (2016:1) finner i samma studie att IR uppfattas som fragmenterat och att de flesta 

                                                
12 Hållbarhet används här för ESG-faktorer, dvs Environmental, Social, Governance-faktorer (Eccles et al. 

2015:115). 



 

22 

 

företag har en svag förståelse för affärsnyttan med IR. De menar vidare att det överlag verkar 

finnas en ovilja bland många företag att engagera sig i IR, varför dessa avfärdar och därmed 

inte erkänner det potentiella värde IR har (Ibid:7). Kritik specifikt mot IR-ramverket är att det 

anses stödja kapitalistiska principer, där de sociala och miljömässiga aspekter hamnar i 

bakgrunden av ekonomiska intressen (Brown & Dillard, 2014:1134; Flower 2015:15; Thomson 

2015:19). Brown & Dillard (2014:1136-1137) går så långt som att säga att om IR blir det 

primära sättet att redovisa, kan det innebära minskade nivåer av social- och miljöredovisning, 

där aktieägare betonas på bekostnad av övriga intressenter vilka marginaliseras ytterligare. 

Ramverkets koncept med användning av kapital är något som kritiserats. Kapitalkonceptet 

anses snarare möjliggöra rättfärdiganden, än förklara och utvärdera användningen på ett 

meningsfullt sätt (Cheng et al. 2014:98; Flower 2015:8). På så sätt menar Flower (2015:8) t ex 

att det tillåter företagen att rättfärdiga negativ miljöpåverkan med en ökning av ett annat kapital, 

t ex finansiellt kapital, varför den sistnämnda kategorin bör uteslutas. Vidare kritiseras 

ramverket för att det mer sannolikt kommer att förstärka business as usual än att uppmana till 

kritisk reflektion inom företagen (Brown & Dillard 2014:1141). Flower (2015:5) har även 

kritiserat ramverket för att ha huvudfokus på värde för investerare, istället för värde för 

samhället, vilket ramverket också explicit uttalar: “huvudsyftet med integrerad rapportering är 

att förklara för finansiärer hur företaget skapar värde över tiden” (IIRC 2013:4, egen 

översättning). Cheng et al. (2014:97) påpekar dock att en integrerad rapport enligt ramverket 

även kan vara till nytta för övriga intressenter. Flower (2015) menar till och med att ramverket 

är ett resultat av ett regulatory capture, där redovisningsprofessionen haft för stort inflytande 

över dess utformning. Hur tung denna kritik är får framtiden utvisa.  

2.2 Teoretisk referensram 

I Sverige måste statligt ägda företag sedan den 1 januari 2008 upprätta hållbarhetsredovisning 

enligt GRI:s principer (Regeringskansliet 2015:7). För räkenskapsåret som behandlas i denna 

studie, dvs 2014, måste de statligt ägda företagen således redovisa enligt GRI. Efter den 31 

december 2016 kommer det nya EU-direktiv (2014/95/EU) att gälla, vilket innebär ett krav på 

redovisning av icke-finansiell information, samt upplysningar om mångfaldspolicy för alla 

stora13 svenska företag, och inte enbart de statligt ägda (EY 2015:1). Att redovisa 

hållbarhetsaspekter är för övriga företag frivilligt, och IR är frivilligt för samtliga företag. För 

                                                
13 Ett stort företag uppfyller minst två av följande tre kriterier: 1) Medelantalet anställda i företaget uppgår till mer 

än 250, 2) företagets redovisade balansomslutning uppgår till mer än 175 miljoner kronor, 3) företagets redovisade 

nettoomsättning uppgår till mer än 350 miljoner kronor (EY 2015:1).  
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att förklara varför hållbarhetsredovisning sker på frivillig basis, har ett antal teorier uppkommit, 

däribland legitimitetsteori (Deegan & Unerman 2011:320, 384). Detta är en teori som den 

senaste forskningen tenderat att förlita sig på för att förklara hållbarhetsredovisning (Deegan 

2002:288). Legitimitetsteorin presenteras mer i detalj nedan, varpå kommunikationsstrategin 

greenwashing presenteras och knyts ihop med denna. 

2.2.1. Legitimitetsteori  

Legitimitetsteori är en systemorienterad teori, vilket innebär att företaget är påverkat av, och i 

sin tur påverkar, systemet (samhället) inom vilket det är aktivt (Deegan 2002:292). Teorin 

behandlar den process där företag försvarar sin rätt att verka inom det överordnade system de 

befinner sig i, genom att skapa en överensstämmelse mellan företagets aktiviteter och de normer 

som finns (Dowling & Pfeffer 1975:122, 123; Merkl-Davies & Brennan 2007:10; Deegan & 

Unerman 2011:325). Genom att betona legitimitet, fokuserar teorin mer på hållbarhetsprestanda 

än finansiell prestanda (Merkl-Davies & Brennan 2007:11). Enligt Dowling & Pfeffer 

(1975:124) kommer företag således att handla på ett sätt som är ekonomiskt lönsamt, lagligt 

och legitimt. Vad som är lagligt och vad som är legitimt anses vara korrelerat, om än med 

fördröjning, eftersom samhällsnormer är en dynamisk process under ständig förändring, till 

skillnad från lagar som förändras långsamt (Ibid.). Samhällets föränderliga normer utgör 

således en motivation till företag att förändras (Ibid.:125).  

Om ett företag misslyckas med att uppfylla samhällets förväntningar, uppstår ett legitimitetsgap 

(O’Donovan 2002:346a; Deegan & Unerman 2011:330). När allmänheten ej uppfattar företaget 

som legitimt, kommer företagets rätt att existera ifrågasättas, vilket kan ske genom minskad 

efterfrågan på grund av att konsumenter slutar köpa företagets produkter, att tillgänglig 

arbetskraften minskar, eller att finansiärer försvinner (Deegan 2002:293). Vidare kan det även 

sätta igång en påverkansprocess, där allmänheten kräver ökade skatter, böter eller förbud mot 

handlingar som ej anses vara legitima (Deegan 2002:293). Legitimitetsgap kan enligt Wartick 

& Mahon (1994, i O’Donovan 2002:346-347) uppstå vid tre tillfällen: när företag förändras 

negativt medan samhällets förväntningar förblir oförändrade; när samhällets förväntningar 

förändras medan företagen förblir oförändrat; eller när båda förändras men i olika riktning eller 

tempo. Sethi (1977, i Deegan & Unerman 2011:330) menar att det även kan ske när tidigare 

okänd information kommer till ytan.  

Enligt Dowling & Pfeffer (1975:133) kommer två typer av företag att företa legitimerande 

handlingar: stora företag som är synligare än andra, samt företag som är i större 
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beroendeförhållande till socialt och politiskt stöd. Företag kan företa sig tre typer av strategier 

för att uppnå legitimitet: företaget kan ändra sin påverkan, mål och metoder; företaget kan 

sträva efter att genom kommunikation ändra definitionen av social legitimitet så att det 

överensstämmer med företagens nuvarande praxis, produktion och värderingar; företaget kan, 

återigen genom kommunikation, försöka bli identifierade som legitima genom symboler, 

värden eller institutioner som har hög legitimitet (Ibid.127). Kommunikation är således ett 

strategiskt sätt att hantera legitimitet, där företag anses kunna påverka den externa 

uppfattningen om sin verksamhet (Dowling & Pfeffer 1975:127; Deegan 2002:297). 

Legitimitetsteori föreslår därför att företag med t ex sämre miljöprestanda skulle förväntas ge 

mer omfattande avledande och/eller positiva miljöupplysningar i sina finansiella rapporter (Cho 

& Patten 2007:639). Oron finns således för att den frivilliga hållbarhetsredovisningen används 

symbolisk, vilket är en av anledningarna till att legitimitetsteori är den teoretiska referensramen 

som används mest i studier av hållbarhetsredovisning (Dowling & Pfeffer 1975:127; Parker 

2005; Owen 2008; båda i Lai et al. 2014:2). Studier som använder legitimitetsteori gör ofta 

detta med hjälp av fallstudier och kvalitativ innehållsanalys (Merkl-Davies & Brennan 

2007:11).  

2.2.2 Greenwashing 

När företag genom kommunikationsstrategier lämnar information för att missleda läsare om 

deras ansträngningar för miljön, kallas detta även för greenwashing (Lyon & Maxwell 2011:9; 

Berrone et al. 2015:14; Xingqiang 2015:548). Lyon & Maxwell definierar greenwashing enligt 

följande:  

Selective disclosure of positive information about a company’s environmental or social 

performance, without full disclosure of negative information on these dimensions, so as to 

create an overly positive corporate image (2011:9). 

Greenwashing kan således ses som en del av ett företags kommunikationsstrategi för att uppnå 

legitimitet. Som framgår av citatet, använder Lyon & Maxwell (2011:5) konceptet om 

greenwashing i bredare bemärkelse än miljöfrågor, vilket vanligtvis är huvudfokus inom 

greenwashing. I deras analys används konceptet även för övriga hållbarhetsfrågor, t ex sociala, 

där informationen anses vara ofullständig och hycklande (Ibid.). I likhet med detta kopplar vi 

samman legitimitetsstrategier och greenwashing med företagens potentiella hycklande gällande 

samtliga hållbarhetsfrågor. Miljömarknadsföringsföretaget Terrachoice (2010:10) har 

identifierat sju synder kopplade till greenwashing, vilka syns i box 2.3. 
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De sju synderna inom greenwashing 

1. Sin of the Hidden Trade-Off: Begås genom att föreslå att en produkt är "grön" baserad på en orimligt snäv uppsättning 

attribut, utan att uppmärksamma andra viktigare miljöfrågor. Papper, till exempel, är inte nödvändigtvis miljövänliga bara 

för att det kommer från en hållbart skördad skog. Andra viktiga miljöfrågor i papperstillverkningsprocessen, inklusive energi, 

utsläpp av växthusgaser, och vatten och luftföroreningar, kan vara lika eller mer betydande. 

 

2. Sin of No Proof: Begås genom miljöpåstående som inte kan bekräftas av lättillgänglig information eller genom tillförlitlig 

tredjepartscertifiering, t ex mjukpappersprodukter som hävdar att en viss procentsats har återvunnits, men ej ger några 

bevis. 

 

3. Sin of Vagueness: Begås genom påstående som är så dåligt definierade eller breda att dess verkliga innebörd sannolikt 

blir missförstådd av konsumenten. "All natural" är ett exempel. Arsenik, uran, kvicksilver, och formaldehyd är alla naturligt  

förekommande, och giftiga, dvs "all natural" innebär inte nödvändigtvis "grön". 

 

4. Sin of Irrelevance: Begås genom miljöpåståenden som förvisso är sanna, men som även är oväsentliga för de 

konsumenter som söker miljövänliga produkter. T ex uppges ofta att produkter är fria från freoner, trots att freon är förbjudet 

enligt lag. 

 

5. Sin of Lesser of Two Evils: Begås genom påståenden som kan vara sanna för t ex en produkt, men som riskerar att 

konsumenten distraheras från större miljöpåverkan i produktkategorin som helhet, t ex att en bil är bränslesnål.  

 

6. Sin of Fibbing: Är den minst frekventa synd, begås genom miljöpåståenden som är falska, t ex att produkter är certifierade 

eller registrerade, men inte är det. 

 

7. Sin of Worshipping False Labels: Begås genom att en produkt som, antingen genom ord eller genom bilder, ger intryck 

av tredje part stöd, där inget sådant godkännande faktiskt existerar; falska etiketter, med andra ord.  

 

Box 2.3: Greenwashing. Beskrivning av de sju synderna inom Greenwashing, här i relation till 

miljöaspekten av hållbarhetsfrågor (Terrachoice 2010:10). 

Ovannämnda synder begås ofta av företag för att ge sken av en grön produktion och/eller 

producerar gröna produkter eller tjänster. Greenwashing handlar således om att (mer eller 

mindre medvetet) missleda kunder och investerare genom att säga sanningen, men inte hela 

sanningen (Lyon & Maxwell 2011:9). Många företag utesluter information som ställer företaget 

i dålig dager (Ibid.), i likhet med de kommunikationsstrategier som sammankopplas med 

legitimitetsteori.  

2.3. Sammanfattning av teori  

Sedan början av 2000-talet har begreppet integrerad rapportering (IR) vuxit fram för att lösa 

mycket av den problematik som tidigare hållbarhetsredovisning ansetts innehålla. När företag 

redovisar icke-finansiell information, har liten ansträngning gjorts för att länka samman 

separata delar till en sammanhängande helhet för att berätta hela historien om det 

organisatoriska värdeskapandet. IR syftar till att ge en fullständig bild av ett företag, inklusive 

förvaltning och hur det skapar och upprätthåller värde. IR är fortfarande ett nytt begrepp, men 

har kommit en bit på vägen, där företagsexperimentering pågått sedan början av 2000-talet, 

expertkommentarer  sedan 2005, och blir allt fler, en internationell ansträngning för att kodifiera 

konceptet skedde 2013, samt där institutionalisering gjordes av Sydafrika 2010. 
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Det internationella IR-ramverket avser att skapa gemensam förståelse för IR, samt vägleda 

företagen hur de redovisar integrerat. Enligt IIRC ska en integrerad rapport förklara hur en 

organisation skapar värde över tiden, genom att fokusera på sex olika typer av kapital. 

Ramverket är principbaserat, och bygger på åtta innehållselement, samt sju vägledande 

principer. I denna studie används ramverket som analysverktyg, varvid fokus ligger på 

strategiskt fokus och framtidsorientering (innehållande flera innehållselement), väsentlighet (en 

vägledningsprincip), och kopplingar mellan information (en vägledningsprincip). Strategiskt 

fokus och framtidsorientering fokuserar på vad företagen gör, samt företagets externa 

omgivning och dess påverkan på företaget över tiden. Väsentlighet är ett sätt att lösa 

informationsöverflödet inom hållbarhetsredovisning, samt minska misstankar om 

greenwashing. Begreppet används inom IR för att betona att rapporten fokuserar på väsentliga 

frågor. Koppling mellan information anses vara den avgörande skillnaden mellan en blandad 

och en integrerad rapport, och bör göras för att påvisa en helhetsbild av kombinationen, 

inbördes samband, samt beroenden mellan de faktorer som påverkar organisationens förmåga 

att skapa värde över tiden. Företag bör dock välja ut väsentliga kopplingar, för att ej motverka 

innehållselementet koncishet. 

  

Figur 2.4: Sammanfattning av teori. 
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För att förklara företagens IR anammas den systemorienterade teorin, legitimitetsteorin, som 

bygger på att företag och samhälle ömsesidigt påverkar varandra. Enligt denna teori kommer 

företag handla på ett sätt som gör att de uppnår legitimitet, där kommunikationen i 

årsredovisningar kan användas symboliskt. Denna typ av missledande information kallas även 

greenwashing, där företag selektivt väljer ut information för att ge en missvisande positiv bild 

av företaget. Sju synder har identifierats inom greenwashing, där företaget felaktigt försöker ge 

sken av att vara “gröna”. I denna studie avser vi att identifiera eventuella tecken på om 

greenwashing används som kommunikationsstrategi för att skapa legitimitet i de granskade 

rapporterna. Se figur 2.4 ovan för en visuell sammanfattning av teoridelen. Efter att ha redogjort 

för den praktiska- och teoretiska referensramen, går studien i del 3 vidare med att beskriva 

metodologi och metod.  
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3. Metod 

Del 3 innefattar den metodologi och metod som använts för att besvara studiens syfte. Först 

beskrivs den övergripande metodologin som påverkat studiens utformning, och därefter 

presenteras forskningsstrategi, -process och -design. För att kartlägga IR har en kvalitativ 

strategi, en abduktiv process samt en tvärsnittsdesign anammats, eftersom dessa möjliggör att 

på ett systematiskt sätt hantera kvalitativ data. Vidare redogörs i denna del för de specifika 

metoder som använts, samt hur urvalet har skett. Studien använder en kvalitativ innehållsanalys 

och ett målstyrt urval för att hitta företag som kan utgöra bra exempel för IR. Slutligen 

reflekteras över valda metoder. 

 

3.1 Metodologi 

Precis som fallet är med all forskning, påverkas också resultatet av denna undersökning av 

författarnas, dvs vår, epistemologi, ontologi och metodologi. Att använda ett 

vetenskapsteoretiskt perspektiv innebär just ett ifrågasättande och problematiserande av den 

egna forskningen och kunskapssökandet (Sohlberg & Sohlberg 2013:19). Den övergripande 

metodologin som presenteras nedan redogör således för de principer som har styrt denna studies 

forskningsmetoder, samt redogör för hur vi bedrivit vår forskning. Genom ökad medvetenhet 

om egna ståndpunkter kan effekten av dessa på forskningen minskas, och genom att presentera 

ovannämnda överväganden i studien, underlättas läsarens förståelse för de val som görs under 

tiden. Metodologin förklarar därmed varför vi använder vissa metoder och verktyg i vår 

forskning. 

Denna studie antar en kvalitativ forskningsstrategi, där fokus ligger på ord och förståelse för 

företagens uppfattning av deras redovisning, vilket är en återspegling av våra epistemologiska 

och ontologiska ståndpunkter. Vidare utgår vi från hermeneutiken, dvs har en tolkande 

kunskapssyn (epistemologi), en konstruktionistisk världsbild (ontologi), samt en abduktiv 

forskningsprocess. Vi kommer att redogöra för dessa metodologiska val nedan. 

3.1.1 Epistemologi och ontologi 

Epistemologi är läran om kunskapen (kunskapsteori), och handlar om kunskapens 

förutsättningar och villkor (Sohlberg & Sohlberg 2013:68). Det kunskapsteoretiska 

förhållningssättet för denna studie kan klassificeras som huvudsakligen hermeneutisk, vilket 

inbegriper att skapa förståelse av “mänskliga avsikter och innebörder, eller mänskliga 

handlingar och texter” (Ibid.:173). Hermeneutiken spelar med andra ord en viktig roll för att 
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tolka och skapa förståelse för kvalitativ data. Detta är av vikt för utformningen av denna 

uppsats, eftersom vi avser att studera och skapa förståelse för hur företag med hjälp av IR 

konstruerar sin kommunikation med intressenter, och därmed den sociala verkligheten inom 

vilken företagen befinner sig. Hermeneutiken spelar även en stor roll inom den specifika 

metoden för denna uppsats, den kvalitativa innehållsanalysen, vilket vi kommer in på under 

“3.3.2. Kvalitativ innehållsanalys”. 

Den ontologiska ståndpunkten, dvs vårt grundläggande synsätt på vad som är verklighet 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011:81), är konstruktionistiskt14, då vi anser att sociala 

företeelser är något som aktörerna inom en social entitet kontinuerligt skapar, och att 

företeelserna därmed utgör sociala konstruktioner (Justesen & Mik-Meyer 2011:21; Bryman & 

Bell 2011:43). Vi anser att företagens rapporter kan tolkas som ett resultat av en social entitets 

(här företag) agerande inom en större social entitet (samhället). Vi menar därmed att de 

kategorier och begrepp som behövs för att beskriva och förklara verkligheten på ett 

sammanhängande, motsägelsefritt och fullständigt sätt (NE u.å.b), finns inom den ontologiska 

ståndpunkten konstruktionism. På så sätt anser vi att företagsledningen och författarna av 

integrerade rapporter skapar sin verklighet, inom vilken rapporten skrivs, och därigenom 

påverkar företagets fortsatta utveckling. Sålunda kan inom konstruktionism hävdas, att vi med 

denna uppsats konstruerar vår bild av verkligheten för de företag som granskas, vilket innebär 

att vi presenterar en specifik version av verkligheten, som dock inte kan betraktas som den enda 

rätta eller slutgiltiga versionen (Guba & Lincoln 1994:108; Bryman & Bell 2011:43; Schreier 

2012:22). Enligt Schreier (2012:30) kan dock denna studies version av verkligheten, anses ha 

lika stor validitet som andra versioner av verkligheten skulle ha haft. 

3.1.2 Forskningsstrategi  

I linje med vår hermeneutiska kunskapssyn och vår konstruktionistiska världsbild, antar 

uppsatsen en kvalitativ forskningsstrategi. Hermeneutiken spelar som ovan nämnts en viktig 

roll vid tolkning och förståelse av kvalitativ data. Enligt konstruktionismen har fenomen, som 

exempelvis företagsrapportering, ej en essentiell kärna eller betydelse, utan formas genom 

“sociala och historiska processer och praktiker” (Justesen & Mik-Meyer 2011:24). 

Konstruktionistiska analyser använder således ofta kvalitativa metoder, i och med att 

kvantitativa metoder innebär att analysobjektet anses ha en essentiell kärna som kan avgränsas 

                                                
14 I litteraturen används begreppen konstruktivism och konstruktionism om samma företeelse (se t ex Bryman & 

Bell 2011:43; Justesen & Mik-Meyer 2011:21; Sohlberg & Sohlberg 2013:267), där det senare verkar ha blivit 

mer populärt på senaste tiden, varför också vi har valt att använda konstruktionism. 
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och bestämmas på ett entydigt sätt, vilket motsäger konstruktionismens anti-essentiella 

utgångspunkt (Ibid.). Vi avser med den kvalitativa strategin att beskriva IR i företagens 

gemensamma kontext, för att bidra med en tolkning som skapar förståelse för fenomenet 

(Justesen & Mik-Meyer 2011:13; Schreier 2012:20). Att uppsatsens forskningsstrategi är 

kvalitativ, inbegriper att såväl datainsamling som analys, sker med ett fokus på ord och mening 

i årsredovisningarna (Bryman & Bell 2011:49). 

