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Abstract  

Integrated Reporting seems at the first glance to be the future of companies’ annual reporting. 

But what value does it really bring? In this paper our purpose is to find out how the company's 

legitimacy, with focus on the pragmatic, moral and cognitive legitimacy, gets affected by 

integrated reporting according to the stakeholders. To find out what stakeholders consider 

about integrated reporting and whether the company's legitimacy may be affected or not, we 

have chosen to perform in-depth interviews with various stakeholders to businesses that have 

chosen to integrate sustainability in their annual reports. To include the society's opinions, 

who also is an important stakeholder, we have conducted a conventional content analysis of 

selected opinion articles in the media.  

Through this study, we found that there is a spread amongst the stakeholders' views about 

integrated reporting and its legitimacy creation. But according to the results all the 

stakeholders are positive to integrated reporting and they can see that it can create value over 

time. The conclusion is that it is the cognitive legitimacy that may be most affected as a result 

of integrated reporting, but according to the result, also the pragmatic and moral legitimacy 

seem to be affected by some degree. Finally, we need further research in the field of 

integrated reporting in order to meet the challenges that the study has revealed. Our study 

believes that integrated reporting could be the future of annual reporting if it gets allowed to 

develop further. 
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1. Inledning 

“If success is defined as near-universal adoption by all listed companies, will the integrated 

reporting movement be successful? We are cautiously optimistic. The challenges may be 

great, but the necessity is even greater. While integrated reporting is not a panacea that will 

create a sustainable society, it is an important management practice that can contribute to 

this goal. We are personally dedicated to this cause…” (Reverte, 2015). 

Integrerad rapportering (IR) är ett nytt tillvägagångssätt för företag att rapportera sin 

verksamhet utifrån. Det innebär att icke finansiella faktorer, såsom miljömässiga och sociala 

aspekter, sätts samman med finansiella faktorer i företags årsredovisningar för att påvisa hur 

dessa påverkar varandra. IR skulle inom en snar framtid kunna bli den främsta 

rapporteringsformen för företag när de rapporterar om sina finansiella och icke-finansiella 

faktorer. Det anses inte vara en fråga om IR kommer att erhålla samma status som 

International Financial Reporting Standards (IFRS) utan att det är en fråga om när, vilket tros 

röra sig om en tidsperiod på 10-20 år framåt i tiden (Lennartsson, 2014, Balans). International 

Integrated Reporting Council (IIRC) är en organisation som har upprättat och utvecklar ett 

ramverk för IR. IIRC hoppas på att innan år 2020 uppnå en obligatorisk tillämpning av IR hos 

samtliga börsnoterade bolag världen över då det idag enbart är obligatoriskt för bolag i 

Sydafrika och i Danmark (Sierra-García et al., 2013).  

Trots att den första integrerade rapporten togs fram år 2002 finns det fortfarande begränsad 

forskning inom området IR för att kunna uttala sig om dess effekter och faktiska 

värdeskapande. Det skulle dock kunna vara det mest effektiva tillvägagångsättet för företag 

att exempelvis informera om sina strategier eftersom samhället alltmer 

kräver hållbarhetsstrategier av företagen (Sierra-García et al., 2013). PwC har gjort en 

undersökning som visar att svenska bolag måste bli bättre på just IR. Genom att öka 

kunskapen om IR kan det i sin tur bidra till finansiell stabilitet hos företag (PwC, 2013).  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Socialt kontrakt  

Det existerar ett socialt kontrakt mellan organisationer och samhället. Det innebär att även om 

organisationers främsta syfte är att skapa vinst har de också en moralisk skyldighet mot 
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samhället i form av ett immateriellt avtal eller kontrakt. Denna idé om ett socialt kontrakt 

grundar sig delvis i legitimitetsteorin, vilken har utvecklats för att försöka förklara olika 

aspekter inom fenomenet kring organisationers sociala rapportering. Legitimitetsteorin 

tillhandahåller användbara teoretiska ramverk för att kunna studera organisationers sociala 

rapportering (O'Donovan, 2002). För att kunna upprätthålla det sociala kontraktet och på så 

vis kunna skapa värde för intressenterna och bidra till hållbar utveckling bör sociala och 

miljömässiga frågor vara integrerade med kärnverksamheten i ett företag (Hörisch et al., 

2014). Eftersom idén om att det existerar ett socialt kontrakt grundar sig i legitimitetsteorin 

kommer den här uppsatsen att ta utgångspunkt i den teorin för att bättre förstå intressenters 

syn på det sociala kontraktet.  

Till följd av att det råder ett socialt kontrakt mellan organisationer och samhället har den 

traditionella, endast finansiella redovisningen ofta visat sig vara otillräcklig för att möta de 

många olika kraven från företags intressenter, varför företag nu försöker förbättra sin 

information som ska ligga till grund för intressenters beslut. Detta görs genom att komplettera 

den finansiella informationen med icke-finansiell information, exempelvis i form av 

hållbarhetsredovisningar (Cheng et.al., 2014). Årsredovisningen som företag framställer utgör 

därför ett offentligt dokument som är en viktig del i att skapa en relation med samhället och 

används till viss del för att visa upp en gynnsam bild av företaget (O'Donovan, 2002).  I och 

med att det existerar ett socialt kontrakt mellan företag och samhället går det att tolka det som 

att endast finansiell redovisning är otillräcklig för att uppfylla det här sociala kontraktet, 

varför hållbarhetsredovisning nu blir alltmer viktig att tillämpa. 

1.1.2 Hållbarhetsredovisningens utveckling 

Enligt legitimitetsteorin kan hållbarhetsredovisningen fungera som ett sätt att skapa legitimitet 

för företag. Det behöver inte nödvändigtvis vara företags verkliga arbete som uppvisas utan 

den informationen som bidrar till att företag kan uppnå legitimitet av omvärlden (Barkemeyer 

et al., 2014). Organisatorisk legitimitet, vilket vi har valt att fokusera på, går att bryta ned i tre 

olika sorters legitimitet; pragmatisk, moralisk samt kognitiv. Vi tolkar vidare att i det här 

sammanhanget innebär pragmatisk legitimitet att intressenter kan se sitt egenintresse i 

företags rapportering. Med moralisk legitimitet menas huruvida företag handlar utefter samma 

värderingar och normer som sina intressenter. Medan den kognitiva legitimiteten innebär att 
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företag illustrerar sin verksamhet på ett tydligt och lättöverskådligt sätt som kan förenkla den 

komplexa omvärlden (Suchman, 1995).  

Som nämns ovan har begreppet legitimitet koppling till företags hållbarhetsarbete och att 

företag hållbarhetsredovisar har ökat markant de senaste åren. År 2010 visade PwC på att 81 

procent av ett stort urval av företag som klassificeras som stora bolag hållbarhetsredovisade 

samt att 94 procent visade på kommunikation kring Corporate Social Responsibility (CSR). 

Generellt är definitionen av den traditionella finansiella redovisningen att “företag lämnar 

information till sina intressenter om hur affärshändelser påverkar värdet på företag”, medan 

hållbarhetsredovisningarna är tänkta att visa “företagets påverkan på intressenterna” 

(Frostenson et al., 2012, s. 16-17).    

När vi diskuterar hållbarhetsperspektivet är det, som nämns ovan, av intresse att diskutera 

ämnet utifrån legitimitetsteorin. Teorin påvisar i sin tur att det finns en diskrepans mellan 

företags handlingar och samhällets förväntningar. Företagsledningen kan nyttja sina offentliga 

rapporter såsom årsredovisningar för att bidra till att de visar att de tar hänsyn till samhällets 

intressen eller vad de antar att samhällets intressen är. Införandet av information gällande 

CSR i årsredovisningar syftar då till att företag försöker att säkerställa allmänhetens intressen. 

Företag vill även uppvisa CSR-information för att visa allmänheten att verksamheten lever 

upp till samhällets förväntningar (Lanis & Richardson, 2013). CSR innebär följaktligen 

företags sociala ansvarstagande och genom att uppvisa sitt sociala ansvarstagande kan således 

företag försöka att legitimera och upprätthålla sina relationer i den sociala miljö där de har sin 

verksamhet. Utan legitimitet tolkar vi det som att verksamheter i sin tur inte skulle överleva 

oavsett hur väl företag presterar via sina finansiella resultat.  

En integrerad strategi ska i sin tur underlätta en förändring från att enbart fokusera på 

resultatbaserade redovisningar till att även fokusera på en uppföljning av verksamheters 

hållbarhetsarbete. En integrerad strategi är således tänkt att skapa bättre kvalitet i rapporterna. 

Kvaliteten är tänkt att förbättras genom att företag lättare ska kunna identifiera möjliga 

utvecklingsalternativ på hållbarhetsområdet. Att identifiera möjliga utvecklingsalternativ kan i 

sin tur leda till att företag erhåller ett förbättrat ekonomiskt resultat. Genom att tillämpa både 

hållbarhets- och finansiell redovisning kan företag följaktligen uppnå mervärde i sin 

verksamhet för ekonomisk effektivitet (Burja, 2012). För att sammanfatta utvecklingen med 

hållbarhetsredovisningen har vi skäl att tro att legitimitet är en faktor som har betydelse vid 
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företags val huruvida de vill presentera CSR-information samt på vilket sätt. Vi tolkar det 

även som att en integrerad strategi verkar vara fortsättningen på hållbarhetsredovisningen då 

det verkar finnas brister med separata rapporter.   

1.1.3 Problem med separata rapporter 

De separata finansiella och icke-finansiella rapporterna underlättar inte intressenternas 

beslutsfattande eftersom de ofta presenteras på ett sådant sätt som i många fall gör det svårt 

för intressenterna att förstå och tolka vad som uttrycks (Cheng et al., 2014).  Dessa separata 

rapporter innehåller även en stor mängd information, vilket gör att intressenterna kan få det 

svårt att förhålla sig till och värdera all den information och kommunikation som erhålls. På 

grund av denna komplexitet har det tagits fram ett nytt sätt att rapportera där den finansiella 

rapporten integreras med hållbarhetsredovisningen, IR. En integrerad rapport innebär en 

koncis kommunikation om hur företagets strategi, styrning, resultat samt utsikter skapar värde 

på kort, medellång samt lång sikt (Rensburg & Botha, 2014). IR innebär vidare att finansiell 

information blandas med information kring företags hållbarhetsarbete i företags 

årsredovisningar. Det här för att det ska gå att se hur dessa faktorer samverkar och påverkar 

varandra. Det vill säga att exempelvis om företag arbetar för att främja mänskliga rättigheter 

kan leda till ett ökat finansiellt värde. Bäckström och Oppenheim (2011) förtydligar att IR inte 

handlar om att ta fram ett nytt sätt att rapportera utan att det istället handlar om att säkerställa 

kvaliteten i företagens rapportering samt visa på verksamhetens utveckling: "Vi behöver mer 

kvalitet, inte mer rapportering”.   

För att sammanfatta bakgrunden upplevs det som att det är avgörande för företag att 

hållbarhetsredovisa för att erhålla någon form av legitimitet av omvärlden, men att det inte är 

självklart att två separata rapporter underlättar bedömningen av företag. Ett resultat av den här 

oklarheten är att IR har utvecklats. Det finns dock fortfarande tvetydigheter angående dess 

påverkan på intressenters bedömning av företag.  

1.2 Problematisering 

Den huvudsakliga fördelen med IR för organisationer är att det ska leda till ett integrerat 

tankesätt, vilket är av vikt för att kunna utveckla företags långsiktiga hållbarhet (Roth, 

2014). Företag tvingas genom IR att kritiskt granska och omvärdera hur de kommunicerar sin 

finansiella information (Rensburg & Botha, 2014). Det här för att bygga upp ett förtroende 

med företags intressenter, vilket kan skapas utifrån olika etiska processer och standarder. Om 
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organisationer inte samverkar med sin omvärld på ett öppet och ansvarsfullt sätt är detta 

nödvändiga förtroende svårt att bygga upp och legitimiteten kan skadas (Demirag, 2005, s. 

147-148).  

1.2.1 Företags intressenter 

Begreppet intressent har fått allt större betydelse, exempelvis genom att det har fått en allt 

större täckning i media (Mainardes et al., 2011). I denna uppsats definieras intressenterna som 

användarna av årsredovisningarna hos olika företag och är således de som berörs av den 

integrerade årsredovisningen. Användarna utgörs av exempelvis aktieägare, investerare, 

leverantörer, samarbetspartners och samhället. 

I FAR:s tidskrift Balans framförs IR som framtidens nya redovisning. De menar på att 

investerare och analytiker är mest pådrivande då de vill ha en korrekt bild av företagens totala 

verksamhet. Ytterligare en pådrivande kraft är att fler intressenter nu har fått mer att säga till 

om och det handlar idag mycket om att skapa mervärde för sina intressenter (Lennartsson, 

2011, Balans). Intressenter efterfrågar som nämns ovan kunskap om hur företag menar att 

skapa hållbart värde för sin omvärld som företagen är en del av för att bland annat kunna 

reducera de risker som finns, exempelvis miljömässiga och sociala risker (Couldridge, 2015).  

1.2.2 Problematik kring integrerad rapportering  

Trots att den integrerade årsredovisningen som sagt är tänkt att generera fördelar för företagen 

och dess intressenter har det även uppdagats nackdelar med IR såsom att implementeringen av 

detta projekt kan bli både svårt och kostsamt. Det kan bli svårt och kostsamt eftersom företag 

måste identifiera relevant och signifikant information för varje strategiskt mål (Roth, 

2014). IR kräver även mer berättande och mer visuell information än endast numerisk 

information och bör även vara kortfattad och inkludera samtliga intressenters behov. Ett annat 

problem till följd av IR, precis som med separata finansiella- och hållbarhetsrapporter, är att 

det kan bli för mycket information som istället försämrar kvaliteten snarare än förbättrar den 

för intressenterna (Abeysekera, 2013).  

Det har inte heller framtagits något fullständigt regelverk på området vilket ytterligare 

försvårar hanteringen av IR. Men år 2013 framställde IIRC ett ramverk som är tänkt att ge 

guidning på området, vilket fortfarande är under utveckling (Roberts, 2014). Eftersom IR 

fortfarande är ett nytt område och att det idag i Sverige inte är lagstiftat att följa IIRC:s 
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ramverk kommer den här uppsatsen att titta till årsredovisningar där företag har integrerat 

hållbarhetsdata med finansiell data till en rapport. Det innebär vidare att dessa integrerade 

årsredovisningar inte nödvändigtvis har upprättats fullständigt utefter IIRC:s ramverk.  

Genom IR är det tänkt att det ska gå att identifiera företags viktigaste intressenter samt att 

företag ska göra en redogörelse över de väsentliga riskhanteringar som de har (Lennartsson, 

2011). Men eftersom IR är ett nytt koncept som fortfarande utvecklas finns det en begränsad 

mängd empiriska studier som bekräftar alla fördelar med IR för organisationer (Steyn, 2014). 