3.1.3 Forskningsprocess 

Denna studie antar en abduktiv process, vilket är ett pragmatiskt sätt att resonera, som har drag 

av både induktion och deduktion (Carr et al. 2004:84; Dew 2007:40; Alvesson & Sköldberg 

2008:55). Till skillnad från induktiva och deduktiva forskningsprocesser, fokuserar abduktion 

enligt Blaikie (2007:90) på de tolkningar, motiv och avsikter, som människor använder och som 

styr deras beteende. Blaikie (2000) hänvisar till abduktiva lager som tillåter växelverkan 

(iterationer) mellan teori och empiri för att skapa förståelse (i Gold et al. 2011:240). Detta liknar 

Dew (2007:40) vid ett korallrev, där varje abduktion (pendling mellan empiri och teori) är som 

ett lager på korallrevet som i sin tur dör ut och utgör grunden för nästa. Genom att successivt 

omtolka teori och empiri i skenet av varandra, anses den abduktiva processen vara effektiv vid 

studier som inbegriper förståelse, såsom denna studie gör (Alvesson & Sköldberg 2008:55-56). 

En process med växelverkan har varit av vikt för att bevara flexibiliteten i denna studie. Syftet 

med abduktion är att forskningen ska avancera snarare än att slutsatser ska dras (Carr et al. 

2004:84).  

En abduktion anses ha tre karaktäristika egenskaper: Rimlig, utbytbar och presumtiv (plausible, 

defeasible och presumptive) (Dew 2007:39). Rimlig syftar på att något verkar vara sant baserat 

på omständigheter och den information som finns (Dew 2007:39; Mabsout 2015:494). Utbytbar 

innebär att vad som anses rimligt kan ersättas om mer lovande förklaringar identifieras (Dew 

2007: 39; Gold et al 2011: 231). Slutligen betyder presumtiv att framtida beslutssteg förlitar sig 

på abduktionen, dvs att den troligen blir av och att bästa förklaringen valts (Dew 2007:40). Vi 

förutsättar att våra abduktioner i denna studie är sanna, men vi är samtidigt, i enlighet med vårt 

konstruktionistiska synsätt, medvetna om att andra “sanningar” kan finnas.  

Abduktion är nära kopplad till våra uppfattningar och, kanske ännu viktigare, vår förförståelse 

som också ger en stark koppling till hermeneutiken, där mänsklig förståelse är förankrad i 

förförståelsen och språket (Gold et al 2011. 237-8) (se även den hermeneutiska spiralen i figur 

3.1). Utan förförståelse, är det således omöjligt att förstå eller tolka ett fenomen. Vidare är sådan 
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förförståelse alltid historiskt bildad och förmedlar betydelser som gjorts i nuet, men ur en 

historisk positionering (Gold et al 2011. 237-8). Inom vår studie innebär detta att tidigare 

forskning har givit oss förförståelse för studiens empiri, samt den efterföljande analys som 

utförts. Med hjälp av en abduktiv process har vi således kunnat utgå från företagens 

årsredovisningar, granskat och kartlagt dessa för att nå fram till en rimlig förklaring av 

resultatet. I enlighet med abduktionens syfte kan våra slutsatser ses som ett avancemang inom 

området, och ej slutgiltiga slutsatser. Våra bidrag utgör därmed ett lager på korallrevet, utifrån 

vilket fler lager kan byggas. 

3.2 Forskningsdesign  

För denna studie stod valet mellan en multipel fallstudiedesign och tvärsnittsdesign, i och med 

att data samlats in för en viss tidpunkt (bokföringsår 2014) och från mer än ett fall (14 företag). 

Eftersom fokus ligger på att producera generella resultat, dvs företagens IR-nivå som grupp, 

har tvärsnittsdesignen valts. Hade tyngdpunkten istället varit på de individuella fallen och deras 

unika kontexter, hade multipel fallstudiedesign varit att föredra (Bryman & Bell 2011:89). Med 

hjälp av tvärsnittsdesignen kan vi således “ta ett snapshot” av fenomenet IR år 2014 (Saunders 

et al. 2009:155). Detta möjliggör identifiering av eventuella sambandsmönster i integrerade 

rapporter i relation till IR-ramverket, samtidigt som eventuell variation upptäcks (Bryman & 

Bell 2011:76). Tvärsnittsdesign är något vanligare inom kvantitativ forskning, t ex vid enkäter 

och strukturerade intervjuer, men används också vid kvalitativ forskning, såsom inom 

innehållsanalys (Saunders et al. 2009:155; Bryman & Bell 2011:76-77, 81). Vi anser att detta 

är en passande design för att studera fenomenet IR på djupet i ett begränsat antal fall, utan att 

ta de enskilda fallens unika kontexter i beaktning (Schreier 2012:26). Valet av tvärsnittsdesign 

har speglat upplägget i del 4 “Empiri och analys” genom att samtliga företag presenteras i tabell, 

varvid vi endast fokuserar på ytterligheterna, nämligen företag som gjort bra respektive mindre 

bra ifrån sig. Vi lägger således ingen större vikt vid de enskilda företagen, utan presenterar en 

generell bild av hur företagen lyckats. 

3.3 Tillvägagångssätt  

Som en del av den inledande litteraturgenomgången granskades tidigare forskning inom 

hållbarhetsredovisning och IR för att kunna formulera studiens syfte och preliminära 

frågeställningar. Utifrån dessa fortsatte litteraturgenomgången för att öka kunskapsnivån inom 

det nu specificerade området, samt för att utforska relevanta teoretiska perspektiv, vilka ligger 

till grund för referensramarna som presenterades i uppsatsens del 2 “Teori”. Mot denna 
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bakgrund, och för att vi ville undersöka hur företags IR ser ut i praktiken, valdes en kvalitativ 

innehållsanalys för att besvara syftet och frågeställningarna. Utifrån teorin och empirin 

skapades tre huvudkategorier: 1) strategisk fokus och framtidsorientering, 2) väsentlighet, samt 

3) koppling mellan information (se mer om dessa kategorier under “3.3.2 Kvalitativ 

innehållsanalys” nedan). Resultatet av innehållsanalysen sammanställdes enligt ovannämnda 

kategorier, för att bevara en röd tråd genom uppsatsen och lägga grunden för del 4 “Empiri och 

analys”.  Litteraturgenomgången och den kvalitativa innehållsanalysen presenteras mer i detalj 

nedan.  

3.3.1 Litteraturgenomgång 

En av de viktigaste delarna i alla former av akademiskt skrivande är enligt Oliver (2012:1) 

litteraturgenomgången, eftersom denna fungerar som ett fundament för resten av arbetet, vilket 

också är fallet i denna studie. Enligt litteraturgenomgångens övergripande syfte, är denna studie 

kopplad till tidigare forskning, för att på så sätt hjälpa läsaren att förstå hur studien passar in i 

ett större sammanhang (Oliver 2012:5). Vi har därför redogjort för existerande kunskap inom 

området, identifierat relevanta begrepp och teorier, samt de metoder och forskningsstrategier 

som tillämpats (Bryman & Bell 2011:111). Vidare har vi diskuterat viktiga motsättningar och 

eventuella inkonsekventa resultat, samt undersökt om det finns ytterligare obesvarade frågor 

(Ibid.). För att hindra att litteraturgenomgången blott blir en kommenterad källförteckning av 

läst litteratur, har läsningen gjorts både aktivt och kritiskt (Oliver 2012:1, 9). Därutöver har vi 

analyserat och diskuterat litteraturen, samt ifrågasatt källans betydelse och trovärdighet 

(Bryman & Bell 2011:111-112; Oliver 2012:1, 9).  

Vi har i vår litteraturstudie använt följande sökord för att hitta relevant litteratur, där hänsyn har 

tagits till såväl språkliga förändringar som till stavning (Bryman & Bell 2011:125, 127): 

Sustainability Report, CSR, Green Accounting, Triple Bottom Line, GRI, Integrated Reporting, 

IIRC, Legitimacy Theory, samt Greenwashing. Huvuddatabasen som använts har varit 

Discovery, men också Proquest, Scopus, Emerald och sökmotorn Google Scholar har använts, 

alla via Högskolan i Gävles webproxy. 

Vi har till stor del även arbetat utifrån snöbolls-/lavinmetoden (Bryman & Bell 2011:206), där 

vi utgått från intressanta artiklar och böckers referenslista för att hitta fler relevanta källor. 

Fördelen med detta har för oss varit att snabbt sätta oss in i ämnet, samtidigt som det framgår 

vilka författare och artiklar som ofta återkommer inom det valda ämnet.  
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3.3.2 Kvalitativ innehållsanalys 

För att granska nivån av integrering i företagens årsredovisningar utifrån IR-ramverket, har en 

kvalitativ innehållsanalys genomförts. Andra alternativ till buds för en kvalitativ undersökning 

av dokument hade varit t ex kodning (fokus på teori och analys), diskursanalys (fokus på 

språket) samt social semiotik (analys av tecken) (Schreier 2012:37-51). Eftersom fokus varit 

kartläggning (beskrivning) av IR, valdes den kvalitativa innehållsanalysen, då den ansågs vara 

bäst lämpad för detta syfte. Den kvalitativa innehållsanalysen har använts som ett 

utvärderingsverktyg, baserat på textförståelse och texttolkning, med syftet att söka upp och 

identifiera bakomliggande teman för vidare analys (Bryman & Bell 2011:565; Kuckartz 

2012:39; Schreier 2012:1). Innehållsanalysen har tillåtit oss att systematiskt granska 

implementeringen av IR i årsredovisningarna genom att skapa ett kodningsschema med 

kategorier, enligt vilka våra data organiserats (Schreier 2012:1). Genom att sortera in 

information till en särskild kategori, har den specifika informationen placerats under ett mer 

generellt koncept, vilket underlättat vår kartläggning (Ibid.:9). Vi har därmed kunnat fokusera 

på analys av utvalda aspekter av datan utifrån vår forskningsfråga (Ibid.:4). På så sätt har vi 

systematiskt kunnat 1) beakta all relevant data, 2) följa en given arbetsordning, samt 3) uppfölja 

kodningens konsekvens och pålitlighet (Mayring 2000:2; Schreier 2012:9).  

Som nämndes under “2.1.1 Epistemologi och ontologi” är kunskapssynen för denna studie 

hermeneutisk. Inom den kvalitativa innehållsanalysen betonar Kuckartz (2012:29-33) just 

vikten av hermeneutiken för att förstå en text, där den hermeneutiska spiralen ingår (se figur 

3.1).  

 

Figur 3.1: Hermeneutisk spiral (enligt Danner 2006:57). 

Enligt figur 3.1 bearbetas den ursprungliga förförståelsen tills textförståelse uppstår. Den nya 

textförståelsen utgör sedan förförståelse (F1), varpå processen upprepas och blir till ny 
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textförståelse (T1) osv. (Alvesson & Sköldberg 2008:194; Kuckartz 2012:31). Den 

hermeneutiska spiralen framhäver enligt Kuckartz vikten av: 

att förstå delar av helheten, såväl som helheten av delar. Med tidigare kunskaper och med 

antaganden om innebörden av texten, tar man sig an texten, läser den i sin helhet och 

bearbetar den, vilket resulterar i en vidareutveckling av den ursprungliga kunskapen, 
naturligtvis alltid förutsatt att man vid behandling av texten förblir öppen och är beredd att 

omvärdera befintliga antaganden (2012:31, egen översättning).  

Vi anser att den hermeneutiska spiralen betonar den revidering och förfining som 

innehållsanalysens process innebär, vilket kan skapa trovärdighet och användbarhet.  

De data som används vid en innehållsanalys ska kunna bistå med svar på forskningsfrågor 

(White & Marsh 2006:27). En viktig egenskap hos kvalitativ innehållsanalys är att den 

fokuserar på att narrativt beskriva meningen av kommunikation i specifika kontexter (Drisko 

& Maschi 2015:2), där datan syftar till att förmedla ett budskap från en avsändare till en 

mottagare (Krippendorf 2004:18). Denna studie avser just att beskriva kommunikationen 

mellan företag och dess intressenter med hjälp av data i årsredovisningar. 

För att strukturera och välja ut relevanta delar av materialet har ett kodningsschema med 

tillhörande kategorier framtagits (se bilaga 1). Med hjälp av kodningsschemat och dess huvud- 

och underkategorier avsåg vi att sortera in relevanta delar av vår studie (Schreier 2012:61). 

Dessa kategorier har således tillåtit oss att endast betrakta relevanta delar av studien; en 

nödvändighet då den sammanlagda datan bestått av 1 631 sidor, dvs ett snitt på 117 sidor per 

rapport. Vikten av kategorier betonas av Berelson: 

Content analysis stands or falls by its categories (...) since the categories contain the substance 

of the investigation, a content analysis can be no better than its system of categories. (1952:147) 

För att skapa kategorier till kodningsschemat har vi utgått från de huvudkategorier som används 

i en tidigare studie av Dobkowski-Joy & Brockland (2013). Huvudkategorierna har dock 

omdefinierats med utgångspunkt i IR-ramverkets innehållselement och vägledningsprinciper, 

varför våra kategorier skilda från de som användes i ovannämnda studie. Innehållselementen 

och vägledningsprinciperna har valts ut då de utgör krav för rapporter som redovisar enligt 

IIRC, och således bedöms vara viktiga vid en kartläggning av IR-nivån hos företagen som 

granskas. Anledningen till denna bearbetning och omdefiniering är att vi på ett än tydligare sätt 

önskade få in ramverket i vårt analysverktyg. Att vi utgår från såväl tidigare forskning 

(Dobkowski-Joy & Brockland 2013), som den normativa teorin (IR-ramverket) innebär att vi 
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har haft en blandad konceptdriven kodningsstrategi (Mayring 2000:4; Hsieh & Shannon 

2005:1281; Schreier 2012:84-86). 

Den konceptdrivna utgångspunkten ledde till de tre huvudkategorierna 1) Strategiskt fokus och 

framtidsorientering, 2) Väsentlighet och 3) Koppling mellan information. Som syns i figur 3.2 

har även underkategorier skapats inom de tre huvudkategorier för att underlätta 

kodningsprocessen. Såväl huvudkategorier som underkategorier finns representerade som 

rubriker i del 4 ”Empiri och analys”, varvid endast huvudkategorierna beaktas i del 5 “Analys”. 

 

Figur 3.2: Kodningsschema. Kodningsschemats kategorier av enkel komplexitet med två nivåer,  

bygger på tre huvudkategorier,  med tillhörande underkategorier.  

Efter att ha formulerat ett första utkast till ett kodningsschema genomfördes en pilotkörning för 

att kontrollera och åtgärda eventuella brister. Pilotkörningen genomfördes i tre faser: 

Testkodning, konsekvenskontroll, samt justeringar av kodningsschemat (Schreier 2012:146). 

Vid testkodningen applicerades kodningsschemat på två av företagen, motsvarande 13 % av det 

totala materialet15. Vid kvalitativ innehållsanalys är det, till skillnad från andra studier, en fördel 

att materialet inom pilotkörningen ingår i studiens material (Ibid.:148). Testkodningen 

genomfördes blint av oss båda författare (Ibid.:146), varpå en konsekvenskontroll genomfördes 

                                                
15 En tumregel är enligt Schreier (2012:151) att inkludera 10-20%.  
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genom jämförelser av respektive kodning. Justeringar av kodningsschemat har därpå 

genomförts, där underkategorierna till huvudkategori 3 omformulerades, enligt 

kodningsschemat som presenterats ovan. Genom pilotkörningen och dess tre faser har vi kunnat 

säkerställa en konsekvent användning av kodningsschemat, vilket är av stor vikt för att fastställa 

dess reliabilitet (Ibid.:167). Vidare bedömdes kodningsschemats kategorier efter pilotkörningen 

fånga upp studiens koncept på ett tillfredsställande sätt, varför studien anses uppfylla kriterierna 

för såväl reliabilitet som validitet (se vidare diskussion om studiens kvalitet under “3.6. 

Kvalitetskriterier”). Efter pilotkörningen vidtog själva kodningen, vilket avser processen där 

delar av texten blir till en del av undersökningen (Kuckartz 2012:48). Kodningen har skett med 

utgångspunkt i de huvudkategorier och underkategorier som framtagits, varvid 

kodningsschemat har utgjort ett filter, genom vilket datan filtrerats (Schreier 2012:59, 63). 

3.3.3 Urval  

För dokumentstudier (under vilket innehållsanalys ingår) söker konstruktionistiska forskare ej 

representativa urval, utan utgår istället från lämpliga dokument som kan “belysa 

problemställningen på ett sådant sätt att den avslutande analysen genererar ny, övertygande och 

intressant kunskap” (Mik-Meyer & Justesen 2010:284-285). Denna studie problematiserar 

implementeringen av IR, och avser att bidra med praktiska exempel. Uppsatsen avser därmed 

inte att “generalisera till en population”, varför ett icke-sannolikhetsurval (ett målstyrt urval) 

har gjorts. Med hjälp av det målstyrda urvalet har vi ämnat finna företag som tillämpar IR väl. 

Det målstyrda urvalet är en vanlig metod vid tolkande studier, samt efterfrågas oftast inom den 

kvalitativa innehållsanalysen (White & Marsh 2006:36; Onwuegbuzie & Leech 2007:242; 

Bryman & Bell 2011:452). Att den kvalitativa innehållsanalysen fordrar målstyrt (eller 

teoretiskt) urval, beror på att flera tolkningar kan uppnås, samt att urvalets storlek ofta förblir 

begränsat till följd av det tidskrävande arbete som metoden innebär (White & Marsh 2006:36; 

Schreier 2012:26). Dessa två egenskaper medför begränsningar i överförbarhet och gör att det 

ej går att generalisera till en population (White & Marsh 2006:36), begränsningar som således 

även gäller för denna studie och därmed motiverar urvalen ytterligare. 

Urvalet har mot bakgrund av detta baserats på svenska företag som finns registrerade i GRI:s 

databas (GRI Sustainability Disclosure Database) och som uppfyller följande kriterier: 
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- Företagen redovisar enligt G4-riktlinjerna, 

- Företagen är registrerade som “large” i GRI:s databas16, 

- Rapporten gäller räkenskapsår 2014, och 

- Företagen benämner själva rapporten som integrerad. 

GRI:s databas har valts ut som sökmotor eftersom den kräver att företagen kategoriserar sina 

rapporter som integrerade eller inte (GRI 2015). För att få tag på de marknadsledande exempel 

och således förhoppningsvis identifiera de företag som i större grad lyckats implementera IR, 

har vi därefter valt stora företag som redovisar enligt den senaste versionen av GRI; G4. Dessa 

kriterier ger ett urval på 14 svenska företag (se tabell 3.1 nedan).  

                 Statligt                                      Andra                  Antal 
Företag ägda        Bransch GRI rapporter sidor 

Apoteket Ja Läkemedel GRI core - 104 

Apoteksgruppen  Ja Läkemedel GRI core -   72 

Hufvudstaden AB Nej Fastighetsförvaltning GRI core GRI Index 124 

LKAB Ja Gruvverksamhet GRI core GRI Index 146 

Nordnet Nej Finans GRI core GRI Index 100 

Orio Industries Ja Bildelar GRI core -   96 

PostNord Ja Logistik & kommunikation GRI core - 100 

Svenska spel Ja Spel  GRI core - 120 

Svensk bilprovning Ja Fordonskontroller GRI core -   84 

Svevia Ja Väg och infrastruktur Un-declared -   84 

Swedavia Ja Flyg GRI core - 104 

SEK Ja Finansiering GRI core - 133 

TeliaSonera 37,3 % Nät & telekommunikation GRI core - 202 

Vattenfall Ja El & värmeproducent GRI core - 162 

Tabell 3.1: Urval. Svenska företag som enligt GRI:s databas redovisar integrerat för bokföringsåret 

2014 (GRI 2016). Kolumnen “statligt ägda” avser företag som är del- och helägda av svenska staten.  

Vid insamling av data framgick att en övervägande del (12/14), är statligt del- eller helägda. 

Detta innebär att de sedan den 1 januari 2008 måste upprätta hållbarhetsredovisning enligt 

GRI:s principer (Regeringskansliet 2015:7). För vår studie innebär detta en viss begränsning 

gällande användningen av vårt teoretiska ramverk, som till viss del var avsett att appliceras för 

att förklara varför företagen redovisar hållbarhetsfrågor frivilligt. Dock krävs ej att dessa 

företag ska redovisa integrerat, varför vi fortfarande avser att begrunda varför företagen väljer 

att göra detta. 

Rapporterna kontrollerades ej innan urvalen gjordes för att säkerställa att de var integrerade, 

vilket GRI inte heller gör vid publicering i sin databas (GRI 2015:11). Det är således möjligt 

att rapporter i urvalet felaktigt har betecknats som integrerade. Detta är dock ett medvetet val, 

                                                
16 Enligt GRI har en stor organisation över 2510 anställda och en omsättning på över 50 miljoner euro eller en 

balansomslutning på över 43 miljoner euro (GRI 2013b).  
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då vi önskar att undersöka hur det ser ut i praktiken, och identifiera eventuella skillnader mot 

IR:s principer. 