Det har gjorts en del redovisningsstudier som har testat den empiriska kopplingen mellan CSR 

och allmänhetens intresse som anförts av legitimitetsteorin, men det saknas tillräckligt med 

studier som visar kopplingen mellan just integrerandet av CSR i årsredovisningar och detta 

allmänna intresse (Lanis & Richardson, 2013).  

För att reflektera över styckena ovan bedöms det som att integrerandet av hållbarhet i 

årsredovisningar vid första anblicken verkar vara lösningen på samtliga problem gällande 

företags ansvar. Å andra sidan vid en djupare anblick verkar det istället som att IR försvårar 

bedömningen av företag. Vi upplever därför att det råder både positiva och negativa meningar 

kring IR och frågan om hur integrerandet av hållbarhet i årsredovisningar påverkar företags 

legitimitet kvarstår därmed.    

1.2.3 Det efterfrågas ytterligare forskning på området om integrerad rapportering 

För att tillgodose intressenters behov ger företag idag som sagt ut en ökad mängd information, 

vilket gör det svårt för investerare att uppnå och upprätthålla en korrekt värdering av företags 

kapital och nästan omöjligt för övriga intressenter. Lösningen på problemet skulle vara IR, 

men det är som vi framför i föregående stycke fortfarande oklart huruvida IR faktiskt skapar 

värde för intressenter. Det finns för lite kunskap för att säga hur intressenter (användare) 

konsumerar finansiell information och icke-finansiell information. Oavsett om IR har ersatt 

eller trängt undan övriga källor av företagsinformation som intressenter använder sig av är det 

ännu inte fastställt huruvida intressenter förstår informationen i dessa integrerade rapporter 

(Rensburg & Botha, 2014). Som det framgår av detta stycke går åsikterna isär kring huruvida 

IR underlättar intressenters bedömning av företag eller inte i och med att IR bland annat 

istället för att minska mängden information kan leda till en ökad mängd enligt exempelvis 

Abeysekera (2013). Olika studier visar med andra ord på olika uppfattningar, vilket gör att 

den här studien med fördel kan undersöka vidare vilket resultat IR kan komma att ge enligt 
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intressenterna. Även Sierra-García et al. (2013) menar att det krävs ytterligare forskning 

angående intressenters perspektiv. Det krävs främst forskning kring det faktiska innehållet i 

den integrerade årsredovisningen samt hur företag rapporterar sina risker och strategier. Det 

krävs även forskning kring effekten av IR angående rapportering av resultatet samt integrerad 

rapporterings relevans för värdeskapandet (Sierra-García et al., 2013).  

För att backa tillbaka till ämnet om hållbarhetsredovisningar har vi uppmärksammat att det 

kvarstår frågor kring användbarheten av hållbarhetsinformation för företags externa 

intressenter och presumtiva användare. Det kvarstår frågor såsom; Håller dessa 

hållbarhetsredovisningar samma kvalitet som de traditionella årsredovisningarna när det gäller 

att kunna analysera och utvärdera företags hållbarhetsprestanda, såsom årsredovisningar kan 

användas för att bedöma företags finansiella resultat? Eller är det tyvärr så att 

hållbarhetsredovisningarna inte håller samma kvalitet utan ses istället som ett medel för att 

endast förbättra företags image inför sina intressenter och således för att uppnå legitimitet? 

(Öhrlings PwC, 2008, s.27-28). För att koppla det här till IR går det att diskutera huruvida IR 

faktiskt leder till legitimitetsskapande för företag och underlättar intressenters bedömning av 

företag. Eller ser företag IR som en trend som de tror automatiskt ger legitimitet och 

integrerar därför hållbarhet med årsredovisningen, men utan att det egentligen skapar en 

verklig legitimitet för företag enligt intressenterna?  

Till följd av denna problematisering har vi valt att studera om företags legitimitet påverkas 

enligt intressenterna, i och med integrerandet av hållbarhet i årsredovisningarna. Det saknas 

forskning huruvida IR i praktiken faktiskt påverkar företags legitimitet och i så fall hur. Det 

saknas framförallt tillräckligt med forskning angående IR som ser till intressenters åsikter. Till 

följd av denna brist på tidigare forskning på området har vi som sagt valt att grunda denna 

studie i legitimitetsteorin. Meningen är att vidareutveckla betydelsen av denna teori gällande 

problematiken kring integrerandet av hållbarhet i årsredovisningarna. Problematiken ligger i 

att undersöka huruvida legitimiteten hos företag påverkas när företag integrerar 

CSR/hållbarhet i sina årsredovisningar. Vi ämnar följaktligen se om pragmatisk, moralisk 

samt kognitiv legitimitet påverkas, och i så fall hur dessa sorters legitimitet påverkas när 

företag tillämpar IR. Eftersom vi är medvetna om att olika intressenter kan ha olika 

uppfattningar kring legitimitetsskapandet finner vi att det är fördelaktigt att ta hänsyn till olika 

slags intressenter i denna uppsats, såsom aktieägare, leverantörer, samarbetspartners och 
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samhället. På så vis möjliggörs det att urskilja en spridning i intressenters åsikter. Dock vill vi 

inte särskilja intressenternas åsikter med tanke på att de är just olika intressenter, utan vi 

finner det vara fördelaktigt för den här uppsatsen att se företags intressenters åsikter som en 

helhet. 

1.3 Frågeställning 

Hur påverkas företags legitimitet (pragmatisk, moralisk respektive kognitiv) enligt 

intressenterna om företag väljer att tillämpa integrerad rapportering?  

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är ett förståelsesyfte. Där studien bidrar med ökad kunskap och 

förståelse om vilken påverkan IR har på företags olika sorters legitimitet, således på 

pragmatisk, moralisk, respektive kognitiv legitimitet ur ett intressentperspektiv. För att kunna 

förstå den här processen och således kunna besvara frågeställningen anses det även vara av 

intresse att förstå de bakomliggande orsakerna till varför företag väljer att tillämpa IR. Även 

incitamenten till IR enligt intressenternas perspektiv studeras således ur ett 

legitimitetsperspektiv. Med integrerade rapporter syftar den här uppsatsen till de 

årsredovisningar där företag har integrerat hållbarhetsdata med finansiell data, men att 

företagen inte nödvändigtvis har följt IIRC:s ramverk vid upprättandet av dessa integrerade 

rapporter. Syftet besvaras genom att det görs intervjuer med olika intressenter, i det här fallet 

med fem stycken aktieägare, en leverantör samt med en samarbetspartner. För att även 

inkludera samhället som också är en viktig intressent görs även en innehållsanalys av medias 

åsikter kring IR via olika debattartiklar och blogginlägg, vilka vi anser representerar 

samhället.   

1.5 Bidrag  

Det teoretiska bidraget ligger i att den här studien bidrar med ny kunskap gällande 

legitimitetsteorin där fokus ligger på pragmatisk, moralisk samt kognitiv legitimitet. 

Legitimitetsteorin utvecklas därmed vidare då vi ställer teorin i förhållande till företags 

rapportering kring finansiella och icke-finansiella faktorer genom IR. Uppsatsen bidrar även 

med kunskap inom det nya fältet IR eftersom företags intressenter ger sitt perspektiv på IR, 

vilket det i nuläget saknas forskning kring. Det kan i sin tur komma att hjälpa integrerad 

rapporterings fortsatta utveckling.    
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2. Integrerad rapportering 

I det här kapitlet redogörs det om IR och dess innehåll, samt presenteras ytterligare forskning 

kring IR. Genom att redogöra för innehållet i ramverket är det tänkt att det ska ges en 

förståelse för hur IR ska tillämpas samt hur innehållet i den integrerade rapporten är tänkt 

att framställas.  