3.4 Dataanalys  

Som en del av vår abduktiva ansats, har iterationer gjorts inom analysen. Detta innebär att vi 

arbetat enligt: “omkontextualisering, omtolkning och omdefiniering av forskningen tills någon 

form av tillfredställande tolkning har nåtts” (Krippendorff 2004:87-88). På så sätt karaktäriseras 

även vår analysmetod av den hermeneutiska spiralen som nämndes ovan. Efter filtrering enligt 

kodningsschemat, har således växelverkan skett, där vi pendlat mellan den insamlade empirin 

och teorin, för att ständigt gå från förförståelse till förståelse. Utöver informationen som samlats 

in enligt kodningsschemat, har vi även varit uppmärksamma på vad företagen säger om 

integrering, vilket lett till en sammanställning av företagen enligt specificering respektive 

medvetenhet under del 4 “Empiri och anlys”. Detta har varit i enlighet med vår abduktiva 

forskningsprocess, då detta ej uppfångades av vårt kodningsschema. Vi ansåg dock att det var 

intressant för kartläggningen att se hur vi bedömde företagen inom dessa två kategorier. 

Bedömning av IR-nivån har gjorts enligt tre steg (se figur 3.3). Första steget var att bedöma 

varje underkategori enligt fem nivåer med olika bedömningskriterier, för att kartlägga 

redovisningens nivå som låg, låg/medium, medium, medium/hög, eller hög (se bilaga 2 för 

bedömningskriterier). Vid denna bedömning av årsredovisningarna har subjektivitet varit 

oundviklig. Åtgärder för att öka trovärdigheten samt minska subjektiviteten har dock gjorts 

genom vår tabell med bedömningskriterier, och genom att konsekvensen i våra respektive 

bedömningar testats och kontrollerats över tiden genom att vi gått tillbaka för att kontrollera 

dessa. Resultatet från första steget presenteras i tabell 4.1, 4.2 och 4.3. I andra steget 

sammanställdes sedan respektive företags IR-nivå inom de tre huvudkategorierna (se tabell 

5.1). Inom det tredje, och sista, steget gjordes slutligen en samlad bedömning av företagens IR-

nivå (se tabell 5.1). Vid den samlade bedömningen ansågs strategisk översikt och 

framtidsorientering (huvudkategori 1) vara grundläggande, medan väsentlighet (huvudkategori 

2) och sammankoppling av information (huvudkategori 3) ansågs vara den avgörande 

skillnaden mellan en blandad- och en integrerad rapport. Av denna orsak har de sistnämnda 

kategorierna vägts tyngre för företag som väger mellan två nivåer av IR.  
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Figur 3.3: Bedömningsprocessens tre steg. 

3.5 Källkritik 

Litteraturen som har använts i denna studie har valts ut enligt kriterierna: äkthet, ämnesrelevans, 

samtidighet, samt artiklar som publicerats i ansedda vetenskapliga tidningar som använder sig 

av peer-review, t ex Accounting, Auditing & Accountability Journal, Critical Perspective on 

Accounting och Journal of Business Ethics. De flesta tidskrifter fanns rankade på The 

Association of Business Schools (ABS) med resultatet 3 till 4+17, och för övriga artiklar har 

peer-review kontrollerats och bekräftats. Äkthet har i vissa fall fått gå före samtidighet, då vi 

gått tillbaka till ursprungskällor för vissa begrepp och teorier. Utöver vetenskapliga artiklar har 

vi använt välrefererade böcker som Eccles & Kruz (2015), Bryman & Bell (2011) och Schreier 

(2012), dvs böcker som anses vara centrala inom sina områden. Slutligen har också elektroniska 

källor använts, däribland IIRC, GRI, EU och Regeringskansliet. IIRC och GRI är originalkällan 

vid beskrivning av de båda ramverken, och EU samt Regeringskansliet anses ej kunna kritiseras 

för tendenser, beroende eller äkthet vad gäller lagar, varför de anses vara tillförlitliga. 

Dokument från företag anses överlag vara väldigt heterogena källor, vilket innebär att det kan 

finnas stora skillnader från dokument till dokument och från företag till företag (Bryman & Bell 

2011:554). Argument för att använda årsredovisningar som empiriskt material, är att de enligt 

årsredovisningslagen (ÅRL) måste följa specifika riktlinjer, åtminstone för de finansiella 

delarna. Detta gör att olika organisationer kan granskas, t ex med hjälp av en tvärsnittsdesign 

(Bryman & Bell 2011:77). Företagens årsredovisningar utgör sekundärdata och kan skrivas 

med partsintressen (Eriksson & Hultman 2014:113). Dessa eventuella partsintressen kan vara 

att årsredovisningen ska signalera/manipulera intressenter, genom greenwashing för att skapa 

legitimitet. Som del av vårt bidrag avser vi att upptäcka eventuella partsintressen i de granskade 

rapporterna. 

                                                
17 ABS (The Association of Business Schools) rankar vetenskapliga tidskrifter från 1 (allmänt erkänd) till 4+ 

(internationellt erkänd som exceptionell). Det lägsta betyget (1) visar att tidskriften uppfyller normala 

vetenskapliga normer, inklusive en allmän förväntan om “peer review”. (ABS 2015:7, 9)  
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3.6 Kvalitetskriterier 

Det finns bland forskare, trots skillnader i inriktning och i analytiska tekniker, stor enighet om 

att innehållsanalys är ett strukturerat tillvägagångssätt, som använder specificerade 

forskningsdesign och metoder för att göra replikerbara och giltiga slutsatser från bland annat 

texter (Mayring 2000:2; Kuckartz 2012:165; Schreier 2012:1; Drisko & Maschi 2015:2). 

Kriterier för kvantitativ forskning, såsom: objektivitet, reliabilitet och (intern och extern) 

validitet, skiljer sig dock från kriterier för kvalitativ forskning (Justesen & Mik-Meyer 2011:31; 

Kuckartz 2012:165; Schreier 2012:26). 

Sedan länge pågår en diskussion kring vilka kvalitetskriterier den kvalitativa forskningen ska 

anta och en mängd olika förslag har gjorts (Justesen & Mik-Meyer 2011:31; Kuckartz 

2012:165). I enlighet med Justesen & Mik-Meyer (2011:32) anser vi att kvalitetskriterierna 

sammanhang, konsekvens och transparens är relevanta för vår icke-reaktiva studie (dvs att 

studieobjekten ej påverkas av forskarens närvaro). För att skapa ett sammanhang har vi försökt 

uppnå ett logiskt samband mellan studiens problemformulering, teoretiska resonemang och 

metodval (Ibid.). Vidare har vi definierat begrepp, samt använt teorier och metoder på ett 

konsekvent sätt. Vi har även strävat efter transparens genom att så utförligt som möjligt 

beskriva genomförandet av studien, för att den ska kunna överföras på en annan kontext, te x 

ett annat urval.  

Därutöver har vi beaktat de särskilda kvalitetskriterierna för konstruktionistiska studier, 

relevant, intressant, övertygande och trovärdig, eftersom vår studies kvalitet även vilar på 

subjektiva bedömningar som kan utvärderas med hjälp av dessa (Justesen & Mik-Meyer 

2011:41). Studien anses bidra med relevant och intressant kunskap om implementering av IR, 

och analysen anses vara övertygande och trovärdig. Vi anser att denna studie är trovärdig 

eftersom vi har utfört forskningen i enlighet med de regler och den etik som finns, samt är 

medvetna om att våra personliga värderingar, epistemologi och ontologi kan påverkan studien, 

och har därmed försökt minska risken för just detta (Guba & Lincoln 1994:114). 

Trots att en mängd olika termer och definitioner av kvalitetskriterier har föreslagits, menar såväl 

kvalitativa som kvantitativa forskare, att forskarens fokus måste vara på att redovisa för hur 

data har insamlats, kodats, och analyserats i detalj (Drisko & Maschi 2015:2). 
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3.7 Metodkritik 

Enligt Bryman & Bell (2011:416-17) kritiseras kvalitativ forskning för att vara för subjektiv, 

att det är svårt att replikera, att det finns problem med att generalisera, samt att det finns 

bristande transparens. Mot denna bakgrund tenderar kvalitativa studier att vara mindre 

preskriptiva och mer deskriptiva (Ibid.:418). För att öka transparensen och trovärdigheten i 

denna uppsats, har vi gjort ett medvetet val att genomgående använda sidnummer i våra 

referenser, förutom när referensen avser en generell idé eller ett generellt ämne. Vidare anser 

vi att detta underlättar för läsaren att göra eventuella uppföljningar.   

För kvalitativ och tolkande forskning spelar författarnas tolkningar en stor roll och det finns 

inte endast en tolkning, utan flera (White & Marsh 2006:36; Schreier 2012:32). Detta innebär 

att våra subjektiva uppfattningar kommer att spegla studien och dess resultat. Denna 

subjektivitet som varje forskare bidrar med, utgör inom andra ontologiska inriktningar (t ex 

realismen) ett bias, eller en felkälla, men är “enligt konstruktivismen ett grundvillkor som 

forskaren måste vara medveten om och reflektera över” (Justesen & Mik-Meyer 2011:42). Mot 

denna bakgrund har reflexivitet aktivt försökt uppnås genom öppna reflektioner och 

överväganden, vilket anses vara viktigt vid konstruktionistiska studier (Justesen & Mik-Meyer 

2011:41; Schreier 2012:32). Vidare har vi med hjälp av två strategier för att minska möjligheter 

till olika tolkningar, försökt undvika bias genom att relevant material valts ut, dels med hjälp 

av framtagen kodningsram, dels av oss tillsammans (Schreier 2012:82). Därutöver har 

konsekvens inom kodningen fastställts genom “blind kodning”, där vi individuellt kodat 

materialet (Schreier 2012:128). Trots dessa åtgärder från vår sida har vår subjektivitet påverkat 

studiens resultat, och möjligheten till andra tolkningar finns. Denna uppsats är således vår 

konstruktion av IR-nivån hos de företag som granskats, men inte den enda möjliga 

konstruktionen (jfr vår diskussion i “3.1.1 Epistemologi och ontologi”).  

Litteraturgenomgångar har kritiserats för att sakna grundlighet och vidare för att “utgöra en 

spegling av forskarens egna skevheter” (Bryman & Bell 2011:114). Detta har lett till att 

begreppet systematisk litteraturgenomgång har uppstått, som är särskilt relevant inom 

medicinsk forskning där det anses vara nödvändigt att forskning är baserad “på all tillgänglig 

evidens” (Ibid.). Eftersom en sådan systematisk litteraturgenomgång är ett alltför omfattande 

arbete för en uppsats på kandidatnivå utförs inte en sådan. 

En innehållsanalys har såväl starka som svaga sidor, där dess starka sidor bl a anses vara att det 

är en icke-reaktiv forskningsmetod; samt att det är ett flexibelt tillvägagångssätt (kan tillämpas 
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på många typer av ostrukturerad information) (Bryman & Bell 2011:316; Schreier 2012:24). 

Bland dess svaga sidor tillhör som tidigare nämnts att studien aldrig kan bli bättre än de 

dokument den grundar sig på (Berelson 1952:147; Bryman & Bell 2011:318). Precis som 

nämndes under källkritik är årsredovisningar, dels sekundärdata, dels dokument som 

produceras av, eller för, företaget som redovisningen behandlar. Detta innebär att 

årsredovisningar i högre eller lägre grad kan vara skrivna för partsintressen (Eriksson & 

Hultman 2014:113), vilket som sagt varit en del av vårt syfte att granska. 

Studien vilar på ett icke-sannolikhetsurval, ett målstyrt urval, och kan därmed ej generaliseras 

till populationen. Detta innebär att slutledningar utifrån de IR-nivåer som påträffas, inte kan 

berätta något om hur det t ex ser ut i andra svenska företag. 
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4. Empiri och analys 

I del 4 presenteras och analyseras de 14 årsredovisningarna som granskats med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys, för att i nästa del kunna kartlägga och diskutera den generella IR-

nivån. Inledningsvis presenteras och analyseras företagens årsredovisningar enligt 

kodningsschemats huvudkategorier: 1) strategiskt fokus och framtidsorientering, 2) 

väsentlighet, samt 3) koppling mellan information. Inom dessa tre huvudkategorier presenteras 

resultatet i tabeller, varpå detta analyseras utifrån de normativa och teoretiska 

referensramarna. Positiva och negativa föredömen ges för att bidra med praktiska exempel. 

Därefter vidtar en presentation av företagens visade medvetenhet kring integrering i 

årsredovisningarna, för att därigenom beakta företagens förståelse av valet att redovisa 

integrerat, då detta antas påverka graden av integrering. Avslutningsvis ges en kort 

sammanfattning av del 4. 

 

Företagens årsredovisningar skiljer sig åt i såväl omfång som innehåll. Sidantalet varierar 

mellan 72 och 202 sidor, där genomsnittet är 117 sidor. Tre rapporter har GRI-indexet som en 

separat rapport18 vars innehåll är 6, 8 och 14 sidor långt, och resterande företag har det som en 

del av huvudrapporten. Innehållet i de separata GRI-index följer samma upplägg som de GRI-

index som övriga rapporter presenterar som en del av rapporten. Flera rapporter specificerar att 

de redovisar integrerat, men endast i en av de 14 granskade rapporterna sägs uttryckligen att 

IR-ramverkets principer följs (SEK 2015:3). Nedan presenteras studiens företag utifrån de tre 

huvudkategorierna, samt underkategorierna inom dessa, vilka samtliga har tilldelats rubriker i 

denna del. Huvudkategorierna är dock inte ömsesidigt uteslutande, eftersom att huvudkategori 

1 innehåller innehållselement, medan huvudkategori 2 och 3 utgörs av vägledningsprinciper 

som ska ligga till grund för förberedelsen av årsredovisningen. Detta betyder att huvudkategori 

1 ska präglas av såväl huvudkategori 2 (innehålla väsentlig information) som huvudkategori 3 

(innehålla koppling mellan information). Mot denna bakgrund kommer vissa kopplingar, samt 

viss analys av väsentlighet, presenteras under huvudkategori 1. 

4.1 Strategiskt fokus och framtidsorientering 

Nedan presenteras bedömningen av företagens beskrivning av affärsmodell, övergripande 

strategiska mål, samt omgivning, möjligheter och utmaningar. Affärsmodellen är av vikt för att 

                                                
18 Vid separat GRI-index har även detta granskats. 



 

44 

 

beskriva vad företaget gör, dvs hur en affärsverksamhet är tänkt att fungera. Genom 

affärsmodellen omvandlas kapitalinflöden till utflöden av kapital (IIRC 2013:13). Övergipande 

strategiska mål visar vart företaget vill ta sig, hur de prioriterar sina resurser, samt hur de tänker 

ta sig dit de vill komma (IIRC 2013:27). Genom att blicka utåt och framåt, bör företaget 

presentera risker och möjligheter i omgivningen, samt presentera utmaningar och osäkerheter 

som påverkar företagets förmåga att fullfölja sin strategi (se även bilaga 1, punkt 1.1-1-3). 

Tabell 4.1 nedan presenterar hur väl företagen lyckats presentera detta.  

Företag 1.1. Företagets 
affärsmodell 

1.2. Övergripande 
strategiska mål 

1.3. Omgivning, möjligheter 
och utmaningar 

Apoteket Tydlig beskrivning av 
affärsmodell, plus för figur 

som även visar att omvärld 
och marknad inverkar på 
värdeskapandeprocessen.  

Tydlig beskrivning av strategisk 
inriktning, målområden samt 

prioriterade aktiviteter, dock 
saknas samband mellan 
dessa. Inga tydliga kopplingar 

görs mellan strategi och övriga 
delar.  

Översiktlig omvärldsbeskrivning. 
Översiktlig beskrivning av risker i 

förhållande till möjligheter, dvs 
obalans mellan information.  

Apoteksgruppen Tydlig beskrivning av 

affärsmodell. 

Tydlig beskrivning av fyra 

strategiska inriktningar. 

Tydlig omvärldsbeskrivning, fyra 

framtidsfrågor tas upp, både 
möjligheter och risker beskrivs, 
samt balans mellan information.  

Hufvudstaden Tydlig beskrivning av 
affärsmodell. 

Översiktlig beskrivning av fyra 
strategier. Ingen användning 
av strategierna i den övriga 

rapporten. 

Tillfredsställande 
omvärldsbeskrivning, balans 
mellan beskrivning av möjligheter 

och risker. 

LKAB Tydlig beskrivning av 

affärsmodell. 

Tydlig och detaljerad 

beskrivning av strategiska mål, 
något på bekostnad av 
koncisheten. De flesta 

kopplingar görs utifrån 
strategin. 

Tydlig omvärldsbeskrivning, 

balanserad mellan 
risker/utmaningar och möjligheter. 
Detaljerad beskrivning av 

riskhantering. 

Nordnet Tydlig beskrivning av 

affärsmodell. 

Tydlig och koncis beskrivning 

av företagets strategi, samt 
tydlig koppling till hur denna är 
relaterad till företagets förmåga 

att skapa värde.   

Tillfredsställande omvärldsanalys, 

där främst kommersiella faktorer 
beskrivs. Utförlig riskanalys, dock 
utan prioritering enligt sannolikhet 

och/eller möjlig skada. 

Orio Industries Tydlig beskrivning av 

affärsmodell. 

Tre tydligt definierade 
strategier, vilka är tydligt 

kopplade till möjligheter och 
utmaningar som företaget står 
inför. 

Tydlig omvärldsbeskrivning. 
Genomgående och väsentlig 

beskrivning av faktorer som 
påverkar möjligheten att skapa 
värde, plus med figur som 

förtydligar detta. Koppling mellan 
omgivning och påvisade 
möjligheter. 
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PostNord Tydlig beskrivning av 

affärsmodell.  

Tre tydliga strategiska 

områden, samt tio prioriteringar 
inom dessa, vilket illustreras på 
en tidsaxel i en tabell. Vidare 

är strategin tydligt kopplad till 
omvärldsförändringar.  

Tydlig omvärldsbeskrivning, samt 

hur omvärldsförändring påverkar 
strategin. Fyra områden för 
marknads- möjligheter och -

utmaningar har identifierats. 
Riskhantering ses som en 
kontinuerlig process som är 

integrerad i verksamheten, samt 
kopplad till strategin.  

Svenska spel Tydlig affärsmodell, plus för 

figur som visar hur 
affärsmodellen hjälper 
företaget att leva upp till sitt 

uppdrag och bidra till 
långsiktigt hållbart 
företagande.  

Tydlig och detaljerad 

beskrivning av de fyra 
strategiska målområdena, 
samt måluppfyllelse och utsikt 

2015. De strategiska 
målområdena, samt dess 
innehåll härstammar från 

prioriterade frågor enligt 
väsentlighetsanalysen.  

Tydlig omvärldsbeskrivning samt 

genomgående och väsentlig 
beskrivning av faktorer som 
påverkar möjligheten att fullfölja 

deras uppdrag. Tydliga kopplingar 
mellan risk och strategiska 
målomården görs.  

Svensk bilprovning Tydlig beskrivning  av 

affärsmodell.  

Tydlig och detaljerad 

beskrivning av företagets tre 
strategiska mål, varav två är 
kopplade till lönsamhet.  

Tydlig omvärldsbeskrivning, med 

beskrivning av utmaningar, 
möjligheter och risker, samt 
riskhantering. Bra balans mellan 

information.  

Svevia Tydlig beskrivning, plus för 
tydlig tabell som visar 

affärslogik, finansiell 
karaktär och värdeskapande 
inom olika dimensioner. 

Tydlig och koncis beskrivning 
av fyra strategiska 

huvudområden, samt 
strategiska prioriteringar för 
varje företagsdimension. 

Dessa är kopplade till 
hållbarhet utifrån 
väsentlighetsanalysen. 

Tydlig och koncis 
omvärldsbeskrivning. Tydlig och 

koncis beskrivning av risker och 
hantering av dessa, vilket kunnat 
fördjupas utan att kompromissa 

med koncisheten.  

Swedavia Tydlig beskrivning, plus för 
figur över 

värdeskapandekedja, med 
kapitalinsatser,  
affärsmodell och effekter.  

Fyra tydliga strategiska 
prioriteringar, med varsitt 

övergripande hållbarhetsmål. 
Strategin är kopplad till 
väsentlighetsanalysen, samt 

genomlyser hela rapporten. 

Tydlig omvärldsbeskrivning, där 
såväl utmaningar som möjligheter 

tas upp. Vidare beskrivs 
marknaden utförligt. Tydlig och 
koncis känslighetsanalys.  

SEK Tydlig beskrivning av 
affärsmodell, plus för figur 

med värdeskapandekedja 
enligt ramverket.  

Sex tydliga mål presenteras, 
samt strategier för att uppnå 

dessa. Strategierna är på 
gränsen till att vara aktiviteter 
för att uppnå mål. Inga 

övergripande strategier nämns.  

Tydlig omvärldsbeskrivning, 
balanserad information mellan 

neg/pos.  Detaljerad beskrivning av 
risker och riskhantering, dock på 
bekostnad av koncisheten. Plus 

med tabell och figur.  

TeliaSonera Tydlig beskrivning av 
affärsmodellen, 

innehållande en narrativ 
värdeskapande- process.  

Tydlig beskrivning av två 
strategiska områden, samt hur 

dessa leder till strategiska 
prioriteringar, plus för figur.  

Tydlig omvärldsbeskrivning. 
Detaljerad beskrivning av risker 

och riskhantering, vilket 
genomsyrar hela rapporten. Inkl. 
flera figurer om risker och 

riskhantering. Balans mellan 
information.  
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Vattenfall Tydlig beskrivning av 

affärsmodell.  

Tre tydliga strategiska 

fokusområden, ett inom varje 
hållbarhetsdimension. Varje 
strategiskt område innehåller 

tydlig strategi, mål, uppnått 
2014 och utmaningar.  

Tydlig omvärldsbeskrivning, där 

utmaningar inom varje 
fokusområde tas upp. Tydlig 
riskbeskrivning inkl process, samt 

praktiska exempel.  

Tabell 4.1: Huvudkategori 1 “Strategiskt fokus och framtidsorientering”. 

Företagen visade överlag en bra nivå inom denna huvudkategori, vad gäller samtliga 

underkategorier. Nedan presenteras de tre underkategorierna mer utförligt. 

4.1.1 Företagets affärsmodell 

Samtliga företag lyckas presentera sin affärsmodell på ett tydligt sätt, samt redogöra för vision 

och affärsidé/mission, samtidigt som majoriteten använder begreppen explicit. De företag som 

inte använder ordet affärsmodell specifikt, beskriver narrativt “vad företaget gör”. Tidigare 

studier har visat att företag som använder visuella presentationer av affärsmodellen, överträffar 

övriga företags presentation gällande tydlighet och koncishet, samt är lättare att förstå (Eccles 

& Krzus 2015:197; Eccles et al. 2015:115). Detta är även fallet bland de 14 företagen i denna 

studie, där Apoteket, Svenska Spel, SEK och Swedavia utmärker sig positivt just genom att 

visuellt presentera sina affärsmodeller och i olika grad sina värdeskapandeprocesser (se figur 

2.1). Detta gör affärsmodellerna informativa och tydliga, samt bidrar ofta med kopplingar. 

Särskilt håller Apotekets, SEKs och Swedavias visuella presentationer av affärsmodeller hög 

kvalitet. Nedan visas Apotekets figur som tydliggör företagets affärsmodell och strategiska 

inriktning, samt hur dessa hänger samman (se figur 4.1).  

 
Figur 4.1: Apotekets affärsmodell (Apoteket 2015:7). 

Figuren visar (från vänster) hur företaget avser uppfylla ett “behov av läkemedel och god 

hälsa”.  Detta gör de med hjälp av de strategiska inriktningar, som i enlighet med IR-ramverkets 
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värdeskapandeprocess utgör både aktiviteter och kapitalinsatser (inflöde) (humankapital, 

tillverkat kapital, socialkapital och relationer). Dessa ämnar sedan leda till att företagets vision, 

ett liv i hälsa, uppfylls (utflöde/effekter). Figur 4.1 visar även att affärsmodellen står i beroende 

till omvärlds- och marknadsförhållanden. Trots att IR-ramverkets modell för 

värdeskapandeprocessen är mer omfångsrik, anser vi att Apotekets affärsmodell tydligt 

uppfångar viktiga delar av denna, däribland kapital, strategi, omgivning, och vision (utflöde).  

Ett annat företag som lyckats illustrera sin affärsmodell är som ovan nämnts SEK (se figur 4.2 

och 4.3 nedan).  

 
Figur 4.2: Del ett av SEK:s värdeskapandeprocess (SEK 2015:20). 
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Figur 4.3: Del två av SEK:s värdeskapandeprocess (SEK 2015:20). 

Affärsmodellen ovan visar SEK:s värdeskapandeprocess (SEK 2015:20), där inflöde av kapital 

(Figur 4.2 från vänster) med hjälp av strategi, kärnvärden och med sikte på företagets vision, 

leder till utflöden från företaget och indirekt påverkan (Figur 4.3 från vänster). Denna 

affärsmodell är enligt oss ett tydligt exempel på hur värdeskapandeprocessen kan illustreras. 

SEK har valt ut väsentliga kapital enligt principen om heterogenitet, där företag inte behöver 

redovisa alla sex kapital, utan att olika företag väljer de kapital som är väsentliga för just dem 

(IIRC 2013:12). Enligt ramverket interagerar de allra flesta företag med alla sex kapital, fast 

enligt väsentlighetsprincipen kan vissa kapital vara av ringa betydelse beroende på 

företagsform, och ska därför inte inkluderas i en integrerad rapport. Detta tolkar vi vara fallet 

för SEK då de tillhandahåller finansieringstjänster, varvid exempelvis tillverkat kapital inte 

spelar en väsentlig roll. Likaså kan ett finansieringsföretag ha mindre påverkan på miljökapital 

än t ex ett tillverkande företag. Trots att vi anser att figuren för värdeskapande är tydlig, finns 

även vissa utvecklingsmöjligheter, t ex att inkludera fler innehållselement som påvisar 

påverkan från omvärlden (t ex risker och möjligheter, samt omgivning). Swedavias visuella 

presentation förtydligar i likhet med SEK:s värdeskapandeprocess, företagets affärssmodell. 

Den innehåller insatser (utvalda kapitalinflöden) samt effekter (utvalda kapitalutflöden). Vidare 

står innehållselement (strategi och affärsmodell) i fokus och illustrerar företagets aktiviteter för 

omvandling av kapital (Svedavia 2015:16-17). 
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4.1.2 Övergripande strategiska mål 

Företagen lyckas väl med att beskriva övergripande strategiska mål, och visar därmed vart de 

vill ta sig, samt hur de tänker ta sig dit (IIRC 2013:27). Syftet med underkategorin är att visa 

hur företaget avser att prioritera sina resurser för att uppfylla sina övergripande mål och 

därigenom skapa konkurrensfördel. Nordnet gör enligt oss detta på ett bra sätt: 

Nordnet startade 1996 som en reaktion på den kundovänliga och icke-transparenta 

finansbranschen. Vi vill förändra de traditionella strukturerna och förflytta makten från banken 

till kunderna. Vi vill ge privatpersoner den information och de verktyg de behöver för att ta 
kontroll över sitt sparande och sina investeringar. Nordnet vill vara drivande i att omdefiniera 

den finansiella världen för att ge kraft och kontroll till spararna, så att det är dem och inte banken 

som sitter i förarsätet för deras sparande och investeringar. (Nordnet 2015a:5) 

Här påvisar Nordnet sin konkurrensfördel tydligt i samband med deras strategiska mål, där 

företagets strategi har utformats som en reaktion på den icke-transparens företaget ansåg fanns 

inom branschen. Mot denna bakgrund såg företaget en möjlighet att skapa värde för både 

företag och kunder.  

Två företag som enligt oss hade kunnat förbättras inom denna kategori är Hufvudstaden och 

LKAB, vilka har motsatta problem: Hufvudstaden har en otillfredsställande och kort 

strategibeskrivning, medan LKAB går åt det långa, informationsöverflöde-hållet. Hufvudstaden 

beskriver förvisso kort fyra strategier för att nå sitt mål: kundfokus, kvalitet, 

kompetensutveckling, affärsutveckling (Hufvudstaden 2015a:10). Det fattas dock en utveckling 

av dessa, samt kopplingar till aktiviteterna som företaget senare tar upp. LKAB å andra sidan, 

har stött på problem vid balansering av en utförlig strategibeskrivning och koncishet (LKAB 

2015a). Företaget har en väldigt tydlig och utförlig beskrivning av sina strategier (se figur 4.6 

nedan, där de olika strategierna bär upp taket “performance in ironmaking”).  



 

50 

 

Dock hade LKAB kunnat minska 

upprepningarna och gjort ytterligare 

prioriteringar kring vad som anses väsentligt, 

och ändå bibehållit en tydlig beskrivning. Som 

vi kommer in på under kopplingar nedan, tycker 

vi att företaget på ett bra och tydligt sätt gjort 

kopplingar mellan de strategiska områdena och 

prestanda, vilket tydliggörs med hjälp av just 

figur 4.4. Figuren används vidare som 

navigering för läsaren genom de olika 

strategiska delarna, vilka upptar 40 sidor av 

redovisningen (LKAB 2015a:22-61).  

Som nämndes ovan betonar IIRC (2013:27) 

även att strategin gärna kan kopplas till andra 

innehållselement. Ett företag som lyckats väl 

med att göra kopplingar mellan strategi och 

andra innehållselement är Orio. Detta 

återkommer vi till under kopplingar nedan. 

4.1.3 Omgivning, möjligheter och utmaningar 

De flesta företag lyckas väl inom denna underkategori bl a Apoteksgruppen som i sin 

årsredovisning  beskriver omgivningen på ett neutralt och tydligt sätt. Eftersom denna studie 

innehåller två företag inom läkemedelsbranschen (Apoteket och Apoteksgruppen), fann vi det 

intressant att se skillnaden mellan dessa två företags omvärldsbeskrivningar, då dessa förväntas 

överensstämma till stor del. Här lyckas Apoteksgruppen effektivare beskriva omgivningen, och 

då framförallt begränsningar inom branschen (och då främst de legala aspekterna). Bl a redogör 

de utförligt för tillhandahållningsskyldigheten (Apoteksgruppen 2015:13), en mättad marknad 

(Apoteksgruppen 2015:29), samt ett antal övriga regleringar: 

Apoteksmarknaden är, till skillnad från övrig detaljhandel, reglerad vad gäller prissättning, 

marginaler, läkemedel, tillgänglighet, partihandel, generikautbyte, kredittider, lokalutformning 

samt kompetenskrav på personal och IT-system. Detta innebär bland annat begränsade 
möjligheter att kompensera minskade volymer genom att höja marginalen eller genom att skära 

ned på personalkostnader eller IT-kostnader. (Apoteksgruppen 2015:29) 

Figur 4.4: LKAB:s strategi. Fundamentet 

utgörs av värderingarna “engagerad –  
nytänkande –  ansvar”, på vilket de strategiska 

områdena vilar. De strategiska områdena 

bidrar alla till företagets prestanda, vilket 

utgörs av taket (LKAB 2015a:22). 
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Denna omvärldsbeskrivning anser vi vara balanserad, samt av stor vikt för att förstå hur 

företaget är begränsat vad gäller möjligheter. Det är bl a dessa begränsningar inom 

apoteksmarknaden som ej framgår lika tydligt i Apotekets omvärldsbeskrivning, där Apoteket 

främst beskriver möjligheter (Apoteket 2015). Apoteksgruppen säger t ex gällande den 

tillhandahållandeskyldighet som råder på apoteksmarknaden, att denna reglering “begränsar 

avsevärt apotekens möjlighet att påverka läkemedelsproducenternas miljöarbete och annat som 

rör läkemedelsframställning och transport” (Apoteksgruppen 2015:13). Apoteket (2015) tar 

förvisso upp tillhandahållningsskyldigheten på några ställen i rapporten, men detta står 

betydligt mer i bakgrunden än i Apotekgruppens rapport, där bredden av de begränsningar som 

branschen präglas av beskrivs tydligare. 

Inom denna underkategori utmärker sig även Orio. De gör en tydlig omvärldsbeskrivning som 

inkluderar hur aktuella omvärldsförändringar påverkar verksamheten. Företaget beskriver 

genomgående de väsentliga faktorer som påverkar möjligheten att skapa värde. Vidare gör de 

koppling mellan väsentliga frågor, utmaningar och möjligheter, samt externa omständigheter: 

Vår tolkning av hur drivkrafter, utmaningar och möjligheter hänger ihop och skapar vår omvärld 

är att varje utmaning även innebär en möjlighet för Orio. Vi bejakar drivkrafterna och anpassar 
oss till omvärlden för att kunna bidra med så stort och långsiktigt värdeskapande som möjligt 

för våra intressenter. (Orio 2015:11)  

Företaget visar en försiktighet genom att de förtydligar att de tolkar, dvs att de inte påstår att 

deras omvärldsanalys ger den enda rätta bilden av omgivningen, utan att företaget genom sin 

tolkning av omgivningen är med och skapar den, i enlighet med ett konstruktionistiskt 

perspektiv. Vi anser därutöver att företaget med fördel beaktar utmaningar och möjligheter som 

två sidor av samma mynt, när de i första meningen av citatet ovan uttrycker att “varje utmaning 

även innebär en möjlighet för Orio” (Orio 2015:11). Detta synsätt innebär att en diskussion 

kring utmaningar, risker och möjligheter innehåller kopplingar mellan dessa, vilket som sagt är 

kärnan inom IR (Eccles & Krzus 2015:198).  

De flesta företagen i denna studie har en välutvecklad riskbeskrivning, där kopplingar görs till 

strategin och/eller affärsmodellen genom att företagen definierar risk enligt potentiell påverkan 

och/eller sannolikhet. Ett exempel på ett företag som har en tydlig riskbeskrivning är 

TeliaSonera (2015), där denna är en central del som speglar hela rapporten. Företaget har flera 

figurer i riskavsnittet, som bl a tydliggör riskhantering och styrning av risker.  
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4.2 Väsentlighet 

Än viktigare än strategiskt fokus och framtidsorientering är att årsredovisningarna tar upp 

väsentliga frågor och redogör för processen genom vilken dessa framtagits. Som ett 

fundamentalt viktigt begrepp kan en väsentlighetsanalys användas som ett verktyg för att 

minska informationsöverflödet, samt undanröja misstankar om greenwashing (Eccles & Krzus 

2015:133; Serafeim 2014 i Maniora 2015:7). Eftersom alla företagen redovisar enligt GRI, där 

krav finns på att identifiera intressenter samt utföra väsentlighetsanalys, finns denna viktiga del 

med i samtliga rapporter. Enligt IR-ramverket bör, förutom en balans mellan väsentliga frågor, 

även en balans finnas mellan negativ och positiv information finnas (IIRC 2013:21). Nedan 

presenteras hur företagen lyckats med att redovisa sina väsentliga frågor, samt än viktigare, 

processen för väsentlighetsanalys (se tabell 4.2). 

Företag 2.1. Process för väsentlighetsanalys 

Apoteket Tydlig intressentdialog med åtta intressentgrupper. Tydlig presentation i tabell med definition, 

kommunikationskanal, viktigaste hållbarhetsfrågor och åtgärder i relation till varje enskild 
intressentgrupp. 
Tydlig väsentlighetsanalys presenterad i matris.  

Trots att negativa aspekter tas upp anses inte rapporten vara balanserad eftersom det positiva 
överstiger de negativa med stor marginal.  

Apoteksgruppen Översiktlig intressentdialog. Svag väsentlighetsanalys, där processbeskrivning saknas. Väsentliga 

frågor finns endast i GRI-indexet.  

Hufvudstaden Tydlig intressentdialog, dock fattas definition av samhället, samt anledning till varför denna grupps 

nyckelfrågor ej beaktats. Bra väsentlighetsanalys i GRI-indexet (separat dokument). Översiktlig 
beskrivning av process. Balanserad mellan neg/pos information. 

LKAB Tydlig intressentdialog med hänvisning till GRI-appendix, såväl identifiering av intressentgrupper 

som process beskrivs och motiveras. 
Tydlig väsentlighetsanalys, plus med tydlig matris, såväl identifiering av väsentliga frågor som 
process beskrivs och motiveras. 

Bra balans mellan neg/pos information, dock lite på bekostnad av koncisheten. 

Nordnet Tydlig intressentdialog med hänvisning till GRI-appendix, såväl identifiering av intressentgrupper 
som process beskrivs och motiveras. 

Tydlig väsentlighetsanalys, med matris som visar prioritering. Såväl identifiering av väsentliga 
frågor, som process beskrivs och motiveras. Balans mellan neg/pos information. 

Orio Industries Tydlig intressentdialog med identifiering av kärnintressenter, samt beskrivning av dialogformen. 

Tydlig tabell och matris av väsentlighetsanalysen, vilken visar prioriteringen och rangordning av 
hållbarhetsaspekter, samt för vem detta skapar värde. Väsentlighetsanalysen är kopplad till 
strategi. Balans mellan neg/pos information. 
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PostNord Tydlig intressentdialog, sex intressentgrupper identifieras samt mål, dialog och uppföljning, 

mätningar och frågor i fokus för varje intressentgrupp. Tydlig väsentlighetsanalys, inkl matris och 
tabell. Tydlig sammanfattande tabell över väsentlighetsanalysen där hänvisningar görs till aktuell 
sida i rapporten.  

Svenska spel Tydlig intressentdialog med prioriterade intressentgrupper enligt inflytande och intresse, samt 
beskrivning av dialogformen. Tydlig väsentlighetsanalys, inkl matris. Såväl identifiering av 
väsentliga frågor som process beskrivs och motiveras. Balans mellan information.  

Svensk bilprovning Tydlig intressentdialog, där sex intressentgrupper identifieras samt vem, vad, hur och resultat har 
sammanställts i en tabell. Tillfredställande väsentlighetsanalys och process som presenteras i 
SWOT-analys, otydlig prioritering.  

Svevia Tydlig intressentdialog, där sex intressentgrupper identifierats. Tillfredställande 
väsentlighetsanalys, dock saknas process och prioritering. Balans mellan neg/pos information.  

Swedavia Översiktlig intressentdialog där sju intressentgrupper identifieras. Otydlighet kring vilka 
intressenter som dialog har förts med. Tydlig väsentlighetsanalys inkl matris, där alla frågor listas 
upp, och elva anges vara de väsentliga. Prioritering av intressenter där kunderna ges störst vikt.  

SEK Tydlig intressentdialog, sju intressentgrupper identifieras, samt förväntningar och respons 
identifieras för varje intressentgrupp. Tydlig väsentlighetsanalys. Otydlig beskrivning av process 
och ingen prioritering.  

TeliaSonera Översiktlig beskrivning av intressentdialog. Tydlig beskrivning av fördelar med intressentdialog och 
väsentlighetsöversyn. Översiktlig väsentlighetsöversyn, inkl process, då företagets prioriteringar 
redan ansågs vara tydlig pga kritik de fått. Balans mellan neg/pos information.  

Vattenfall Tydlig intressentdialog, med nio identifierade intressentgrupper. Process beskrivs och prioritering 
illustreras i figur. Konkreta exempel ges för dialogformer. Väsentlighetsanalysen är en del av 
intressentdialogen, länk finns till hemsida. 

Tabell 4.2: Huvudkategori 2 “Väsentlighet”. 

Som framgår av tabell 4.2 ovan har samtliga företag i denna studie identifierat intressenter, samt 

väsentliga frågor. Trots att väsentlighetsanalys fordras av GRI, visar företagen stor spännvidd 

i redogörelse för, dels intressentdialog, dels väsentlighetsanalys. Enligt Eccles & Krzus 

(2015:128, 132) presenterar företag ibland väsentlighetsanalysen med hjälp av en 

väsentlighetsmatris, vilket i denna studie är fallet för hälften av företagen. Nedan presenteras 

ytterligheterna inom denna kategori: företag som lyckats väl, samt företag som lyckats mindre 

bra. 
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4.2.1 Process för väsentlighetsanalys 

Identifiera intressenter 

Första steget i en väsentlighetsanalys är att identifiera nyckelintressenter, vilket samtliga företag 

i studien har gjort. PostNord har med fördel tydligt presenterat identifierade intressentgrupper 

visuellt (se figur 4.5 nedan). Att visuellt presentera intressentdialogen i t ex en tabell, eller som 

i PostNords fall i en figur, bidrar med överskådlig och tydlig information. De visuella 

presentationerna innehåller ofta nyckelintressenter, deras viktigaste hållbarhetsfrågor, 

dialogform samt mål. För att få bättre förståelse för varför de olika intressenterna är av vikt, 

hade en narrativ text där detta beskrivs mer i detalj behövts (PwC 2013:15). Vattenfall är ett 

exempel på ett företag som gjort detta. Företaget har en tydlig och enkel figur, och beskriver 

därutöver i texten hur de “har identifierat sina intressentgrupper genom att kartlägga de 

samhällsgrupper längs Vattenfalls värdekedja som antingen påverkas av eller påverkar 

Vattenfalls verksamhet” (Vattenfall 2015:24). Genom att betona att intressenter valts ut enligt 

påverkan längst värdekedjan, visar företaget just hur och varför intressenter valts ut, vilket 

också förespråkas i PwC:s guide för implementering (2013:15). Därefter ger Vattenfall tydliga 

konkreta exempel på hur dialog har förts under året, vilket bidrar med transparens och större 

trovärdighet, som därigenom i enlighet med Eccles & Krzus (2015:133) minskar misstankar 

om greenwashing. I motsatta änden av spektrumet befinner sig Apoteksgruppen som 

översiktligt presenterar sina intressenter och varken har ett särskilt avsnitt för intressentdialog 

eller väsentlighetsanalys. Företaget säger att “de viktigaste intressenterna är konsumenterna, 

Apoteksgruppens egenföretagare samt ägaren, svenska staten” (Apoteksgruppen 2015:20). Av 

dessa redogörs därefter endast kort för intressentdialogen med en intressent, nämligen 

egenföretagare (Apoteksgruppen 2015:17). Antalet intressenter är i sig inte av vikt, men 

transparens gällande varför denna är viktigast måste framgå (Eccles & Krzus 2015:132). 

Förutom att intressentdialogen är översiktlig, redovisas inte själva processen. 