Det har blivit lag på att statligt ägda bolag i Sverige ska upprätta en hållbarhetsredovisning 

och EU spekulerar även i att göra det obligatoriskt för EU:s större företag att 

hållbarhetsredovisa (Frostenson et al., 2012, s. 92). Det finns således ingen lag på 

hållbarhetsredovisning för övriga bolag i Sverige. Den svenska regeringen verkar dock ha en 

väldefinierad strategi för CSR-kommunikation där regeringen i mars år 2002 lanserade ett 

initiativ som kallas för "Svenskt Globalt Ansvar” (Demirag, 2005, s. 190-191). Initiativet 

fungerar som en organisation som arbetar med att sprida ”Global Compacts principer” samt 

med de riktlinjer som Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) har 

framställt för multinationella företag (Tullberg, 2009). Den svenska regeringen stiftar lagar 

och förordningar och företagen är tänkta att komplettera detta arbete genom att följa dessa 

lagar. Företagen ska också agera som goda ambassadörer utomlands där de ska tillämpa 

samma grundläggande värderingar oavsett var de gör affärer (Demirag, 2005, s. 190-191). I 

och med att IR är frivilligt för svenska bolag är det ett intressant ämne att studera, eftersom 

det finns företag som, trots att det är frivilligt ändå väljer att integrera hållbarhet i sina 

årsredovisningar.  

2.1 IIRC:s ramverk för integrerad rapportering 

IIRC:s ramverk fokuserar på värdeskapande. Det är utformat på så vis att det är koncept- och 

principbaserat och behandlar de olika kapitalen som påverkas och används när företagen 

skapar värde över tid. Ramverket består således av 18 steg som hittas i slutet på ramverket, 

vilka krävs vara uppfyllda för att det ska gå att hävda att det är utformat enligt ramverkets 

riktlinjer (IIRC:s ramverk, 2013). Ett exempel på ett sätt att rapportera enligt IR är att företag 

i sin årsredovisning presenterar sina mål angående reducering av koldioxidutsläpp. Det här på 

så sätt att det kopplas ihop med finansiella mål, där det går att se att reduceringen av 

koldioxidutsläpp kommer att leda till att företaget minskar sina finansiella kostnader och på så 

sätt påverkar sina ekonomiska mål. 
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Definitionen för IR enligt IIRC är att den ska beskriva företagets styrning, prestanda och 

strategi på ett kortfattat sätt. När denna beskrivning görs ska hänsyn tas till företagets omvärld 

(miljö). Anledningen till att det är principbaserat är att det är tänkt att möjliggöra att kunna 

jämföra företag med varandra till viss del, där det på ett flexibelt sätt balanseras olika 

föreskrifter. Exempelvis får de som producerar rapporten själva bestämma vilka nyckeltal och 

mätmetoder som de vill använda sig av (Roberts, 2014). 

2.1.1 Ramverkets innehåll 

 

 2.1.1.1 Del 1 

Rapporten ska bestå av två separata delar där del ett berör dels begreppet kapital (finansiellt, 

tillverkande, intellektuellt, mänskligt, naturligt och socialt kapital) samt begreppet 

värdeskapande (Roberts, 2014).  

De olika kapitalen innefattar;  

Finansiellt: Finansiella medel som är tillgängliga för användning vid produktionen av tjänster 

och varor.  

Tillverkande: Fysiska tillverkade föremål som används i produktionen av varor och tjänster. 

Intellektuellt: Kunskapsbaserade immateriella ting, såsom olika immateriella system, olika 

rutiner och organisationens rykte.  

Mänskligt: Personer med sina förmågor, sin kompetens, motivation och sina erfarenheter.  

Naturligt: Förnybara- och icke-förnybara miljöresurser, exempelvis skog, vatten och mark. 

Socialt: Relationer till intressenter och samhället i stort, såsom beteenden, värderingar och 

delade normer (Roth, 2014).  

Kapital Principer Innehållsargument 

Finansiellt kapital 
Strategiskt fokus och 

framtidsorientering 

Organisationens överblick och 

yttre miljö 

Tillverkande kapital Anslutningar av information Styrning 

Intellektuellt kapital Intressentrelationer Affärsmodell 

Mänskligt kapital Väsentlighet Möjligheter och risker 

Naturligt kapital Koncisa Strategi och resursallokering 

Socialt kapital Tillförlitlighet och fullständighet Prestanda 

 Konsekvens och jämförbarhet Utsikter 

  Grund för presentation 

Figur 1: Tabell över innehållet i IIRC:s ramverk 
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2.1.1.2 Del 2 

Del två ska täcka rapportens innehåll utifrån sju principer och åtta innehållsargument 

(Roberts, 2014).  

Varav de sju principerna är;  

Strategiskt fokus och framtidsorientering: Bör ge en inblick i organisationens strategi, hur 

denna möjliggör för företaget att skapa värde samt hur strategin faktiskt används. 

Anslutningar av information: Bör visa en helhetsbild över bland annat de faktorer som har 

påverkan på företagets förmåga att skapa värde.  

Intressentrelationer: I rapporten bör det framgå hur organisationens relationer med sina 

intressenter ser ut och hur de arbetar med dessa relationer.  

Väsentlighet: Bör lämna information som är väsentlig för värdeskapandet. 

Koncisa: Får gärna vara kortfattad.  

Tillförlitlighet och fullständighet: Bör balansera alla väsentliga frågor på ett relativt korrekt 

sätt.  

Konsekvens och jämförbarhet: Informationen bör presenteras på ett sätt som är konsekvent 

över tid och som möjliggör jämförbarhet mellan företag (IIRC:s ramverk, 2013).  

 

De olika innehållsargumenten är i sin tur;  

Organisationens överblick och yttre miljö: Vad organisationen gör, samt under vilka 

omständigheter verkar den.  

Styrning: Hur styrningen möjliggör skapandet av värde.  

Affärsmodell: Hur ser företagets affärsmodell ut?  

Möjligheter och risker: Vilka specifika möjligheter och risker har företaget som kan påverka 

värdeskapandet.  

Strategi och resursallokering: Vart vill företaget hamna, och hur ska målet uppfyllas. 

Prestanda: Har organisationen uppnått de olika målen som är satta för den perioden som 

avses.  

Utsikter: Företagets osäkerheter och utmaningar, samt potentiella konsekvenser och framtida 

resultat.  

Grund för presentation: Förklaring till hur företaget väljer den information som IR ska 

innehålla, samt hur denna information ska presenteras (IIRC:s ramverk, 2013). 
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2.2 Tidigare studier: Mål och utmaningar med integrerad rapportering 

Förutom de positiva och negativa aspekterna gällande tidigare studier kring IR som 

framkommer i inledningskapitlet, kommer det nedan att lyftas fram ytterligare forskning kring 

de mål och utmaningar som fortfarande existerar med IR. 