 

55 

 

 
Figur 4.5: PostNords intressentdialog (PostNord 2015:27).  
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Entitets-specifikt koncept 

Som nämndes i teori, är väsentlighet ett entitets-specifikt koncept, varför företagens 

identifierade interessenter måste vara entitets-specifika (Eccles & Krzus 2015:128). Detta 

innebär bl a att samhället, som en heterogen grupp, måste brytas ned i avgränsbara entiteter för 

att företagen därigenom ska kunna beakta de särskilda entiteternas väsentliga frågor. Att 

genomföra en dialog med samhället som en entitet anses, just på grund av stor heterogenitet, 

vara svårt eller omöjligt. Vissa företag har dock angett just samhället som intressent, däribland 

Hufvudstaden som har “identifierat fem huvudintressenter: hyresgäster, medarbetare, ägare, 

leverantörer och samhället” (Hufvudstaden 2015a:27). Vidare har en intressentdialog 

genomförts med hjälp av “kvalitativa djupintervjuer med representanter från fyra av våra 

huvudintressenter” (Hufvudstaden 2015a:27). På liknande sätt anger Swedavia (2015:18) 

samhället och miljön som två av sina sju intressentgrupper. Vidare nämner Swedavia inte hur 

dialog har förts med samhället respektive miljö, utan endast att dialog har förts med de 

viktigaste intressenterna (Ibid.). Nordnet anger också samhället som intressent, men motiverar 

det faktum att dialog ej förts med denna intressent: 

De intressentgrupper som Nordnet har en löpande dialog med gällande hållbarhetsfrågor är; 

Kunder, Anställda, Ägare, Leverantörer. Utöver de intressentgrupper som anges här ser vi 
även media, myndigheter, konkurrenter, vänner och familj samt allmänheten som viktiga 

intressenter som i en bredare mening har påverkan över vår verksamhet. Hittills har vi dock 

inte hittat en lämplig metod för att på ett strukturerat sätt interagera med dessa 
intressentgrupper för att få höra mer om deras åsikter kring vårt hållbarhetsarbete. (Nordnet 

2015b:3) 

Genom att förklara varför övriga intressenter inte ingår i dialogen, erkänner företaget att dessa 

finns och är av vikt, samt troligen kommer att ingå i framtiden, när lämplig metod har hittats, 

men att de i nuläget inte utgör nyckelintressenter. Huruvida det kommer att finnas en lämplig 

metod att kommunicera med samhället eller miljön är dock något som vi ställer oss frågande 

till, enligt resonemangen ovan. Hufvudstadens och Swedavias identifiering av intressenter 

riskerar därmed att framstå som vaga och vidare riskerar de att misslyckas med att identifiera 

väsentliga frågor. Detta innebär i sin tur att väsentlighetsanalysen troligen inte kan användas 

för omvandlingsfunktionen (Eccles & Krzus 2015:132), varför nyttan går förlorad. De företag 

som identifierar samhället som nyckelintressent trots att dialog ej kan föras med denna grupp, 

tror vi gör detta av symboliska skäl. De väljer förvisso ut viktiga intressenter att föra en dialog 

med, men säger även implicit “we care about all of our stakeholders” genom att helgardera sig 

och lägga till samhället. Denna problematik kommer att diskuteras vidare i del 5. 
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Väsentlighetsanalys 

Syftet med att identifiera intressenter är att sedan kunna föra dialog med dessa. Viktigt inom IR 

är att företagen tydligt redovisar hur denna dialog sedan har förts. Utan denna beskrivning av 

dialogprocessen, kan trovärdigheten av de väsentliga frågor som framkommer från dialogen 

ifrågasättas, vilket i sin tur kan innebära att misstankar om greenwashing ökar. De flesta företag 

i denna studie presenterar genom vilken dialogform de uppfångat sina nyckelintressenters 

prioriterade frågor. När nyckelintressenter genom relevanta dialogformer har redogjort för sina 

väsentliga frågor, bör dessa övervägas i förhållande till företagets väsentliga frågor, för att visa 

att företaget förstår och svarar på intressenternas behov och intressen (IIRC 2013:5). Detta görs 

ofta genom att skapa en väsentlighetsmatris för att ge en större trovärdighet och transparens 

angående samtliga prioriterade väsentliga frågor (Eccles & Krzus 2015:203-4). Genom att göra 

en väsentlighetsanalys visar företagen vilka frågor som prioriteras. Dock visar en sådan inte 

nödvändigtvis rangordningen mellan de väsentliga frågorna som identifieras, eller transparens 

i hur de rangordnats. T ex hade det utan den rangordnade tabellen för Orio i figur 4.7 nedan, 

varit svårt att avgöra om ekonomiskt resultat eller utsläpp från transporter prioriterades högst. 

Utöver Orio finns det även några företag som tydliggjort att en av deras prioriterade frågor står 

över övriga, t ex Svensk bilprovning och Svenska Spel. Svensk Bilprovning betonar att “Alla 

intressenter är överens om att Bilprovningens främsta ansvar är att arbeta för en ökad 

trafiksäkerhet” (Svensk Bilprovning 2015:12). Detta gör, trots att rangordning saknas, att 

läsaren uppfattar denna fråga som överordnad övriga frågor. Likaså säger Svenska Spel att 

“Samtliga intressentgrupper anser att spelansvaret är det viktigaste området inom ramen för 

Svenska Spels hållbarhetsarbete” (Svenska Spel 2015:18). 

IR som iterativ och cirkulär process 

IR anses som tidigare nämnts vara, dels en iterativ process där justeringar kommer att behövas 

längs vägen, dels en kontinuerlig cirkulär process där lärdomen och processen aldrig upphör 

(PwC 2015:5). Enligt detta kan Svevias väsentlighetsanalys diskuteras, eftersom företaget i 

årsredovisningen använder sig av väsentlighetsanalysen från 2012 (Svevia 2015:30). Som PwC 

påpekar, bör processen börja med att en dialog förs med samtliga identifierade 

nyckelintressenter och avslutas med den integrerade rapporten, som i sin tur ska uppmana till 

ytterligare intressentdialog (PwC 2015:5). Denna cirkulära process liknar vi med den 

hermeneutiska spiralen (se figur 3.1), där förståelsen från tidigare väsentlighetsanalyser utgör 

förförståelse i de nya väsentlighetanalyserna som genomförs och blir till ny förståelse. 

Väsentlighetsanalysen som Svevia gjorde 2012 utifrån intressentdialogen verkar inte ha lett till 
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ny väsentlighetsanalys varken år 2013 eller 2014, även om ny intressentdialog har förts. I likhet 

med de företag som uppger att samhället är en nyckelintressent, riskerar Svevia, beroende på 

den dynamiska processen i samhället, att misslyckas med att identifiera väsentliga frågor och 

därmed med att utnyttja omvandlingsfunktionen (Eccles & Krzus 2015:132). Att inte visa årets 

väsentlighetsanalys, trots att intressentdialog har förts och redovisas för året, innebär brister i 

transparens och misstankar om greenwashing. Vidare kan det ifrågasättas om företaget har 

förstått syftet med väsentlighetsanalysen från ett IR-perspektiv. Intressentdialogen tycks ha 

genomförts för att bekräfta tidigare, snarare än för att få ny förståelse, varför processen ej varit 

cirkulär. Även detta diskuteras djupare i del 5. 

Greenwashing 

Som framgår ovan finns det ett antal sätt att undvika misstankar om greenwashing. Av de sju 

synderna som Terrachoice (2010:10) identifierat inom greenwashing, är Sin of hidden trade-off 

enligt oss särskilt relevant för denna studie (se box 2.3). Att redovisa med ett väsentlighetsfilter 

innebär främst att företagen kan undvika misstankar om Sin of hidden Trade-off, genom att de 

påvisar vilka frågor som är väsentliga enligt deras intressenter, samt väljer bort frågor som ej 

är väsentliga. Företagen fokuserar således ej på frågor av mindre vikt, utan på de frågor där 

företaget har störst påverkan. Som framgår av figur 4.6 nedan prioriterar Svenska Spel bort 

miljön, för att fokusera på andra hållbarhetsfrågor som är av större vikt för företaget. Att 

fokusera på miljön anser vi i denna bemärkelse kan innebära ett alltför snävt hållbarhetsfokus, 

som leder bort från andra viktigare frågor. Genom denna prioritering menar vi att Svenska Spel 

minskar eventuella misstankar om greenwashing då de ej fokuserar på samtliga frågor, utan 

prioriterar enligt relevans för intressenter samt påverkan. Å andra sidan går det i dagens läge 

att argumentera för att alla åtgärder för att förbättra miljöpåverkan är av vikt, varför det går att 

ifrågasätta denna bortprioritering.  
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Figur 4.6: Svenska spels väsentlighetsmatris (Svenska spel 2015:20). 

De flesta företag har genomfört tydliga väsentlighetsanalyser, varvid de undviker att begå denna 

synd kopplad till greenwashing. Orios väsentlighetsanalys var framstående (se figur 4.7 nedan), 

då de på ett effektivt sätt möter ramverkets kriterium om att ge “insikt i typen av och kvaliteten 

på organisationens relationer med viktiga intressenter, inklusive hur och i vilken utsträckning 

organisationen förstår, beaktar och svarar på intressenternas legitima behov och intressen” 

(IIRC 2013:17). Orio (2015:39) visar vidare medvetenhet kring fördelarna med att göra en 

väsentlighetsanalys, samt kopplar tydligt samman intressentdialogen med 

väsentlighetsanalysen och påvisar hur processen för framtagning av båda har ägt rum. På så sätt 

ökar Orio möjligheten att ta tillvara på omvandlingsfunktionen (Eccles & Krzus 2015:132). 



 

60 

 

 
Figur 4.7: Orios väsentlighetsanalys, samt rangordnade hållbarhetsaspekter (Orio 2015:41).  

I figur 4.7 ovan syns Orios lista över rangordnade aspekter, vilken typ av värde denna aspekt 

skapar, om denna aspekt medför intern eller extern påverkan, samt vilka GRI-indikatorer som 

kopplas till denna del. Denna rangordning är enligt Eccles & Krzus (2015:132) önskvärd och 

vi bedömer den trovärdigare eftersom företaget tar upp såväl sociala och miljömässiga, som 

ekonomiska aspekter. Dock misslyckas Orio, precis som övriga företag, att visa transparens för 
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avvägning mellan vad de olika intressenterna anser vara väsentligt, varför det framstår som om 

alla intressenters väsentliga frågor väger lika tungt. Problematiken kring avvägning av olika 

intressenter diskuteras närmare i del 5. 

Kvalitet och koncishet 

PwC (2015:15) anser att de företag som bäst utför väsentlighetsanalyser är de som identifierar 

6–12 väsentliga frågor. I enlighet med detta identifierar Swedavia i sin väsentlighetsanalys 11 

prioriterade frågor (Swedavia 2015:97). Företaget reflekterar även över det faktum att de i sin 

rapport har färre indikatorer än tidigare, eftersom endast väsentliga faktorer tas upp (Ibid.:96). 

Detta överensstämmer med väsentlighetsanalysens syfte om att offra kvantitet för kvalitet 

(Black Sun 2012:16), för att minska informationsöverflödet som hållbarhetsredovisning ansett 

ha (Black Sun 2012:16; de Villers et al. 2014:1045; Serafeim 2014 i Maniora 2015:7; Cheng et 

al. 2014:91). GRI (2013b) fann i en studie av pioniärer inom IR att 12 % av de undersökta 

rapporterna år 2012 var 50 sidor eller kortare19. Enligt Watson (2012:5) är de enklaste 

rapporterna också de mest framgångsrika rapporterna, varför fokus bör vara på att förenkla 

rapporterna och samtidigt göra dem förståeliga och läsbara för en bredare intressentgrupp. 

Medan en integrerad redovisning bör vara koncis (IIRC 2013:21), upplever vi dock ej att 

sidantalet är ett bra mått för att mäta kvalitet/koncishet, då passande längd är företagsspecifikt 

och möjligen har att göra med ett företags komplexitet. Ett tydligt exempel på detta är 

Hufvudstaden (146 sidor) och TeliaSonera (202 sidor), där den tidigare upplevs vara mer 

upprepande och vidare ha lägre kvalitet än den senare, trots betydligt lägre sidantal. TeliaSonera 

upplevs ha en mer komplex verksamhet, vilket speglar sig i att en större mängd information är 

väsentlig. Med detta ej sagt att sidantalet inte kan minskas, men att om sidantalet ska användas 

som en indikator för koncishet, bör det enligt oss endast jämföras mellan företag av ungefär 

samma komplexitet, samt inom liknande branscher eller med samma struktur (alternativt 

jämföra ett företages sidantal över tid). Om det ursprungliga målet med den integrerade 

rapporten var att minska och sammanfatta alla de finansiella och icke-finansiella uppgifter som 

lämnas ut av företag, anser Rensburg & Botha (2014:151) att det istället bara lagt till 

information. Vi menar att detta kan ha varit fallet även i denna studie, eftersom rapporterna 

brister i koncishet, trots att ofta endast få kopplingar görs. 

  

                                                
19 Samma siffra var 8 % för 2010, och 10 % för 2011 (GRI 2013b:19). 
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4.3 Koppling mellan information 

Som tidigare nämnts är det koppling mellan information som tar en redovisning från att vara 

blandad, till att bli integrerad (Dobkowski-Joy & Brockland 2013:7; Eccles & Krzus 2015:204; 

Eccles et al. 2015:109). Kopplingar mellan innehållselementen innebär en kombination, 

inbördes samband och/eller inbördes beroende mellan olika innehållselement. Bland övriga 

kopplingar ingår bl a kopplingar mellan det förflutna, nutid och framtid, kopplingar mellan 

kapitalen, samt kopplingar mellan hållbarhet och finansiellt resultat (se bilaga 1). Nedan 

presenteras hur företagen lyckats med att redovisa sina kopplingar (se tabell 4.3). 

Företag 3.1. Kopplingar mellan 
innehållselementen 

3.2. Övriga kopplingar 

Apoteket Få svaga kopplingar mellan innehållselementen, 
vilka är tydligast i affärsmodellsfiguren. 

Få svaga övriga kopplingar.  
 

Apoteksgruppen Få svaga kopplingar mellan innehållselementen. Få svaga övriga kopplingar. 

Hufvudstaden Samtliga innehållselement beskrivs tydligt, men 
eventuella kopplingar däremellan är svåra att 
identifiera. 

Få tydliga kopplingar mellan det förflutna, nutid 
och framtid, samt få tydliga kopplingar mellan 
tillverkat och finansiellt kapital. 

LKAB Få tydliga kopplingar mellan innehållselementen, 
framförallt är strategierna kopplade till riskfaktorer 
inom den externa omgivningen. 

Få tydliga övriga kopplingar, särskilt mellan 
finansiellt och övriga kapital, främst 
humankapital. Tillfredställande användning av 

hänvisningar inom dokumentet samt till GRI-
appendix 

Nordnet Få tillfredsställande kopplingar mellan företagets 
affärsmodell och omgivning. 

Få tillfredsställande kopplingar mellan finansiell 
och icke-finansiell information. Därutöver har få 
svaga övriga kopplingar identifierats. 

Orio Industries 
 

 

Få tydliga kopplingar mellan innehållselementen, 
där framförallt företagets verksamhet är kopplat 
till omgivningen. Bl a görs kopplingar mellan 

strategi, möjligheter och framtidsblick, samt 
mellan väsentlighetsfrågor, utmaningar, 
möjligheter och externa omständigheter. 

Flera tydliga övriga kopplingar görs, där oftast 
flera faktorer kopplas samtidigt. Kopplingarna 
inbegriper faktorer inom såväl kapital, som 

innehållselement och tidsperspektiv. Vidare 
görs hänvisningar inom dokumentet, vilket 
innebär lägre grad upprepning. 

PostNord Få tydliga kopplingar, särskilt mellan strategi och 
omvärld. Prioritering av väsentliga kopplingar.  

Få övriga kopplingar, bl a mellan det förflutna, 
nutid och framtid, samt synergieffekter mellan å 
ena sidan affärsmodellen, å andra sidan 

finansiellt- och miljökapital. 

Svenska spel Få tydliga kopplingar, särskilt mellan strategi och 
andra innehållselement. Prioritering av väsentliga 

kopplingar. 

Tydliga övriga kopplingar, främst mellan 
finansiellt- och socialt kapital. Företaget 

hänvisar inom dokumentet, vilket minskar 
upprepningar.. 
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Svensk bilprovning Få tillfredsställande kopplingar mellan 

hållbarhetsmål och styrning. 

Få tydliga övriga kopplingar mellan kapital och 

strategiska mål. Tillfredsställande hänvisningar 
görs inom dokumentet, vilket innebär lägre grad 
upprepning. 

Svevia Få tillfredsställande kopplingar, bl a mellan 
styrning och prestanda. 

Flera svaga och tillfredställande kopplingar av 
olika slag. Hänvisningar görs inom dokumentet, 
vilket innebär lägre grad upprepning. 

Swedavia Få tillfredsställande kopplingar, bla mellan 
strategi och väsentlighetsanalys. 

Få tydliga kopplingar, främst mellan 
humankapital och företagets prestanda. 
Tillfredsställande hänvisningar görs inom 

dokumentet, vilket innebär lägre grad 
upprepning. 

SEK Få svaga kopplingar mellan innehållselement, 
vilka är tydligast i affärsmodellsfiguren. 

Få tydliga övriga kopplingar, bl a mellan 
kapitalen och innehållselement. Hänvisningar 
görs inom dokumentet samt till andra 
dokument, vilket innebär lägre grad 

upprepning. 

TeliaSonera Få tydliga kopplingar mellan ett antal 

innehållselement, där omvärlden står i fokus och 
kopplas till strategi, risker och affärsmodell. 

Få tydliga övriga kopplingar, bl a mellan 

humankapital och strategi. Hänvisningar inom 
dokumentet, samt klickbara länkar för att läsa 
mer om specifika frågor. 

Vattenfall Få tydliga kopplingar mellan innehållselementen, 
bl a mellan väsentlighetsfrågor och strategi. 

Flera tydliga kopplingar, där kopplingar mellan 
kapitalen står i centrum, i synnerhet de mellan 
finansiellt- och miljökapital. Företaget hänvisar 

effektivt inom dokumentet, vilket bidrar till 
minskad grad upprepning, likaså hänvisas till 
hemsida/andra dokument med hjälp av länkar. 

Tabell 4.3: Huvudkategori 3 “Koppling mellan information”.  

Som syns i tabell 4.3 ovan har många företag misslyckats med att göra tillräckligt tydliga 

kopplingar mellan information inom båda underkategorierna. Kopplingar avser som tidigare 

nämnts att länka samman separata delar till en sammanhängande helhet för att berätta hela 

historien om ett företags värdeskapande (Setia et al. 2015:398). Många av företagen i denna 

studie gör endast få tydliga eller få svaga kopplingar av information, vilket innebär att dessa 

rapporter förefaller vara mer blandade än integrerade. Ett problem med kopplingar är dock att 

de är svåra att såväl uttrycka i skrift, som att utvärdera (Eccles & Kruz 2015:204). Att företagen 

i denna studie visar låga kopplingar kan således bero på företagens oförmåga att göra 

kopplingar, men även vår oförmåga att identifiera dessa. Vidare är det en utmaning för 

företagen att balansera mellan kopplingar och koncishet, eftersom all information i princip är 

kopplad, men endast de mest väsentliga kopplingarna ska beskrivas i redovisningen (Ibid.). Vi 

anser dock att samtliga företag kunnat förbättra dessa kopplingar utan att vara upprepande. Som 

nämndes ovan är visuella bilder ett effektivt sätt att göra kopplingar utan att göra upprepningar, 
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vilket bl a görs av Apoteket och SEK gällande affärsmodellen (se även figur 4.1, 4.2 och 4.3). 

Nedan presenteras företagens kopplingar inom respektive underkategori: Kopplingar mellan 

innehållselementen samt övriga kopplingar. 

4.3.1. Kopplingar mellan innehållselementen 

De flesta företagen gör få och/eller svaga kopplingar mellan innehållselementen (se box 2.2, 

samt bilaga 1). En koppling som flera företag gör är dock mellan risker och 

affärsmodell/strategi, då väsentliga risker väljs ut enligt påverkan på just affärsmodell/strategi. 

Ett företag som står ut i denna kategori är Orio som gör flera tydliga kopplingar framförallt 

mellan företagets verksamhet och omgivningen. Vi har identifierat såväl kopplingar mellan 

strategi, möjligheter och framtidsblick, samt mellan väsentlighetsfrågor, utmaningar, 

möjligheter och externa omständigheter: 

De omfattande marknadsstudier som föregått och varit en del av Orios strategiarbete pekar på 

att dessa verkstäder, både stora och små, efterfrågar nya typer av aktörer som bättre kan stötta 
verksamheten och tillfredsställa deras behov och önskemål om en bra samarbetspartner. Detta 

hänger nära samman med de tidigare beskrivna drivkrafterna – ökad konkurrens på våra 

traditionella marknader, mer komplext teknikinnehåll, högre kvalitet och kostnadspress samt 
ökad digitalisering och löpande förbättring av logistik. I detta sammanhang har Orio identifierat 

möjligheter att bidra till utbildning och kunskap för den personal som ska utföra reparations- 

och servicearbeten på fordonen, men även stöd för marknadsföring med mera. (Orio 2015:11, 

våra kursiveringar) 

I citatet ovan görs koppling mellan omgivning, strategi och möjligheter, vilka samtliga är 

innehållselement. Företaget gör tydliga och välvalda kopplingar, där strategin står i centrum. 