Genom att göra IR obligatoriskt för företag kan det innebära ytterligare kostnader och 

eventuellt skapa förvirring gällande dess koppling till nuvarande reglerade rapporter (Eccles 

& Krzus, 2015, s.108). Enligt IIRC:s ramverk är företagens intressenter de främsta 

användarna utav en integrerad rapport. En integrerad rapport är tänkt att gynna alla 

intressenter som är intresserade utav en organisations förmåga att skapa långsiktigt värde, 

vilket enligt IIRC inkluderar exempelvis aktieägare, anställda, kunder, leverantörer, 

samarbetspartners, samhället samt lagstiftare (Eccles & Krzus, 2015, s.127-128).  

Om företag använder sig av IR leder det till att företag reflekterar över sin kommersiella, 

sociala och miljömässiga kontext som de är verksamma inom. Det kan i sin tur leda till att 

företag förbättrar sin företagsimage och att relationerna till intressenterna förbättras i och med 

att företag blir mer medvetna om sin kommersiella, sociala och miljömässiga kontext. En 

legitimitet som är av väsentlighet är företags miljömässiga legitimitet. Den miljömässiga 

legitimiteten påverkas beroende på vilken omfattning samt kvalitet som de miljömässiga 

upplysningarna har i årsredovisningarna (Chan et al., 2014). En integrerad rapport leder till att 

även företagsledningen behöver på ett detaljerat sätt beskriva hur de ”gör väl för sina 

aktieägare genom att göra gott för sina intressenter”. Som i sin tur kan leda till att 

företagsledningen utvecklar en bättre förståelse kring sambandet mellan finansiella och icke-

finansiella prestationer genom modellering och analyser (Eccles & Krzus, 2010, s 150). 

Därmed har vi skäl att tro att IR kan leda till förbättrade interna system för att utvärdera 

risker, möjligheter och val och på sätt få en mer utvecklad helhetsanalys utav verksamheten. 

Att integrera företags olika prestationer med varandra i en integrerad rapport kan dock bli en 

utmaning för intressenterna genom att intressenterna då måste utveckla ett helhetsperspektiv 

för att förstå innehållet (Eccles och Krzus, 2010, s 152). För att IR ska kunna förbättra 

hållbarhetsarbetet krävs det att hållbarhet tas på allvar och att företag verkligen förstår de 

risker och möjligheter som skapas av miljömässiga och sociala frågor. Det är även viktigt att 

företag agerar på ett meningsfullt sätt gällande hållbarhetsarbetet. En integrerad rapport är inte 

en fullständig och tillräcklig lösning för att göra hållbarhetsredovisningen till något mer än en 
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Pr-kampanj eller för att lösa de komplexa frågorna om förbättrad företagsinformation för alla 

intressenter. Men IR kan bli en viktig del i att försöka förbättra hållbarhetsredovisningen 

(Eccles & Krzus, 2010, s 147). Vi finner det därför vara av intresse att intervjua intressenter 

angående vilket syfte företag kan ha till att tillämpa IR samt huruvida intressenterna upplever 

att företag tar IR på allvar. 

Att skapa en integrerad rapport är således tänkt att underlätta för intressenter att förstå 

kopplingen mellan företags hållbarhetsarbete och verksamhetens övriga investeringar. IR kan 

även leda till att ledningen blir mer lyhörd mot flera olika slags intressenter än enbart 

aktieägarna. Detta kan dock leda till att det kan bli svårare för företag att hantera de olika 

förväntningar som aktieägare och övriga intressenter har på dem (Eccles & Krzus, 2010, s 

176). Företag konstruerar på ett socialt sätt sin egen bild av vad som är väsentligt utifrån vad 

de tror att intressenterna anser vara väsentligt (Eccles & Krzus, 2015, s.129).  

Det är därför genom engagemang med intressenterna som företag kan avgöra vad 

intressenterna faktiskt anser är viktigt eller materiellt. Företag bör även avgöra hur viktigt 

eller materiellt något är enligt dem själva. När företaget sedan har identifierat vad som är 

betydelsefullt kan det byggas upp ett ännu djupare engagemang tillsammans med 

intressenterna och därigenom kan företag lägga grunden till olika engagemang med varje 

intressent. Intressenterna kan genom det specifika engagemanget mellan intressenten och 

företaget se sin egen fråga utifrån företagets helhetsperspektiv (Eccles & Krzus, 2015, s.149). 

Utifrån det här resonemanget verkar IR kunna leda till ett djupare intressentengagemang med 

olika slags intressenter som i sin tur kan leda till att företag bättre kan ta reda på vad som är 

väsentligt enligt intressenterna.  

2.2.1 Förhållandet mellan finansiell och icke-finansiell rapportering 

Det finns olika länkar mellan finansiell och icke-finansiell rapportering där Chan et al. (2014) 

har identifierat en av dessa länkar. Chan et al. (2014) har identifierat en länk mellan företags 

miljömässiga och finansiella prestationer genom att investerare har intresse av det 

miljömässiga engagemang som företag har. Enligt Crowthers (2012) analys är förhållandet 

mellan traditionell, finansiell rapportering och rapportering kring icke-finansiella faktorer 

positivt. Det innebär således att företag som presterar ett önskvärt resultat i den ena 

dimensionen tenderar även att prestera bra i den andra dimensionen, följaktligen både ur den 

finansiella och ur den icke-finansiella aspekten. Det här indikerar på att det är fördelaktigt att 
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integrera dessa dimensioner med varandra. En integrering av finansiell och icke-finansiell 

information kan följaktligen leda till en rikare och mer givande redovisning samt 

verksamhetsstyrning (Crowther, 2012, s.220). Det här skapar en intressant diskussion kring 

huruvida IR kommer att underlätta kopplingen mellan det finansiella och det icke-finansiella i 

praktiken. 

Hur företag beslutar vilken icke-finansiell information som ska upplysas om i rapporteringen 

är inte helt enkelt. Att besluta om det utifrån ett legitimitetsperspektiv kan en kombination 

utav strategisk legitimitet (Materiell legitimitet) och institutionell legitimitet (vad 

organisationers viktigaste intressenter anser är betydelsefullt) vara att föredra. Materiell 

legitimitet definieras som en form av legitimitet som möjliggör för organisationer att avgöra 

vad som är väsentligt för den enskilda organisationen (Dumay et al., 2015). 

2.2.2 Ytterligare utmaningar med integrerad rapportering 

IR är en populär trend som sprider sig runt om i världen där många är positivt inställda till IR. 

Alexander (2014) går dock bortom de framförda positiva åsikterna och innebörden av IR och 

undersöker huruvida det verkligen är så positivt som många menar. Vad är egentligen 

hållbarhet? IR är tänkt att leda till att företag ska vara bättre förberedda inför hanteringen av 

de risker som kan påverka den långsiktiga hållbarheten hos företag. Att IR fokuserar på 

företags hållbarhet och inte planetens hållbarhet, vilket egentligen kanske borde vara syftet är 

något som Alexander (2014) påpekar. Alexander (2014) ifrågasätter även resonemanget att 

rapporten ska uppvisa hur företag skapar värde utifrån de sex kapitalen var för sig (kapitalen 

finns att läsa mer om i kapitlet om IIRC). Han menar att fokus istället borde ligga i hur företag 

skapar värde för dessa sex kapital sedda som en enhet, det vill säga totalsumman av alla 

kapitalen (Alexander, working paper, 2014).   

Sammanfattningsvis har således studien som Alexander (2014) genomfört försökt påvisa att 

det finns brister med IR och att IR eventuellt inte behöver vara uppenbart positivt ur alla 

aspekter. Det ifrågasätts vart begreppet hållbarhet har tagit vägen vid övergången till IR. Det 

poängteras att i de fall som hållbarhet nämns är det företagets hållbarhet som menas och inte 

samhällets hållbarhet. Alexander (2014) ifrågasätter även för vem värde är tänkt att skapas, 

varför de sex kapitalen ska redovisas var för sig och inte som en enhet samt påpekar att det 

kan vara så att IR i praktiken endast fungerar som ett sätt för företag att erhålla positiv reklam.   
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3. Legitimitetsteorin 

Då syftet är att bidra med ökad förståelse och kunskap om vilken betydelse IR har för företags 

legitimitet ur ett intressentperspektiv har vi valt att använda legitimitetsteorin som verktyg för 

att bättre förstå fenomenet IR. Kapitlet inleds med att en beskrivning av de två ansatserna; 

strategisk och institutionell som kan tolkas vara förklaringar till varför företag väljer att 

använda sig av IR. Därefter följer redogörelser för tre olika sorters legitimitet (pragmatisk, 

moralisk respektive kognitiv legitimitet) som företag kan tänkas uppnå genom tillämpning av 

IR. Kapitlet mynnar avslutningsvis ut i en analysmodell som illustrerar hur dessa verktyg är 

tänkta att användas.  

3.1 Skapa legitimitet  

Hanteringen av legitimitet är en pågående kulturell process som innefattar att vinna, att 

underhålla och i vissa fall även återfå legitimitet för organisationer (Massey, 2001). Det finns 

politisk, sociologisk och organisatorisk legitimitet varav organisatorisk legitimitet är av 

intresse för den här uppsatsen enligt vår mening. Denna legitimitet kan uppnås genom tre 

olika tillvägagångssätt, vilka är; 1. Organisationer kan anpassa sina mål, arbetsmetoder och 

sin produktion för att falla under legitimitetsdefinitionen. 2. Organisationer kan använda sig 

av kommunikation för att förändra den sociala legitimiteten så att den stämmer överens med 

de rådande värderingarna, praxis och produktionerna som företag tillämpar. 3. Organisationer 

kan även använda sig av kommunikation på så vis att företag försöker att bli förknippade med 

symboler, institutioner eller värden som anses vara socialt legitima (Claasen & Roloff, 2012). 

Anledningen till att det fokuseras på den organisatoriska legitimiteten är att vi vill se hur 

organisationer kan uppnå legitimitet genom att tillämpa IR. Det här genom att företag kan 

anpassa vilken information de väljer att kommunicera ut till sina intressenter. Där de kan 

anpassa vilken information som uppvisas i årsredovisningarna utefter exempelvis de mål, 

värderingar, symboler och arbetsmetoder som företagen tror är i samråd med det som 

intressenterna eftersöker.  

Organisatorisk legitimitet innebär vidare en generaliserad uppfattning eller ett antagande om 

företags handlingar som är önskvärda och lämpliga inom de sociala konstruerade systemen av 

normer, värderingar, föreställningar och definitioner. Framgången av företags legitimitet 

beror mycket på vilken kommunikation företag för med sina intressenter (Massey, 2001). 
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Allmänheten (intressenter) har makt mot de organisationer som allmänheten inte anser verka 

inom legitima ramar på så sätt att intressenter kan hota organisationers verksamhet genom att 

exempelvis bojkotta verksamheters produkter. Genom den här makten kan intressenter tvinga 

organisationer att ta ansvar och bygga upp legitimitet (Chan et al., 2014).    

3.2 Incitament till integrerad rapportering 

Två incitament till varför företag väljer att använda sig av IR är strategisk och institutionell 

legitimitet som båda faller under organisatorisk legitimitet. Det har valts att inkludera dessa 

två olika ansatser eftersom de kan ge olika förklaringar till varför organisationer integrerar 

CSR i sina årsredovisningar. Där det kan vara så att den strategiska legitimiteten påverkar 

företag på så vis att de ser IR som en chans och som en resurs för att erhålla legitimitet. 

Medan den institutionella legitimiteten istället sätter standarder och riktlinjer för hur IR skulle 

kunna ge legitimitet, vilket i sin tur kan påverka organisationer till att vilja implementera IR. 

För att kort sammanfatta den strategiska och institutionella ansatsen innebär den strategiska 

att de organisatoriska ledarna ser utåt mot samhället för att se vad som är legitimt och 

inhämtar detta, medan den institutionella ansatsen innebär att samhället ser in på 

organisationen och förser denna med legitimitet. 

3.2.1 Strategisk legitimitet 

Den strategiska ansatsen innebär att organisationer strategiskt manipulerar bilden av sin 

verksamhet genom olika kommunikationsbeteenden för att uppnå legitimitet. Ett strategiskt 

tillvägagångssätt är således den viktigaste åtgärden som organisationer vidtar för att 

legitimera sin verksamhet (Massey, 2001).  Legitimitet enligt den strategiska ansatsen ses som 

en operativ resurs som organisationer hämtar, ofta konkurrerande, från sina kulturella miljöer 

som de använder i syfte att uppnå sina mål. I den strategiska ansatsen identifieras ofta en hög 

nivå av kontroll över legitimitetsprocessen hos företagsledningen i olika företag. 

Legitimitetsteoretiker inom den strategiska ansatsen menar att det finns återkommande 

konflikter mellan ledningen i företag och de som styr vilka aktiviteter som anses vara legitima 

(exempelvis samhället). Ledningen föredrar flexibilitet, medan intressenterna hellre vill ha 

relevanta svar. Legitimitet enligt det strategiska synsättet är ändamålsenlig, beräknande och 

ofta motsägande (Suchman, 1995). 
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3.2.2 Institutionell legitimitet 

Den institutionella ansatsen till skillnad från den strategiska ansatsen riktar istället sin 

uppmärksamhet mot den kulturella miljön där organisationer är verksamma inom. 

Uppmärksamheten riktas också mot det tryck som denna miljö utövar på organisationer för att 

de ska ägna sig åt det förväntade och normativa beteendet. Legitimitet via denna ansats 

definieras som ”graden av kulturellt stöd för en organisation”, där kulturen refererar till den 

delade uppfattningen hos samhället i allmänhet. Kulturen refererar i synnerhet till 

organisationers intressenters uppfattningar (Massey, 2001). Teoretiker i den institutionella 

ansatsen ser legitimitet som grundläggande övertygelser. Organisationer kan inte hämta sin 

legitimitet från omgivningen enligt den institutionella ansatsen utan istället är det externa 

aktörer som avgör vad som är legitimt och förser företag med legitimitet. Kulturella 

definitioner bestämmer hur organisationer är uppbyggda, hur de styrs och samtidigt hur de 

förstås och utvärderas. Inom det här synsättet är legitimitet och institutionalisering praktiskt 

taget synonymt med varandra. Båda fenomenen, legitimitet och institutionalisering ger 

organisationer medel för att illustrera dem som naturliga och meningsfulla. Huvudsyftet enligt 

denna ansats är således inte att legitimitet ses som en resurs som företag kan inhämta från 

omvärlden utan att legitimitet endast blir en biprodukt av företags handlingar. Istället för att 

undersöka företags strategiska försök till att hämta legitimitet från omvärlden tenderar den 

institutionella ansatsen att betona verksamheters handlingar som upprättats till följd av 

institutionella regler och sanningar, och att företag på så sätt kan förses med legitimitet 

(Suchman, 1995). 