Detta kan bero på att företagets överlevnad hotas om företaget inte kan anpassas till 

omgivningen. Kopplingar mellan affärsmodell och strategi, samt förändringar i omvärlden är 

enligt IIRC (2013:27) lämpliga vid strategibeskrivning. Som vi nämnde ovan tycker vi att 

LKAB lyckas göra tydliga kopplingar mellan de strategiska områdena (flexibilitet, säker och 

resurseffektiv produktion, tillväxt, samhällsomvandling, samt attraktiva LKAB) och prestanda 

(performance in ironmaking). Företaget gör därmed kopplingar mellan innehållselementen 

prestanda och strategi på ett effektivt sätt. 

Teknologiska omvärldsförändringar (del av innehållselementet omgivning) är enligt ramverket 

lämpliga att koppla till strategi/affärsmodell (IIRC 2013:16). PostNord, som står inför en 

nödvändig omvandlingsprocess, har gjort detta på ett tydligt sätt. Den teknologiska 

omvärldsförändringen (digitaliseringen) innebär att de fysiska brevvolymerna avtar (PostNord 

2015:4), vilket innebär att företagets överlevnad är beroende av företagets förmåga att 

omvandla strategi/affärsmodell. Mot denna bakgrund kopplar företaget strategin och 

värdeskapande till omvärldsförändringarna: “Det övergripande syftet med koncernens 
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riskhantering är att säkerställa att de risker som påverkar koncernens strategi och mål 

identifieras och hanteras på ett effektivt, systematiskt och värdeskapande sätt” (PostNord 

2015:54). Detta förtydligas genom kopplingen PostNord gör mellan förändringarna som 

identifierats i omvärldsanalysen, och strategin, där “förändringar på europeisk eller nationell 

nivå avseende villkoren och tillstånden kan ha betydande inverkan på koncernens strategi 

rörande bland annat affärsmodell, serviceutbud och prissättning” (PostNord 2015:54). Utifrån 

dels resonemanget som Eccles & Krzus (2015:216) för om att företagen bör välja väsentliga 

kopplingar, dels den situationen Orio och PostNord står inför, tolkar vi just dessa kopplingar 

som relevanta för företagen. 

4.3.2. Övriga kopplingar 

Eccles & Krzus (2015:205) fann i sin studie, att de överlag vanligaste kopplingarna är mellan 

affärsmodell samt risker och möjligheter, och därefter strategi och allokering av resurser. Dessa 

tillhör de kopplingar som presenterades i föregående avsnitt. I denna studie fann vi något fler 

övriga kopplingar än kopplingar mellan innehållselement, vilket beror på att denna kategori 

innefattar samtliga övriga kopplingar. Det slaget av kopplingar som totalt sett förekom mest, 

var de mellan innehållselementen, och speciellt de mellan affärsmodell/strategi och risker, 

eftersom risker ofta presenteras utifrån påverkan på affärsmodellen/strategin. De flesta företag 

i vår studie misslyckas dock att koppla hållbarhetsprestanda och finansiellt resultat, dvs “den 

heliga graal” inom IR (Eccles & Krzus 2015:205; Eccles et al. 2015:115). Avsaknad av 

kopplingar kan, som ovan nämnts, bero på en avvägning mellan koncishet och antalet 

kopplingar. Detta hade dock kunnat vägas upp med att företagen gjorde välvalda, tydliga 

kopplingar, vilket dock ej är fallet hos de flesta företag. Ofta kan kopplingar förstås implicit, 

men uttrycks inte explicit, vilket lämnar utrymme för läsarna att göra egna tolkningar/antagande 

kring informationen företaget försöker förmedla. För en ökad transparens, samt för att minska 

läsarnas utrymme för individuella tolkningar av årsredovisningarna, anser vi att många företag 

skulle kunna visa kopplingarna mellan hållbarhet och finansiellt resultat, dvs redogöra för “den 

heliga graal” inom IR. 

Vissa företag har dock påvisat högre grad övriga kopplingar, däribland Orio och LKAB. I Orios 

årsredovisning görs bl a följande koppling: “En avgörande faktor för att den beslutade strategin 

ska vara framgångsrik är att alla medarbetare bejakar och bidrar till förnyelsen av Orio” (Orio 

2015:16). Denna koppling visar hur strategi och humankapital ömsesidigt påverkar och är 

beroende av varandra. På liknande sätt lyckas LKAB väl med att göra kopplingar mellan 
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finansiellt kapital och humankapital, t ex där de säger att “En stor del av våra kvalitets- och 

effektiviseringsvinster är ett resultat av engagerade och motiverade medarbetare” (LKAB 

2015a:38), samt vidare att “LKAB:s lönsamhet och konkurrenskraft ligger i händerna på våra 

anställda” (LKAB 2015a:40). På ett koncist sätt, och med en kombination av väsentliga frågor, 

redogör båda företagen för sitt humankapital (medarbetarna). Vidare dras fler liknande 

kopplingar, som vi tolkar vara i enlighet med IR-ramverket. Om LKAB:s väsentliga kopplingar 

inbegriper medarbetarna, ställer vi oss dock frågande till att inga kopplingar innefattar att 

förändringsarbetet (ny strategi) och uppsägning av anställda leder till en minskning av 

humankapitalet, med målet att öka det finansiella kapitalet. Här anser vi att Orio påvisar större 

medvetenhet kring “myntets båda sidor” inom förändringsarbetet. Företaget påpekar att 

effektiviseringar (avsedd ökning av det finansiella kapitalet) även har en negativ påverkan på 

humankapitalet, då de säger att: “Det går inte att bortse ifrån att förändringsarbetet kommer att 

medföra att kompetenta medarbetare får lämna företaget” (Orio 2015:8). Detta tolkar vi som 

medvetenhet kring att förändringsarbetet medför minskning i humankapital. Som nämndes i 

teorin ställer sig bl a Flower (2015:8) frågande till användningen av kapital, eftersom en 

minskning av ett kapital motiveras med en ökning av ett annat. Ur denna synpunkt kan Orios 

motivering ifrågasättas, eftersom de på så sätt försöker “rättfärdiga” minskningen av 

humankapitalet med en ökning av det finansiella kapitalet. Flowers resonemang kan utifrån 

detta, enligt oss, tolkas som att han beskriver förhållandet mellan kapitalen som ett 

nollsummespel20, ett resonemang vi ifrågasätter. Vi tror att kapitalkonceptet på kort sikt kan 

tolkas som ett nollsummespel, där företag rättfärdigar en minskning inom ett kapital med en 

ökning inom ett annat. Genom att lägga till ett tidsperspektiv, och se till kapitalkonceptet på 

lång sikt, anser vi dock inte att så är fallet. På lång sikt tolkar vi förhållandet som ett icke-

nollsummespel, där ökningar inom ett kapital även kan medföra ökningar inom ett annat. 

Genom att tänka och motivera i ett längre tidsperspektiv, kan korrekt användning av kapitalen 

innebära att flera kapital ökar. Detta illustrerar Orio när de i en annan del av årsredovisningen 

säger: “För att säkra Orios fortsatta sociala värdeskapande krävs förnyelse. Som ett led i 

omställningsarbetet hade vid 2013 års utgång 27 medarbetare erbjudits och accepterat ett 

erbjudande om förtida pension. Därefter har under 2014 totalt 74 personer varslats om 

uppsägning.” (Orio 2015:47, vår kursivering). Vi tolkar detta som att Orio visar på förståelse 

kring att minska humankapitalet på kort sikt, kan leda till ett ökat humankapital på lång sikt. 

                                                
20 Ett nollsummespel karakteriseras av att deltagarna har rent motstridiga intressen och att de inte kan påverka den 

summa pengar eller andra nyttigheter som ska fördelas genom spelet (NE u.å.a). Om två personer spelar kort, 

innebär den enas vinst, den andras förlust och vice versa. 
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Mot denna bakgrund anser vi att företags användning av kapitalen är ett effektivt sätt att 

reflektera över beroendeförhållanden sinsemellan, för att ge en helhetsbild av företagens 

verksamhet. Hos flera av studiens företag behöver detta dock göras på en djupare nivå, samt 

utifrån ett kort, medellångt och långt perspektiv, för att ej blott bli “rättfärdiganden”. På så sätt 

skulle trovärdigheten öka när företagen t ex betonar vikten av sitt humankapital.  

Ett företag som på ett bra sätt gör kopplingar mellan finansiellt- och socialt kapital är Svenska 

Spel. På flera ställen i årsredovisningen förtydligar företaget att ansvarsfullt spelande går före 

lönsamhet, t ex säger de “Att skydda kunderna och motverka spelproblem går alltid före en 

ökad vinst” (Svenska Spel 2015:2). Här visar de medvetenhet om att deras satsning på 

ansvarfullt spelande, t ex genom obligatorisk registrering för samtliga spelare, även innebär 

minskning av det finansiella kapitalet. Företaget säger även att: “Intäkterna minskar, vilket vi 

har varit väl medvetna om, men sett som nödvändigt i syfte att bygga långsiktigt” (Svenska 

Spel 2015:7). Vi tycker att detta, enligt resonemangen om icke-nollsumme spel ovan, påvisar 

ett värdefullt utbyte mellan kapitalen på lång sikt. Företaget passar även in på de två typer av 

företag som Dowling & Pfeffer (1975:133) menar med större chans kommer att företa 

legitimerande handlingar, dvs att de är ett stort företag och står i beroendeförhållande till 

politiskt stöd, varvid de med större sannolikhet kommer vidta legitimerande handlingar. Deras 

legitimerande handlande tycks dock, av vad som framgår i rapporten, sträcka sig längre än blott 

som kommunikation. 

Kopplingar mellan och inom dokument med hjälp av tekniken betonas inom IR (Dobkowski-

Joy & Brockland 2013:8; IIRC 2013:17; Eccles & Krzus 2015:261; Eccles et al. 2015:115). 

Eccles et al. (2015:15) menar i sin studie att de bästa rapporterna använt enkel teknik vid 

hänvisningar inom dokumentet, för att öka läsarens förståelse för kopplingar mellan 

innehållselementen. Inga av företagen i denna studie använder sig av detta, men däremot 

hänvisar vissa företag utan användning av teknik (däribland Orio, Svenska Spel, Svevia, SEK, 

TeliaSonera, Vattenfall, se tabell 4.3) effektivt inom dokumentet och undviker därmed 

upprepning. Tre av företagen har som nämnts ovan GRI-index i en separat rapport, och hänvisar 

därför till denna i rapporten. Enligt IR-ramverket kan den integrerade rapporteringen ske i två 

olika delar (IIRC 2013:), men Adams (2015:25) menar att det långsiktiga målet ändå är en 

rapport. Som avslutande anmärkning på denna del, tycker vi att det är värt att ifrågasätta 

huruvida ett företag i sin påstådda integrerade årsredovisning väljer att ha med 17 sidor historia, 

men att ha 4 sidor GRI-index (bortsett från fram- och baksida) i en separat del såsom 

Hufvudstaden har (se Hufvudstaden 2015a; Hufvudstaden 2015b). 
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4.4 Omvandlings- och informationsfunktion 

Som nämnts tidigare avser IR att fylla två primära funktioner, där den första är 

omvandlingsfunktionen (kakan), som i sin tur beror på hur företag engagerar sig i 

förändringsprocesser angående deras centrala interna beslutsfattandeprocesser (Eccles & 

Serafeim 2015). För det andra anses IR-rapporten fylla en informationsfunktion (glasyren på 

kakan) för att möjliggöra för investerare och intressenter att utvärdera företag mot konkurrenter 

(Ibid.). Omvandlingsfunktionen är kopplad till företagets aktiva process: integrerat tänkande 

(IT) som leder till integrerad management (IM), vilket enligt ramverket leder till en integrerad 

rapport (IIRC 2013:33). I denna studie granskar vi främst företagens 

glasyr/informationsfunktion, dvs deras kommunikation i årsredovisningen. För att kunna 

studera omvandlingsfunktionen hade en annan kvalitativ metod fordrats (t ex intervjuer med 

fokus på den interna styrningen). Inom studien av informationsfunktionen har vi dock försökt 

se spår av IT och IM, dvs medvetenhet kring fördelar med IR, för att därigenom också se spår 

av omvandlingsfunktionen. Vi är medvetna om att även citaten som vi anser påvisar 

medvetenhet kan vara en del av företagets eventuella greenwashing, dvs att de medvetet avser 

att ge sken av omvandling inom företaget. Trots detta har vi beaktat vad företagen visar för 

tecken av omvandlingsfunktionen inom kategorin medvetenhet nedan. 

4.4.1 Specificering och medvetenhet  

Samtliga granskade företag har, som tidigare nämnts, angett i GRI:s databas att deras rapporter 

är integrerade, varför de ingår i denna studie. Trots detta har vi valt att beakta vad företagen 

säger gällande integrering, där vi uppfattar att detta görs dels genom att företag specificerar, 

dvs explicit nämner i rapporten att de redovisar integrerat, dels genom att de påvisar olika grad 

av medvetenhet (se figur 4.8). Hög medvetenheten innebär att företagen uttrycker fördelarna 

med att redovisa integrerat, och/eller ger tecken på IT och/eller IM (IIRC 2013:33), medan låg 

medvetenhet innebär att företaget i begränsad eller ingen utsträckning visar tecken på detta. 

Som enda företag i denna studie hänvisar SEK direkt till IR-ramverket: “SEK:s årsredovisning 

2014 är en integrerad redovisning som följer principerna i ”International Integrated Reporting 

Framework” (IIRC)” (SEK 2015:3). Detta är enligt oss den högsta grad av specificering ett 

företag kan uppnå, samt ger läsaren en initial förhoppning om att årsredovisningen också 

kommer visa på en hög nivå av medvetenhet, vilket också visade sig vara fallet. Dock har de 

en bit kvar vad gäller kopplingar och integrering i själva rapporten. SEK använder dock begrepp 

från IR-ramverket, vilket enligt PwC (2013:12) är ett steg i riktning mot IR, samt ger goda 

förhoppningar för företagets IR i framtiden, när den cirkulära processen kommit längre. Figur 
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4.8 nedan visar företagens medvetenhet om IR samt specificering av begreppet. I denna figur 

ska medvetenhet förstås som en viktig beståndsdel, medan specificering ej är av vikt.  

3. Ingen specificering, hög medvetenhet 
- Orio 

4. Specificering, hög medvetenhet  
- LKAB 
- SEK (enligt IR-ramverket) 

1. Ingen specificering, låg medvetenhet  
- Apoteket 
- Nordnet 
- Hufvudstaden 
- PostNord 
- TeliaSonera 

2.  Specificering, låg medvetenhet  
- Apoteksgruppen 
- Svensk bilprovning 
- Svevia 
- Svenska spel 
- Swedavia 
- Vattenfall 

Figur 4.8: Specificering och medvetenhet. Figuren visar hur företagen förhåller sig till specificering 

samt medvetenhet kring integrering. I figuren placeras företagen i en av fyra grupper enligt: 1) visar 

ingen medvetenhet kring integrering tillika specificerar ej rapporten som integrerad, 2) visar ingen 
medvetenhet kring integrering men specificerar att rapporten är integrerad, 3) visar medvetenhet kring 

integrering utan att specificera rapporten som integrerad, och 4) visar medvetenhet kring integrering och 

specificerar rapporten som integrerad. 

Inom grupp 1 befinner sig fem företag från undersökningen, vilka i sina årsredovisningar inte 

specificerar att de redovisar integrerat, och vidare har en låg nivå av medvetenhet. T ex skriver 

Apoteket att de ska “säkerställa att vi förutom den ekonomiska aspekten även integrerar miljö 

och sociala perspektiv i våra beslut” (Apoteket 2015:12). Detta indikerar att IM finns eftersom 

det handlar om att integrera hållbarhetsaspekter i beslut, dock är detta det enda som sägs om 

integrering i hela rapporten, varför vi bedömer medvetenheten som låg. Likaså gäller det 

Hufvudstaden som säger att “Hållbarhetsarbetet är en integrerad del i vår dagliga verksamhet. 

Utgångspunkten är våra värderingar, kvalitet, ärlighet, lyhördhet och engagemang, som 

kompletteras med policyer inom miljö och personal” (2015a:28). I övrigt nämns inget mer om 

integrering, varför samma bedömning görs som för Apoteket. 

Inom grupp 2 befinner sig sex företag från undersökningen vilka specifikt uttrycker att de 

redovisar integrerat, men påvisar precis som företagen i grupp 1 låg medvetenhet. Detta innebär 

att totalt 11 av 14 företag visar låg medvetenhet. T ex uppger Svensk Bilprovning (2015:31) att 

“Bilprovningen rapporterar sitt hållbarhetsarbete integrerat med årsredovisningen”, vilket 

innebär att de specificerar rapporten som integrerad. Vidare säger de att “den praktiska 

[hållbarhets-] styrningen sker integrerat i den ordinarie verksamheten utifrån mål och rutiner” 

(Svensk Bilprovning 2015:11). Trots att företaget uppger att de tillämpar IM bedöms företaget 

visa låg medvetenhet till följd av dålig motivering av detta. Förklaringen av vad de anser vara 

“integrerad hållbarhetsstyrning”, är endast standardiserade processer, samt att hållbarhetsfrågor 
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är integrerade i företagets vision, affärsidé och policyers. Detta är förvisso en bra grogrund för 

IR, men för att påvisa större grad av medvetenhet behöver företaget visa hur, vilket också gäller 

för Apoteket och Hufvudstaden ovan.  

Inom grupp 3 befinner sig endast Orio, vilka ej specificerar rapporten som integrerad, men 

däremot beskriver verksamheten som integrerad. T ex säger Orio att:  

I samband med att Orio vid årsskiftet 2012/2013 övergick i statlig ägo genomfördes en översyn 

och analys av hållbarhetsarbetet. Syftet var dels att identifiera och sätta fokus på de väsentligaste 
hållbarhetsfrågorna, dels att skapa effektivare processer och arbetssätt för att öka integreringen 

av hållbarhetsarbetet i den dagliga verksamheten (Orio 2015:41). 

Här framgår att företaget ser fördelar med att integrera hållbarhetsarbetet i den dagliga 

verksamheten. Denna typ av citat finns att hitta på flera ställen i rapporten, vilket stärker 

trovärdigheten kring företagets medvetenhet, till skillnad från de företag som placerats inom 

grupp 1 och 2. 

Inom grupp 4 befinner sig två företag, vilka specificerar rapporten som integrerad, samt visar 

hög medvetenhet. Ett av dessa två företag är LKAB som specificerar genom att säga: “Sedan 

2012 är hållbarhetsredovisningen integrerad med årsredovisningen, vilket reflekterar 

hållbarhetsfrågornas integrering i den löpande verksamheten” (LKAB 2015a:74). Företaget 

menar även att integrering är en del i den löpande verksamheten, vilket tyder på IM. Vidare har 

LKAB “valt att redovisa finansiell och icke-finansiell (social och miljömässig) information i 

samma rapport för en bättre förståelse för företaget och verksamheten” (LKAB 2015a:IV) och 

visar därigenom också medvetenhet.  

4.5 Sammanfattning empiri och analys 

Inom samtliga tre underkategorier som utgör huvudkategori 1, strategiskt fokus och 

framtidsorientering, visar företagen överlag en hög nivå. De företag som illustrerat 

affärsmodellen/värdeskapandeprocessen överträffade övriga företag gällande tydlighet och 

koncishet. Samtliga företag lyckas väl med att beskriva övergripande strategiska mål, och visar 

därmed vart de vill ta sig, samt hur de tänker ta sig dit. Företagens beskrivning av omgivning, 

möjligheter och utmaningar är tydliga, varvid företagens omvärld tas i beaktning samt hur 

denna påverkar företagen. Att samtliga företag lyckas bra inom dessa tre kategorier, tros bero 

på att kategorin består av innehållselement, som är lättare att relatera till, till skillnad från 

huvudkategori 2 och 3, som består av vägledningsprinciper. 

Huvudkategori 2 består av det fundamentalt viktiga begreppet väsentlighet, som inbegriper att 

företagen för en intressentdialog med avgränsbara nyckelintressenter, samt genomför en 
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väsentlighetsanalys för att prioritera väsentliga frågor. Samtliga företag har en intressentdialog 

och en väsentlighetsanalys, fast utför dessa olika väl. Företag som förtydligat hur och varför 

nyckelintressenter valts ut bedöms hålla hög kvalitet. Vissa företag har dock vid identifiering 

av intressenter uppgett samhället som intressent, vilket tolkas som en symbolisk handling, då 

dialog ej kan föras med denna heterogena intressentgrupp. Väsentlighetsanalysen har i denna 

studie ofta presenterats i matris, där endast ett företag rangordnat de prioriterade frågorna. 

Endast ett företag har inte genomfört en väsentlighetsanalys för 2014, utan bekräftat tidigare 

väsentlighetsanalys, varvid den cirkulära processen ifrågasätts. Genom att samtliga företag, om 

än till olika grad, presenterat intressentdialog och väsentlighetsanalys, har dessa effektivt 

lyckats undvika att begå Sin of hidden trade-off, och således även misstankar om greenwashing. 

Vidare bedöms de flesta rapporter brista i koncishet, trots att ofta endast få kopplingar görs. 

Inom huvudkategori 3, koppling av information, är nivån överlag lägre än i övriga 

huvudkategorier. Flera företag misslyckas med att dra tillräckligt tydliga kopplingar mellan 

information inom båda underkategorierna och gör endast få och/eller svaga kopplingar. De 

flesta företag gör få och/eller svaga kopplingar mellan innehållselement, där den vanligaste 

kopplingen är mellan risker och affärsmodell/strategi, då väsentliga risker väljs ut enligt 

påverkan på just affärsmodell/strategi. Även inom övriga kopplingar gör de flesta företag få 

och/eller svaga kopplingar. Vidare misslyckas de flesta företag att dra den typen av kopplingar 

som utgör “den heliga graal”, dvs mellan finansiell information och hållbarhetsinformation. 

Slutligen behövs kopplingar mellan kapitalen förtydligas samt inkludera kort, medellångt samt 

långt perspektiv för att inte enbart bli rättfärdigande. De flesta rapporter förefaller, till följd av 

det låga antalet kopplingar, vara blandade snarare än integrerade.  

I denna studie har främst informationsfunktionen granskats. För att se eventuella tecken på 

omvandlingsfunktionen, har uppmärksamhet även riktats åt vad företagen säger gällande 

integrering, vilket format begreppen specificering och medvetenhet. Det tidigare innebär att 

företagen säger att rapporten är integrerad, och de senare att de visar medvetenhet kring 

integrering, IT, IM och dess fördelar. Åtta av företagen i denna studie, specificerar att 

redovisningen är integrerad, vilket innebär att sex av företagen ej gör någon ytterligare 

specificering i själva rapporten. Tre av företagen påvisar hög medvetenhet, medan hela elva 

företag påvisar ingen eller låg medvetenhet. I nästa del följer en diskussion kring resultaten av 

särskilt intresse från denna del. 
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5. Diskussion 

I del 5 genomförs en diskussion för att kartlägga den generella IR-nivån utifrån 

kodningsschemats tre huvudkategorier: 1) Strategisk fokus och framtidsorientering, 2) 

väsentlighet och 3) koppling mellan information. Resultatet presenteras i tabellform, varpå 

väsentlighet och koppling av information diskuteras mer ingående, där fokus ligger på den 

generella nivån och ej specifika företag. Inom de tre huvudkategorierna diskuteras resultatet i 

förhållande till tidigare studier och utifrån studiens teoretiska referensram. Syftet med 

diskussionen är att med hjälp av teori, empiri och analys besvara syfte och frågeställning. 

 

Företag IR-nivå Strategisk fokus 
och 

framtidsorientering 

Väsentlighet Koppling mellan 
information 

Orio Industries Hög    

LKAB Medium/hög    

PostNord Medium/hög    

Svenska spel Medium/hög    

Vattenfall Medium/hög    

TeliaSonera Medium/hög    

Nordnet Medium    

Svevia Medium    

Swedavia Medium    

Apoteket Medium    

SEK Medium    

Svensk bilprovning Medium    

Apoteksgruppen Låg/medium    

Hufvudstaden Låg/medium    

Företagens generella nivå Medium/hög Medium Låg/medium 

 
Tabell 5.1: Kartläggning av IR-nivån. Företagen är rangordnade efter bedömd IR-nivå. 

 Legend:  Låg Låg/medium Medium Medium/hög Hög 
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Tabell 5.1 illustrerar studiens resultat av kartläggningen, dvs vår bedömning av IR-nivån i de 

14 företagens årsredovisningar. Tabellen visar det sammanställda resultatet av analysen inom 

varje huvudkategori, vilket sammanställts utifrån bedömningskriterierna i bilaga 2. Vidare syns 

den samlade bedömningen per företag (se kolumn 2 “IR-nivå”), samt den samlade 

bedömningen per huvudkategori (sista raden “Företagens generella nivå”). De granskade 

årsredovisningarna uppvisar en ojämn IR-nivå såväl företagen emellan, som inom företagen. 

De flesta företag har lyckats bäst med huvudkategorierna enligt följande ordning: 1) strategiskt 

fokus och framtidsorientering, 2) väsentlighet, och 3) koppling av information, vilket speglas i 

den sista raden i tabell 5. Samtliga företag uppnår i genomsnitt en hög IR-nivå inom strategiskt 

fokus och framtidsorientering, vilket, som tidigare nämnts, tros bero på att denna kategori består 

av innehållselement, som är förhållandevis okomplicerade att uppfylla. Gällande väsentlighet 

och koppling av information, vilka främst består av vägledningsprinciper som är mer 

komplicerade att uppfylla, uppnår företagen en lägre IR-nivå. Nedan diskuteras de tre 

huvudkategorierna mer i detalj i förhållande till studiens teori, samt huruvida företagen visar 

tecken på omvandlingsfunktionen. 

5.1 Strategiskt fokus och framtidsorientering 

Samtliga företag uppnår inom denna huvudkategori bedömningen medium/hög eller hög, 

förutom ett företag där IR-nivån bedöms vara medium. Detta innebär att de flesta företagen 

lyckas mycket väl med att beskriva såväl affärsmodell och övergripande strategiska mål, som 

omgivning. En fråga vi ställer oss gällande företagens affärsmodell är dock varför inte fler 

företag utgår från ramverkets figur för presentation av affärsmodell och värdeskapandeprocess 

(se figur 2.1). Hade fler företag använt sig av denna kunde de på ett tydligare sätt, dels redogjort 

för verksamhetens värdeskapandeprocess, dels på ett enkelt sätt gjort kopplingar. En trolig 

anledning till att inte fler företag gör detta kan helt enkelt vara att de inte är tillräckligt insatta i 

ramverket. Väsentlighet och kopplingar utgör i denna studie, precis som i tidigare studie av 

Dobkowski-Joy & Brockland (2013:6), skillnaden mellan en blandad rapport och en integrerad 

rapport. De viktigaste fynden i del 4 är inom dessa två kategorier, varför fortsatt fokus i 

diskussionen kommer att vara på dessa.  

5.2 Väsentlighet 

De flesta företag i denna studie har uppnått medium till hög nivå inom väsentlighet, och endast 

två företag har lägre än medium. Detta innebär enligt oss, att företagen inte bara lyckas minska 

misstankar om greenwashing, utan även att de effektivt beaktar nyckelintressenternas syn på 
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vad som är väsentligt (Eccles & Krzus 2015:132-133). Att avgöra vilka intressenter som är 

viktiga, dvs nyckelintressenter, kräver enligt Eccles & Krzus (2015:132) mod, då vissa 

intressenter kan motsäga sig företagets bedömning och protestera öppet (Ibid.). För att undvika 

denna konflikt kan företagen ta till sig försonliga fraser som “we care about all of our 

stakeholders”, vilket står i vägen för företagets förmåga att avgöra vad som är väsentligt, och 

därmed också företagens förmåga att dra nytta av omvandlingsfunktionen (Ibid.). En 

övervägande majoritet av företagen i denna studie kompletterar sina övriga nyckelintressenter 

med att säga att samhället/allmänheten är en nyckelintressent. Vissa menar till och med att de 

för en dialog med samhället. Dessa påståenden kan från företagens sida vara i god tro med syftet 

att inkludera alla intressenter. Företagen löper dock enligt oss risken att deras engagemang inte 

verkar trovärdigt, varvid legitimiteten kan skadas och ett legitimitetsgap kan uppstå (se 

O’Donovan 2002:346a; Deegan & Unerman 2011:330). Vi förstår att företagen i studien kan 

betrakta samhället som en intressent eftersom samhället påverkas av företaget och vice versa, 

men inte som en nyckelintressent. Endast ett företag i denna studie har specifikt angett såväl 

nyckelintressenter (med vilka dialog förs), som andra övriga intressenter (Nordnet 2015b:2-3). 

Om ett företag anser att samhället utgör en nyckelintressent, dvs en intressent som kan påverka 

och påverkas av företaget, hade företaget sett till att en dialog också hade förts med samhället, 

vilket vissa företag gör, medan andra utesluter denna intressentgrupp i dialogen. Då 

nyckelintressenter bör vara avgränsbara, kan samhället i sig ej vara en nyckelintressent, utan 

bör brytas ner i flera nyckelintressenter, så att en dialog kan föras (Eccles & Krzus 2015:128). 

Genom att å ena sidan använda avgränsbara nyckelintressenter, men å andra sidan även säga att 

samhället är en av dessa utan att föra dialog med det, fyller samhället inte någon “funktion”, 

varvid det även kan tolkas som en symbolisk användning för att undvika legitimitetsgap 

(O’Donovan 2002:346a; Deegan & Unerman 2011:330). 

Som vi tog upp i teori, behövs transparens angående vilka intressenters aspekter som prioriteras 

(Eccles & Krzus 2015:132; PwC 2015:15). Om företagen i denna studie hade tilldelat sina 

nyckelintressenter en avvägningsfaktor i enlighet med vad PwC (2015:15) föreslår, hade 

trovärdigheten och därmed också legitimiteten ökat. Även här uppstår dock möjligtvis 

problemet med att vissa intressenter inte håller med om avvägningsfaktorn som de tilldelats, 

varför företagen undviker att göra en avvägning. Samtliga företag har misslyckats med att 

prioritera olika intressentgruppers skilda syn på vad som är väsentligt. Precis som det faktum 

att trovärdigheten minskar när företaget säger att de bryr sig om alla sina intressenter, är detta 

också fallet när de implicit säger att de bryr sig lika mycket om alla sina nyckelintressenter. 
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Oavsett vilka nyckelintressenter ett företag identifierar, samt hur avvägning mellan dessa görs, 

bör processen beskrivas för att uppnå transparens (IIRC 2013:17). Detta gäller alla steg, från 

identifiering av intressenter, dialogform, framtagning av väsentliga frågor och rangordning 

mellan dessa. Utan en tydlig processbeskrivning går det inte att uppnå en hög nivå av vare sig 

trovärdighet eller legitimitet, och därmed inte heller IR.  

Enligt Wartick & Mahon (1994, i O’Donovan 2002:346-347) kan legitimitetsgap bl a uppstå 

när samhällets förväntningar förändras, medan företagen förblir oförändrade. IR är, som 

tidigare nämnts, en cirkulär process som börjar med intressentdialog och väsentlighetsanalys, 

och där lärdomen av processen aldrig upphör (Cheng et al 2014:113-14; PwC 2015:5). På detta 

sätt uppdaterar företaget kontinuerligt sina väsentliga frågor och bekräftar att de stämmer 

överens med sina nyckelintressenter, vilket torde hjälpa företagen att undvika legitimitetsgap, 

även om nyckelintressenternas syn på vad som är legitimt ej helt överensstämmer med 

samhället. Att föra en dialog med nyckelintressenter förväntas effektivt kunna fånga upp delar 

av vad som anses väsentligt bland samhällets entitieter, medan en dialog med samhället skulle 

vara oerhört kostsamt och tidskrävande, eller till och med omöjlig på grund av heterogeniteten 

inom samhället. 

5.3 Koppling mellan information 

En övervägande majoritet av företagen i denna studie har fått låg/medium till medium IR-nivå 

på sina kopplingar. Vissa företag som endast visade låg/medium eller medium nivå på 

kopplingar, gav ändå vid granskningen intrycket av att informationen kopplades. I dessa fall 

har företagen bedömts enligt nivån på de kopplingar som identifierats, då kopplingar måste vara 

tillräckligt explicita för att olika läsare ska uppfatta redovisningen som kopplad. Som vi nämnde 

tidigare kan ett lågt antal hittade kopplingar även bero på vår oförmåga att upptäcka dessa. Vi 

anser dock att om vi, som granskat årsredovisningarna i medveten jakt på kopplingar, inte 

lyckas identifiera dessa, så finns en stor risk att övriga läsare inte heller ser dem.  

Att det i företagens årsredovisningar görs få kopplingar, och därmed finns utrymme för fler och 

väsentliga kopplingar, kan enligt oss bero på två saker. Första möjliga förklaringen är att 

företagen befinner sig i början av sin IR-resa och inte har hunnit skaffa sig någon eller tillräcklig 

kunskap för att anamma IR-ramverket i högre grad. Detta är också vad Maniora (2015) anger 

som en möjlig förklaring i sin studie av integreringsgrad, där hon ej fann IR överlägsen separata 

hållbarhetsrapporter vad gäller integreringsgraden. Resultatet av vår kartläggning visar att just 

väsentliga kopplingar är svåra för företagen att beskriva, varför vi anser att detta är en trolig 
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förklaring. Detta kan bero på att ramverket publicerades ett drygt år innan årsredovisningarna 

för 2014 sammanställdes och att det därför inte hunnit sprida sig. Enligt Perego et al. (2016:8) 

finns just ett behov av att accelerera spridningen av IR, vilket endast kan ske med hjälp av en 

ökad nivå av tydlighet och samstämmighet inom IR-fältet. Vidare behövs högre grad av 

samverkan mellan organisationer i motsats till konkurrens om resurser och status (Ibid.). En 

annan relativt avgörande faktor för IR är enligt Eccles & Krzus (2015:77) den viktiga rollen 

som The big four spelar för framgången inom IR-rörelsen, eftersom dessa står för en 

övervägande del av de revisioner som utförs i världen av företags finansiella redovisning, och 

i allt högre grad också icke-finansiell information. Enligt detta kommer PwC:s (se PwC 2013) 

implementeringsguide ge IR-utvecklingen en knuff i rätt riktning, samtidigt som det skickar en 

legitimerande signal till omvärlden. 

Den andra möjliga förklaringen till att endast få kopplingar görs, är att företagen har hört talas 

om IR som det nyaste inom hållbarhetsredovisning, varvid de använder begreppet som ett 

buzzword. Att IR används som ett buzzword, innebär att företagen anammar konceptet som en 

legitimitetsstrategi, där de utan att “ändra sin påverkan, mål och metoder” för verksamheten, 

avser att “bli identifierade som legitima genom symboler” som för tillfället anses bidra till hög 

legitimitet (Dowling & Pfeffer 1975:133). På så sätt försöker företagen hantera legitimitet 

genom kommunikation, för att påverka den externa uppfattningen om sin verksamhet (Dowling 

& Pfeffer 1975:133; Deegan 2002:297). Det är inte ovanligt att företag snabbt tar till sig nya 

buzzwords när dessa vinner terräng utan att begreppens innehåll anammas (Hahn & Kühnen 

2013:9; Eccles et al. 2010:92), vilket också verkar vara fallet med IR. Självklart kan det för de 

individuella företagen vara så att förklaringen ska hittas någonstans mellan dessa två 

ytterligheter. Användning av buzzwords som en kommunikationsstrategi för att genomgå 

greenwashing kan enligt oss kopplas till Sin of Worshipping False Labels, genom att rapporten, 

och därigenom företaget, får en falsk IR-etikett (Terrachoice 2010:10). Här tror vi emellertid 

att företag använder IR som ett buzzword eftersom detta anses vara ett lätt sätt att förbättra 

legitimiteten. Med antagandet att olika intressenter är intresserade av olika delar av en 

årsredovisning, och vidare att en stor andel av dessa intressenter endast läser de delar av en 

årsredovisning som är av intresse, anser vi det troligt att dessa lätt skulle övertygas om 

företagets påstående om att rapporten är integrerad. Särskilt om intressenterna i fråga, precis 

som företaget i fråga, inte är helt insatta i vad IR innebär, förutom att det är något positivt och 

önskvärt. För den uppmärksamma läsaren, dvs den som läser hela rapporten och/eller är 

medveten om vad en integrerad rapport konkret ska innehålla, är det dock relativt enkelt att 
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genomskåda när en rapport är integrerad och när den enbart påstås vara det. Eccles & Krzus 

(2015:39) erkänner möjligheten att företag använder IR som greenwashing, men menar också 

att det finns betydligt enklare sätt att skapa legitimitet i form av greenwashing, än genom IR. 

Vi tolkar detta som att det är komplicerat för företag att genomföra en riktig integrerad rapport 

(med kopplingar, väsentlighetsanalys, användning av kapital etc), vilket är skälet till att de anser 

det ofördelaktigt att använda IR som greenwashing. Detta är dock inte den typen av 

greenwashing som vi pratar om ovan, där det används som buzzwords. Att begrepp används 

som buzzwords finns det alltid en viss risk för.  

Oavsett orsaken till varför de flesta företag misslyckas med att göra flera tydliga kopplingar, 

och därmed uppnå en högre IR-nivå, beror företagens oförmåga att göra tillräckligt många 

väsentliga kopplingar inte på att sådana kopplingar inte finns. Som Eccles & Krzus (2015:205) 

visar, är möjligheterna många när det kommer till vilka kopplingar ett företag faktiskt kan göra 

bara vad gäller innehållselementen (se figur 2.3). Än viktigare är, som vi också nämner i empiri 

och analys, att kopplingar av typen “den heliga graal” görs. Enligt oss kan dessa göras väldigt 

enkelt, och vi ställer oss därmed frågande till varför de flesta företag i studien misslyckas med 

detta, vilket även varit fallet i tidigare studier (Eccles & Krzus 2015:205; Eccles et al. 

2015:115). De flesta av företagen säger att finansiell information och hållberhetsinformation 

har integrerats i rapporten, men gör ändå inte dessa kopplingar. Det räcker med andra ord inte 

att säga att finansiell information integreras med hållbarhetsinformation, utan företagen måste 

göra explicita kopplingar, speciellt mellan dessa två faktorer.  

5.4 Omvandlings- och informationsfunktion 

Som nämndes i föregående avsnitt, finns det plats för förbättring för att uppnå integrering hos 

samtliga företag i studien. Många företag som engagerat sig i IR, i dess tidiga stadium, har gjort 

detta oproportionerligt, genom att anamma det som en extern kommunikationskanal med fokus 

på den externa rapporten (informationsfunktionen), istället för att använda det som en intern 

styrningsprocess (omvandlingsfunktionen) (Eccles & Krzus 2015:33; Eccles & Serafeim 

2015:19; Perego et al. 2016:7). Vi kom fram till att detta antingen kan föranledas av att 

företagen är i början av sin IR-resa eller av greenwashing. 
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Figur 5.1: IR, medvetenhet och specificering. Figuren visar samband mellan IR, IT och IM, samt 
slutprodukten, den integrerade rapporten. Omvandlingsfunktionen knyts ihop med IT och IM, medan 

informationsfunktionen knyts ihop med den integrerade rapporten. Vidare kopplas här medvetenhet och 

specificering till omvandlings- respektive informationsfunktionen (jfr figur 2.2). 

Detta leder oss än en gång in på årsredovisningarna som ett kommunikationsverktyg för att 

skapa eller förstärka företagens legitimitet. Företagen som anses ha hög specificering och låg 

medvetenhet, samt låg IR-nivå skulle kunna vara ett tecken på att greenwashing används i 

kommunikationsstrategin, mer eller mindre medvetet (se diskussion kring kopplingar ovan). 

Som nämnts i teori är IT och IM en förutsättning för IR (IIRC 2013:2). De granskade företagen 

uppnår överlag en låg/medel IR-nivå, vilket vi tror beror på att IT och IM inte är inbäddade i 

företagens verksamhet. Detta leder till att koppling av information i ledningens rapportering, 

analys och beslutsfattande ej uppstår naturligt och därmed blir bristfällig. IT och IM skulle 

vidare betyda att informationssystemen som stödjer intern och extern rapportering och 

kommunikation, inklusive förberedelse av den integrerade rapporten, i högre grad skulle kunna 

fylla just denna funktion (IIRC 2013:2). En tanke vi har, är att det från omvandlingsfunktionens 

perspektiv inte är rapportens IR-nivå med hjälp av kopplingar i sig som är viktig, utan att en 

hög IR-nivå istället är en indikator på hur väl företaget lyckats anamma IT och IM, vilket är 

viktigt för ett långsiktigt hållbart företagande. Företag som i någon grad använder 

omvandlingsfunktionen visar tecken på att genuint försöka uppnå ett hållbart företag, dvs att 
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kakan inte bara ser bra ut, utan faktiskt också smakar gott. Därigenom undviks misstankar om 

greenwashing. 

Vi tror att en möjlig förklaring till att företagen överlag inte uppnår en hög IR-nivå, är att många 

börjar med att rapportera integrerat innan IT och IM har uppnåtts. Om företagen istället började 

med att se inåt och fokusera på att uppnå IT och IM, antas en integrerad rapport vara lättare att 

uppnå, eller t o m vara en naturlig konsekvens av IT och IM (IIRC 2013:2; EY 2014:3; Eccles 

& Serafeim 2015; PwC 2015:3). Detta var vad Watson (2012:5) fann i sin undersökning av 

integrerade rapporter i Sydafrika, där företag som tycks ha börjat från grunden med att 

bestämma vad och hur de ska rapportera, i allmänhet har kortare och mer effektiva rapporter. 