I den strategiska ansatsen betraktas legitimitet som nämns ovan som en resurs, medan i den 

institutionella ansatsen betraktas legitimitet som en begränsning. Istället för att se de 

strategiska och institutionella ansatserna som gemensamt uteslutande kan det vara fördelaktigt 

att undersöka deras samverkan med varandra. Det vill säga både hur organisationer strategiskt 

försöker hantera legitimitet samt att titta till hur kulturella förväntningar ger institutionella 

begränsningar för organisatoriskt beteende. Detta eftersom i verkligheten ställs organisationer 

inför både strategiska verksamhetsmässiga utmaningar samt institutionella och grundläggande 

påtryckningar. Det blir då som sagt viktigt att införliva denna tvåfald till ett helhetsintryck, 

”the bigger picture”, som belyser båda dessa ansatser. Där legitimitet används som en 

manipulerbar resurs för företag, men det måste även ses till hur legitimitet fungerar som ett 

system för givna normer och uppfattningar (Massey, 2001).  
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3.3 Tre sorters organisatorisk legitimitet  

För att företag ska erhålla legitimitet bör de beakta vad intressenterna efterfrågar. Mot denna 

bakgrund kan organisatorisk legitimitet brytas ned i tre delar; pragmatisk, moralisk samt 

kognitiv legitimitet. Studien ämnar studera vad företag bör fokusera på vid utformandet av 

sina integrerade rapporter. Vilket närmare menas i det här sammanhanget; Om intressenterna 

främst ser till egenintresse (pragmatisk) vid bedömning av företag, eller om de mer ser till de 

normer och värderingar (moralisk) företag uppvisar vid sina handlingar. Alternativt om de 

eftersöker kulturella modeller (kognitiv) som förklarar arbetet som företag gör (om företag 

kan illustrera bra förklaringar i årsredovisningen så att den komplexa omvärlden kan förstås). 

Det anses vara väsentligt att beskriva dessa tre olika sorters legitimitet då IR följaktligen kan 

påverka dessa olika sorters legitimitet för företag på olika sätt.  

3.3.1 Pragmatisk legitimitet 

Pragmatisk legitimitet baseras på att organisationer utövar olika aktiviteter för att gynna sig 

själva genom att de agerar utifrån sina intressenters önskemål, eftersom organisationer har ett 

egenintresse av att tillmötesgå sina användare. Då intressenter ofta granskar företags 

organisatoriska arbete kan det vara av vikt att användarna ser sin egennytta i och med utbytet 

för att företag ska erhålla legitimitet. Pragmatisk legitimitet innebär därför ofta en slags 

utbyteslegitimitet som erhålls i och med att båda parter har ett egenintresse med samarbetet 

(Suchman, 1995).  

Det finns två olika slags pragmatisk legitimitet; inflytande- och dispositionslegitimitet. Där 

inflytandelegitimitet innebär att användarna inte nödvändigtvis stödjer företag på grund av sitt 

egenintresse i och med företagens handlingar gentemot de specifika intressenterna, utan att 

användarna stödjer företag eftersom de agerar på ett ansvarsfullt sett gentemot sina 

intressenter i stort. Dispositionslegitimitet å andra sidan uppstår när användarna anser att 

företag delar samma värderingar, normer och åsikter som dem, vilka speglas i företags 

visioner, mål, strategier etcetera. Den här legitimiteten kan i sin tur underlätta för företag i 

svåra tider på grund av att de har intressenter som kanske stannar kvar just för att de anser att 

de trots svårigheterna har användarnas bästa i åtanke (Suchman, 1995). 

3.3.2 Moralisk legitimitet  

Moralisk legitimitet i sin tur är en så kallad positiv normativ utvärdering utav organisationer 

och dess aktiviteter. Det innefattar att organisationers handlingar sker i linje med vad som 
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anses vara moraliskt rätt. Vad som i sin tur anses vara moraliskt rätt är ofta det som gynnar 

samhällelig välfärd. Dock går det inte helt att hävda att det finns användare som helt saknar 

egenintresse och som enbart bryr sig om samhällets bästa när de väljer att stötta olika företag 

(Suchman, 1995).  

Det finns vanligtvis tre olika former av moralisk legitimitet; konsekvens-, strukturell- samt 

procedurlegitimitet. Med konsekvenslegitimitet menas att organisationer blir bedömda efter 

vad de åstadkommer, det vill säga utifrån de konsekvenser som sitt agerande medför. Dock 

kan detta tänk vara problematiskt i vissa fall då vissa faktorer är problematiska att mäta. De är 

problematiska att mäta på grund av tvetydigheter i sin definition eller till följd av att deras 

distribution över tiden skiljer sig. Procedurlegitimitet kan uppstå i och med att företag 

använder sig av tekniker och procedurer som är socialt accepterade. Det är särskilt 

förekommande i de fall där det inte på förhand finns kunskap om vad som är önskat att uppnå, 

såsom då det inte finns klara mätmetoder för att mäta resultatet. Strukturell legitimitet kan 

erhållas genom att användarna anser att företag har bra organisatoriska strukturer som är väl 

fungerande och moraliska. På så vis kan således intressenter anse att företag är värdefulla och 

värdiga att stödjas. De organisatoriska strukturerna går således att ses som indikatorer om 

företag har förmåga att genomföra olika arbeten eller inte (Suchman, 1995). 

3.3.3 Kognitiv legitimitet 

Denna legitimitet baseras på kognition till skillnad från intresse eller utvärdering som övrig 

organisatorisk legitimitet annars baseras på. Det finns två olika sorters kognitiv legitimitet 

som är särskilt framträdande; den som baseras på hur organisationer förstås 

(comprehensibility) och den som baseras på det som tas för givet (taken-for-grantedness). 

Förståendeteorin utgår från att den sociala världen är en miljö som är kaotisk och kognitiv, 

där de som medverkar måste kämpa för att sätta ihop sina erfarenheter till begripliga och 

sammanhängande modeller. Den härrör främst från att det finns kulturella modeller som kan 

ge rimliga förklaringar till organisationer och dess användare. När det existerar sådana 

modeller kan således organisationer enligt denna teori anses vara förutsägbara, inbjudande 

och meningsfulla, men om modellerna saknas kan det istället leda till att organisationers 

legitimitet kan skadas. Tas-för-givet legitimitet å andra sidan baseras på grundtanken att 

institutioner kan göra oordning hanterbar. Legitimiteten av denna sort anses vara den mest 

kraftfulla, men den går inte att uppfylla för de flesta företag (Suchman, 1995). 
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3.4 Dialogisk ritualistisk och monologisk överföring av kommunikation 

Olika former av kommunikation kan vara väsentliga att se till då legitimiteten kan påverkas 

olika beroende på vilken kommunikation organisationer baserar sina integrerade rapporter på. 

Är det så att IR mest innebär en monologisk överförbarhet av kommunikation som påverkar 

legitimiteten på ett sätt, eller är det så att IR öppnar för en dialog och mer ritualliknande 

kommunikation som påverkar legitimiteten på ett annat sätt?   

Det finns två alternativa föreställningar av kommunikation som är dominerande i forskningen 

kring legitimitet, vilka är föreställningen av överföring och föreställningen av ritual. 