För att återvända till liknelsen med en kaka, innebär detta att företagen bör börja med att baka 

en bra kaka (IT och IM), och avvakta med att fokusera på glasyren (IR). I denna studie har två 

företag visat låg/medium IR-nivå, och dessa har även påvisat låg medvetenhet. Vidare har de 

två företagen som påvisat högst IR-nivå, även visat hög medvetenhet. Ytterligare ett företag 

bedöms uppnå hög medvetenhet, och det redovisar enligt ramverket, men uppnår endast 

medium IR-nivå. Vi tolkar detta som att ett samband möjligtvis finns mellan företagens visade 

medvetenhet kring fördelarna med IR och deras uppnådda IR-nivå. Men att bekräfta detta 

samband ligger utanför denna studies gränser, varför vi tar upp det under förslag på vidare 

forskning nedan. 
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6. Slutsatser  

I del 6 presenteras avslutande reflektioner i form av slutsatser, praktiskt och teoretiskt bidrag. 

Därutöver ges förslag på vidare forskning, där en longitudinell- eller fallstudiedesign föreslås. 

 

Utgångspunkten för denna studie har varit att kartlägga IR-nivån för 2014 bland stora svenska 

företag som angett att de redovisat integrerat. Syftet har vidare varit att bidra med praktiska 

exempel. Den kartlagda nivån har sedan förklarats med hjälp av legitimitetsteorin. Studiens 

resultat visar att innehållselementen har varit enklare att uppnå än de vägledande principerna, 

varför företagen visar högre IR-nivå inom strategiskt fokus och framtidsorientering, än inom 

väsentlighet och koppling mellan information, vilket är i enlighet med vad Dobkowski-Joy & 

Brockland (2016) fann i sin studie. En övervägande majoritet av företag i denna studie redovisar 

strategiskt fokus och framtidsorientering på en medium/hög nivå. Vidare använder de flesta av 

företagen väsentlighetsanalysen på en medium/hög, och minskar därmed risken för misstankar 

om greenwashing. Företagen visar dock även tecken på att kommunikationen inom 

väsentlighetsanalysen används som en legitimitetsstrategi, genom att de flesta företag 

symboliskt anger samhället som nyckelintressent. Slutligen uppnår företagen det lägsta 

resultatet inom kopplingar mellan information, där de flesta företag uppnår låg/medium eller 

medium IR-nivå. Denna nivå på kopplingar föranleder slutsatsen att de flesta rapporterna är 

blandade och inte integrerade. I likhet med tidigare studier saknas kopplingar som utgör “den 

heliga graal” inom IR, vilket bestyrker denna kategorisering som blandad (Eccles & Krzus 

2015:205; Eccles et al. 2015:115). Endast tre av studiens 14 företag har visat medvetenhet kring 

fördelarna med IR, vilket innebär ett möjligt samband mellan företagens visade medvetenhet 

och deras uppnådda IR-nivå. Detta kan vara ett tecken på att företagen använder IR som 

informations-, snarare än omvandlingsfunktion (se Perkins 2012:192; IIRC 2013:2; EY 2014:3; 

Eccles & Krzus 2015:46; Eccles & Serafeim 2015; Pwc 2015:3). Därför efterlyses vidare 

studier för att bekräfta eller dementera detta samband. 

Studien kompletterar tidigare erfarenhet och forskning inom såväl praktiken som teorin. Det 

praktiska bidraget inbegriper att ge och analysera explicita exempel från företag som anger att 

de redovisar integrerat. Att ge såväl bra som mindre bra exempel utifrån IR-ramverket och 

litteratur på området, underlättar för t ex företag som vill implementera IR. Genom att vidare 

betona vikten av medvetenhet kring IR:s fördelar, dvs att IT och IM är en förutsättning för en 

bra integrerad rapport, kan företagen fokusera på denna fundamentala del av modellen, istället 
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för på rapporten. Dessutom bidrar studien genom att placera IR-ramverket på praktikers radar, 

med chansen att de tar till sig detta. Detta bidrar till bättre spridning och förståelse för 

ramverket, som på grund av att det är principbaserat framstår som teoretiskt och svårt att 

tillämpa i praktiken (Perego et al. 2016:9).  

Studien har därutöver kompletterat den befintliga litteraturen på området genom att kartlägga 

14 stora svenska företags IR-nivå, vilket fyller den kunskapslucka som identifierades i studiens 

inledande del. Det slutgiltiga teoretiska bidraget är att studien visar att de granskade företagen 

uppvisar tydliga brister angående kärnan inom IR, genom att inte göra tillräckligt många tydliga 

kopplingar (Dobkowski-Joy & Brockland 2013:7; Eccles & Krzus 2015:204; Eccles et al. 

2015:109). Detta kan förklaras av att företagen antingen inte är tillräckligt insatta i ramverket, 

vilket i sin tur kan bero på att ramverket ännu inte hunnit sprida sig bland företag (Perego et al. 

2016:8). En annan förklaring kan vara att företag använder IR som en kommunikationsstrategi 

för att uppnå legitimitet (Dowling & Pfeffer 1975:127; Lyon & Maxwell 2011:5).  

Trots att företagen i studien visar brister gällande väsentlighet och kopplingar, samt visar få 

tecken på medvetenhet, anser vi i enlighet med Eccles & Krzus (2015:61), att chansen finns att 

företagen ligger i startgroparna för en intressant IR-resa. Vi ser därför fram emot att följa IR-

rörelsens utveckling, med förhoppningen att IR kan leva upp till sitt syfte. Vem vet, kanske IRC 

of SA har rätt när de säger att:  

First there was financial reporting, then came sustainability reporting, and now it’s the turn of 
integrated reporting (IRC of SA u.å.). 

6.1 Förslag på vidare forskning 

Denna studie har kartlagt IR-nivån bland av 14 granskade företag, samt givit praktiska exempel. 

Studien har dock två begränsningar som framtida forskning till fördel kan byggas vidare på. 

Denna kvalitativa studie har utförts med fokus på informationsfunktionen inom IR, varvid den 

begränsas i möjligheten att granska omvandlingsfunktionen. Vår studie har undersökt tecken på 

omvandlingsfunktionen, där företagen visat låg grad av medvetenhet. Att bekräfta detta, samt 

ta reda på varför, ligger dock utanför denna studies ramar, varför det vore intressant med 

kvalitativa studier som fokuserar på just omvandlingsfunktionen. Även Perego et al. (2016:10) 

efterfrågar fler studier som undersöker omvandlingsfunktionen, och inte 

informationsfunktionen, genom att applicera teoretiska linser som kan förklara just 

omvandlingen, vilket är i enlighet med vad vi efterfrågar. 
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Därutöver begränsas studien genom sin tvärsnittsdesign. Det är svårt att avgöra om den 

förhållandevis låga IR-nivå som identifierats hos flera av studiens företag, orsakas av att de är 

i början av sin IR-resa med avsikten att anamma såväl omvandlingsfunktionen som 

informationsfunktionen eller enbart använder IR som en kommunikationsstrategi, 

greenwashing, för att uppnå legitimitet. Ett sätt att svara på denna fråga är att göra en liknande 

studie som denna, fast longitudinell, där förändringsprocessen beaktas. Genom att se företagens 

utveckling är det lättare att avgöra huruvida de befinner sig på en iterativ resa, där rapporterna 

blir mer och mer integrerade för varje år, eller om företagen blott står stilla och därmed troligen 

använder IR som ett buzzword. Vår studie beaktar endast 2014, och därmed ej företagens 

förändring över tid, varvid vi begränsats i möjligheten att avgöra detta.  

Utöver dessa två begränsningar har vi ytterligare ett förslag på vidare forskning. Resultatet av 

studien visar att två företag sticker ut, varför kvalitativa fallstudier med fördel kan göras på 

dessa. Det första företaget, Orio, har uppnått högst IR-nivå i denna studie, men specificerar ej 

rapporten som integrerad, varför det vore intressant att se huruvida företaget börjat med 

omvandlingsfunktionen. Det andra företaget, SEK, har tagit till sig ramverket och således hittat 

”språket” för IR. Förutsatt att IR ej används som en kommunikationsstrategi, förväntas 

rapporteringen genom den iterativa processen utvecklas och bli bättre, varför även SEK är av 

intresse för vidare studier. 
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Bilaga 1: Kodningsschema 

Huvudkategori 1 (nivå 1): Strategisk fokus och framtidsorientering 

Underkategori 1.1 (nivå 2): Företagets affärsmodell 

Beskriver rapporten företagets affärsmodell på ett tillfredsställande sätt? 

Definition: I denna kategori ska information om företagets affärsmodell placeras, där 

affärsmodellen beskriver hur en affärsverksamhet är tänkt fungera, där affärsidén är kärnan av 

affärsmodellen. Specificerar ett företag sin affärsidé/mission eller vision ska detta ingår i denna 

kategori. Detta innebär att kategorin dels ska innehålla vad företaget gör (t ex 

fastighetsförvaltning, läkemedelsförsäljning etc). Vidare ska information om hur intäkter 

skapas, samt gällande produktion mm även ingå i denna kategori, eftersom det mer i detalj 

beskriver vad företaget gör/hur det är tänkt att fungera. 

- Hur ser företagets affärsmodell ut? 

- Vad gör företaget? 

- Vad har de för mission och vision? 

- Vad är företagets funktion i samhället? 

 

 

Underkategori 1.2 (nivå 2):  Övergripande strategiska mål 

Beskriver rapporten företagets övergripande strategiska mål på ett lämpligt sätt? 

Definition: I denna kategori ska information om företagets övergripande strategiska mål 

placeras, där övergripande syftar på specifika mål på företagsnivå, där strategi innebär en 

prioritering av resurser för att nå ett mål, och mål syftar på såväl finansiella som icke-finansiella 

mål som företaget vill uppnå, ibland bryts dessa ner till särskilda mål för olika enheter. 

Övergripande strategiska mål syftar således till hur företaget avser att prioritera sina resurser 

för att uppfylla sina övergripande mål och skapa konkurrensfördel (vilket t ex inte syftar på 

enhetsnivå utan övergripande för hela företaget). 

- Ger företagets rapport insikt i dess strategi samt hur strategin är relaterad/kopplad till 

företagets förmåga att skapa värde på kort, medellång och lång sikt? 

- Vart vill företaget komma och hur tänker det komma dit? 

- Tar de strategiska målen hänsyn till hållbarhetsfaktorer? 
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Underkategori 1.3 (nivå 2): Omgivning, möjligheter & utmaningar 

Förs en diskussion om framtida möjligheter, utmaningar och osäkerhetsfaktorer som 

påverkar verksamheten? 

Definition: I denna kategori ska information om företagets externa omgivning, framtida 

möjligheter, utmaningar och osäkerhetsfaktorer placeras. Extern omgivning innebär 

omständigheter inom den kontext som de är verksamma, t ex  legala (lagförändring som 

påverkar företaget), kommersiella (t ex marknadsförhållanden), sociala (t ex utbildningsnivå, 

konsumtionsvanor/-mönster), miljömässiga (t ex naturresurser och resurshantering) och 

politiska (t ex politiskt styrning/värdering), men avgränsas inte till detta utan även andra viktiga 

externa omständigheter för företaget och dess affärsmodell. Samt där framtida möjligheter, 

utmaningar och osäkerhetsfaktorer innebär att företaget beskriver faktorer som kan påverka 

dess förmåga att skapa värde på kort, medellång och lång sikt. 

- Under vilka omständigheter är företaget verksamt? Där omständigheter syftar på den 

externa omgivning och innebär att legala, kommersiella, sociala, miljömässiga och 

politiska kontexter som påverkar företaget värdeskapande tas i beaktning. 

- Vilka är de specifika risker och möjligheter som påverkar företagets förmåga att skapa 

värde på kort, medellång och lång sikt, och hur arbetar företaget med dessa? 

- Vilka utmaningar och osäkerheter kan företaget riskera att möte vid att fullfölja sin 

strategi, och vilka är de potentiella konsekvenserna för sin affärsmodell och framtida 

resultat?  

 

 

Huvudkategori 2 (nivå 1): Väsentlighet 

Underkategori 2.1 (nivå 2): Process för väsentlighetsanalys 

Beskriver företagets rapport den process genom vilken väsentliga frågor identifierats och 

prioriterats, samt är dessa frågor relevanta? 

Definition: I denna kategori placeras information om företagets process för att identifiera, 

utvärdera, prioritera och avgöra väsentlig information i rapporten. Där process innebär själva 

arbetet/förloppet, och väsentlighetsanalys syftar på analysen av vad som är väsentligt att ha med 

i årsredovisningen utifrån företagets förmåga att skapa värde på kort, medellång och lång sikt. 

Inom väsentlighetsanalysen ryms beskrivningar om hur väsentliga frågor tagits fram och 

prioriterats, samt vilka och varför dessa väsentliga frågor prioriterats. Beskrivningen av 

nyckelintressenter och deras informationsbehov placeras också här. Samma gäller på balansen 

mellan negativ och positiv information.  

- Beskriver företaget hur de bestämmer och prioriterar vad som är viktigt att ta med i den 

integrerade rapporten och hur kvantifieras eller utvärderas sådana frågor? (Identifiera, 

utvärdera, prioritera och avgöra väsenliga frågor, se 3.18) 

- Lämnar företaget information om frågor som väsentligt påverkar förmågan att skapa 

värde på kort, medellång och lång sikt?  

- Har företaget identifierat relevanta nyckelintressenter? 

- Hur förstår, beaktar och svarar företaget på sina nyckelintressenters legitima behov och 

intressen? Och i vilken utsträckning?  

- Inkluderar företaget hållbarhetsaspekter (t ex miljö och sociala frågor) i processen?  
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- Inkluderar företaget frågor av vikt, både positiva och negativa, på ett balanserat och ett 

koncist sätt, utan väsentliga fel?  

 

 

Huvudkategori 3 (nivå 1): Koppling mellan information 

Underkategori 3.1 (nivå 2): Kopplingar mellan innehållselementen 

Visar rapporten kopplingar mellan innehållselementen: externa omständigheter, 

styrning, affärsmodell, risker och möjligheter, strategi och resursallokering, prestanda, 

framtidsblick, samt väsentlighetsfrågor? 

Definition: I denna kategori placeras kopplingar mellan externa omständigheter, styrning, 

affärsmodell, risker och möjligheter, strategi och resursallokering, prestanda (som påverkar de 

sex kapitalen), framtidsblick, samt väsentlighetsfrågor. Där kopplingar innebär en kombination, 

inbördes samband och beroende mellan ovannämnda innehållselement. 

- Har rapporten placerat bolagets affärsmodell, strategiska mål, riskfaktorer, 

väsentlighetsfrågor, nuvarande prestanda och framtida mål i en dynamisk systematisk 

interaktion? 

- Finns kopplingar mellan företagets strategi, riskfaktorer och möjligheter? 

- Finns det kopplingar mellan företagets externa omständigheter och dess företagsmodell, 

t ex teknologisk förändring eller resursbrister. 

 

 

Underkategori 3.2 (nivå 2): Övriga kopplingar 

Visar rapporten övriga kopplingar? 

Definition: I denna kategori placeras olika kopplingar som inte inrymmes inom kategori 3.1, 

men vilka anses vara väsentliga enligt ramverkets vägledningsprincip om koppling av 

information. Kategorin inbegriper således kopplingar mellan det förflutna, nutid och framtid. 

Kategorin inbegriper även kopplingar mellan kapitalen, dvs finansiellt kapital (t ex samlade 

finansiella medel), tillverkat kapital (t ex byggnader och infrastruktur, eller andra fysiska objekt 

som inte nödvändigtvis behöver vara ägda av företaget), intellektuellt kapital (organisatoriska, 

kunskapsbaserade, immatriella tillgångar, t ex patent), humankapital (t ex anställdas 

kompetens, kapacitet och erfarenhet, samt deras motiv till innovation), socialt kapital och 

relationer (t ex delade normer och värderingar, relationer inom och mellan samhällen, grupper 

av intressenter och andra nätverk, och möjligheten att dela information för att förbättra 

individuellt och kollektivt välbefinnande), samt miljökapital (förnybara och icke-förnybara 

miljöresurser och -processer, t ex luft, vatten, ekosystem). Vidare inbegriper denna kategori 

även även kopplingar mellan hållbarhet och finansiellt resultat, t ex förväntad tillväxt eller ökad 

marknadsandel pga forskning, utvecklingspolicys, teknologi eller investeringar i humankapital. 

Men också t ex vinstökning pga kundrelationer, kundtillfredställelse och gott rykte. Dock 

begränsas inte denna kategori till kopplingar av dessa slag, utan kategorin kan ses om en 

“slasktratt” där samtliga kopplingar av vikt placeras för att sedan granskas ytterligare vid 

analysen. Av vikt kan även t ex kopplingar/länkar som görs inom dokumentet till andra delar 

av dokumentet eller hemsida mm placeras. 

Generellt 
- Har företaget länkar, hänvisningar etc till andra delar inom rapporten? 

Frågor till kopplingar mellan det förflutna, nutid och framtid 
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- Visar rapporten på koppling mellan tidigare information och årets rapport, samt hur 

detta påverkar framtidsorienteringen? 

Frågor kopplingar mellan kapital 

- Visar rapporten hur de sex kapital är beroende av varandra? 

- Visar rapporten hur strategin påverkar kapitalen? 

- Visar rapporten hur förändring av kapitalen påverkar företagets möjlighet att skapa 

värde? 

- Har företaget beaktat alla kapital som används eller påverkas? 

- Visar rapporten om företagets samlade värdeskapande har ökat eller minskat under året? 

Frågor kopplingar mellan hållbarhet och finansiellt resultat 
- Visar företagets rapport en helhetsbild av kombinationen, inbördes samband och 

beroende mellan de faktorer som påverkar företagets förmåga att skapa värde över 

tiden? T ex social och miljömässig påverkan på finansiellt resultat och vice versa. 
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Bilaga 2: Bedömningskriterier 

Strategiskt fokus och framtidsorientering 
 

Skala Nivå Bedömningskriterier 

 Hög nivå 1.1 Tydlig och koncis beskrivning av affärsmodell, inkl figur. 
1.2 Tydlig beskrivning av strategisk inriktning, mål och framtidsorientering, inkl 

samband mellan dessa. 
1.3 Tydlig omvärldsbeskrivning, samt hur omvärldsförändring påverkar 

verksamheten. Genomgående och väsentlig beskrivning av faktorer som 
påverkar möjligheten att skapa värde, figur ett plus. Balans mellan utmaningar 
och möjligheter. Koppling mellan omvärld och möjligheter.  

 Medium/hög 
nivå 

1.1 Tydlig beskrivning av affärsmodell. 
1.2 Tydlig beskrivning av strategisk inriktning, mål och framtidsorientering. 
1.3 Tydlig omvärldsbeskrivning, balans mellan utmaningar och möjligheter. 

 Medium nivå 1.1 Tillfredsställande beskrivning av affärsmodell. 
1.2 Tillfredsställande beskrivning av strategisk inriktning, mål och 

framtidsorientering. 
1.3 Tillfredställande omvärldsbeskrivning, både utmaningar och möjligheter tas 

upp. 

 Låg/medium 
nivå 

1.1 Otydlig beskrivning av affärsmodell. 
1.2 Översiktlig beskrivning av inriktning, mål och framtidsorientering. 
1.3 Otydlig och översiktlig omvärldsbeskrivning, otillräcklig beskrivning av 

utmaningar och möjligheter. 

 Låg nivå  1.1 Otydlig och difus beskrivning av affärsmodell. 
1.2 Otydlig beskrivning av inriktning, mål och framtidsorientering. 
1.3 Otydlig och otillräcklig omvärldsbeskrivning, utmaningar och/eller möjligheter 

fattas. 

 

Väsentlighet 
 

Skala Nivå Bedömningskriterier 

 Hög nivå 2.1 Tydlig intressentdialog och väsentlighetsanalys, inkl figur/tabell. Tydlig 
beskrivning av process och prioritering. Balans mellan positiv och negativ 
information. 

 Medium/hög 
nivå 

2.1 Tydlig intressentdialog och väsentlighetsanalys, inkl figur/tabell. Beskrivning 
av process och prioritering. Balans mellan positiv och negativ information. 

 Medium nivå 2.1 Översiktlig intressentdialog och väsentlighetsanalys, evt figur/tabell. 
Översiktlig beskrivning av process och prioritering. Tillfredsställande balans 
mellan positiv och negativ information. 

 Låg/medium 
nivå 

2.1 Begränsad intressentdialog och väsentlighetsanalys. Otydlig beskrivning av 
process och prioritering, om någon. Obalans mellan positiv och negativ 
information. 

 Låg nivå  2.1 Otydlig och difus intressentdialog och väsentlighetsanalys. Otillräcklig eller 
ingen beskrivning av process och prioritering. Stor obalans mellan positiv och 
negativ information. 
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Koppling mellan information 
 

Skala Nivå Bedömningskriterier 

 Hög nivå 3.1 Flera tydliga kopplingar mellan innehållselementen. 
3.2 Flera tydliga övriga kopplingar. 

 Medium/hög nivå 3.1 Få tydliga kopplingar mellan innehållselementen. 
3.2 Få tydliga övriga kopplingar. 

 Medium nivå 3.1 Få tillfredsställande kopplingar mellan innehållselementen. 
3.2 Få tillfredsställande övriga kopplingar.  

 Låg/medium nivå 3.1 Få svaga kopplingar mellan innehållselementen. 
3.2 Få svaga övriga kopplingar. 

 Låg nivå  3.1 Inga kopplingar mellan innehållselementen. 
3.2 Inga övriga kopplingar. 

 

 