Överföringssynsättet baseras på uppfattningen om att kommunikation är en linjär aktivitet, 

vilket i sin tur tyder på att mottagaren av kommunikation är passiv. Synsättet om att 

kommunikation är en ritual handlar däremot om att se kommunikationen som en dubbelriktad 

process, vilket tyder på en aktiv mottagare som är involverad i skapandet av gemensamma 

värderingar. Dessa två synsätt går att jämföra med skillnaderna mellan dialogisk och 

monologisk kommunikation. Där synsättet om överföring går att likställa med en monologisk 

kommunikation och synsättet om ritual går i sin tur att likställa med en dialogisk 

kommunikation. Om organisationer använder sig av en överföring (monologisk 

kommunikation) kan det tyda på att de försöker befalla, tvinga, manipulera eller utnyttja 

mottagaren som ett medel för att uppnå sina mål. Synsättet om att kommunikation är en 

dialog/ritual innebär istället en ömsesidig relation mellan organisationer och intressenter som 

är beroende av varandra och är ett mer etiskt perspektiv inom kommunikation (Massey, 

2001).   
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3.5 Uppsatsens analysmodell 

För att förtydliga vad denna uppsats ämnar studera, där syftet med uppsatsen är att undersöka 

om legitimiteten enligt användarna påverkas till följd av integrerad rapportering har 

nedanstående analysmodell utvecklats (figur 2). Analysmodellen är tänkt att fungera som ett 

verktyg för att använda de analytiska begrepp som analysen sedan kommer att behandla samt 

för att visa på hur kopplingen mellan dessa begrepp kan komma att se ut.  

Som referensramen visar kan strategisk- och institutionell legitimitet vara incitament till 

varför företag väljer att integrera hållbarhet med den finansiella redovisningen. Den 

strategiska ansatsen innebär följaktligen att företag ser IR som en möjlighet och som en resurs 

för att ”hämta” legitimitet från användarna. Den institutionella ansatsen innebär istället att 

företag kan ”få” legitimitet av sina intressenter genom att använda sig av de riktlinjer och 

normer kring hållbarhet som användarna anser vara legitima, vilket skulle kunna vara att 

använda sig av IR.  

Figur 2 visar följaktligen att IR kan ge företag ett djupare engagemang med sina intressenter. 

På så vis att de genom sina integrerade årsredovisningar får ett nytt och mer direkt sätt att 

bemöta sina intressenter på. Där de istället för att enbart inkludera de finansiella aspekterna 

även kopplar företags finansiella resultat till de effekter som företag har på det hållbara 

samhället och även påvisar hur de ska skapa värde för samtliga intressenter. På så vis kan IR 

ge företag chansen att föra intressentdialoger och undersöka vad som är väsentligt enligt 

användarna.  

När intressenter i sin tur uppmärksammar att företag uppvisar ett ökat engagemang med sina 

intressenter skulle det kunna påverka företags legitimitet genom att pragmatisk, moralisk 

respektive kognitiv legitimitet kan påverkas. De olika formerna av legitimitet kan exempelvis 

påverkas på sätt att; om intressenter bättre kan se sitt egenintresse (pragmatisk), om 

intressenter ser att företag arbetar utefter samma värderingar och normer som de anser vara de 

rätta (moralisk), eller om intressenterna ser att företag förklarar sina processer och metoder på 

ett förståeligt sätt (kognitiv). Det vill säga att ett djupare engagemang med företags 

intressenter skulle kunna leda till att intressenterna anser att företag arbetar utifrån och med 

användarnas och samhällets intressen, och på så vis kan företag erhålla positivt rykte och 

erhålla bättre relationer med sina intressenter.  
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För att sammanfatta analysmodellen (figur 2) kan strategisk respektive institutionell 

legitimitet vara olika incitament till varför företag kan välja att tillämpa IR. Som i sin tur kan 

leda till ett djupare engagemang med företags intressenter, vilket slutligen kan påverka 

företags pragmatiska, moraliska respektive kognitiva legitimitet.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
Figur 2: Egenkonstruerad analysmodell.  
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4. Metod  

Här presenteras hur studien har genomförts, vilka metoder som har valts för att kunna 

studera uppsatsämnet, de svårigheter som vi har stått inför i och med dessa olika val samt hur 

dessa svårigheterhar angripits. I metodavsnittet diskuteras även uppsatsens trovärdighet, 

vilken i sin tur har valts att delas in i; tillförlitlighet samt överförbarhet och pålitlighet. 

4.1 Studiens upplägg 

Då syftet är att bidra med ökad förståelse för vilken betydelse IR har för företags legitimitet ur 

ett intressentperspektiv har vi följaktligen valt att undersöka och se till intressenters syn på IR. 

Syftet kan därmed kännetecknas av ett formativt syfte (Olsson & Sörensen, 2011, s.42) 

eftersom syftet är att undersöka och utforska ett nytt område, följaktligen IR. Det har valts att 

utgå från legitimitetsteorin och intervjua olika intressenter för att få deras syn på det här nya 

fenomenet (IR) och dess betydelse för företags legitimitet. Studien baseras således på 

subjektiva bedömningar och tolkningar då det undersöks enskilda personers tankar och åsikter 

kring IR och dess betydelse för legitimiteten. Studien är subjektiv på så vis att vad en 

respondent anser kan följaktligen skilja sig från vad andra intressenter anser. 

Genom det här subjektiva upplägget på uppsatsen blev det lämpligt med en kvalitativ metod 

där studien till stor del utgår från studiesubjektens perspektiv istället för vårt egna perspektiv. 

Studien är därmed kontextbunden och utgörs av tolkande tillämpningar hos studiesubjekten 

(Alvesson & Sköldberg, 2008, s.17). Vi vill genom uppsatsen bidra med förståelse kring 

fenomenet IR utifrån intressenternas och användarnas mening, vilket gör att öppna intervjuer 

och textanalys är en passande metod för att besvara syftet. Det här eftersom det genom öppna 

intervjuer möjliggörs att få kännedom om intressenternas egna syn på fenomenet och genom 

en innehållsanalys ges det även möjlighet att fånga upp samhällets (medias) åsikter om ämnet.   

Syftet med kvalitativa studier är att öka informationen och därigenom skapa en djupare och 

mer fullständig uppfattning kring det fenomen som undersöks (Holme & Solvang, 1997, s. 

101). En kvalitativ studie blev då fördelaktig för uppsatsen på så vis att den ger en helhetsbild 

över fenomenet. Det ska således ge en ökad förståelse för skapandet av sociala processer samt 

själva sammanhanget. Det ska i sin tur underlätta skapandet för teorikonstruktion (Holme & 

Solvang, 1997, s. 79). Då syftet är att försöka utveckla legitimitetsteorin genom att se hur 
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företags legitimitet påverkas av IR är det gynnsamt att använda en metod som kan underlätta 

skapandet för en teorikonstruktion.   

I den här studien, utifrån syftet, utgår den ifrån observationer i tidigare studier, således att vi 

har sett att IR är ett relativt nytt fenomen som har skapat ovisshet hos omvärlden kring dess 

innebörd. Det har skapats en ovisshet på så vis att det är svårt att avgöra integrerade 

rapporters betydelse enligt användarna där vi ställer oss frågan om IR anses vara positivt eller 

negativt enligt användarna? Studien baseras därför dels utifrån tidigare studier om IR och 

informationen från dessa studier sammanfördes till olika samband och aspekter för att sedan 

möjliggöra att hänföra informationen till legitimitetsteorin. En sådan här arbetsprocess skulle 

kunna kännetecknas som en interaktion mellan induktiv och deduktiv ansats, således som en 

abduktiv ansats (Olsson & Sörensen, 2011, s.47-48; Patel & Davidson, 2011, s.23-24). Det 

sker i uppsatsen en växelverkan mellan att den dels utgår ifrån observationer för att skapa en 

teori kring fenomenet IR, men studien utgår även ifrån existerande teori såsom 

legitimitetsteorin. Därefter har det samlats in empiri för att kunna bidra med ny kunskap om 

IR samt ny kunskap kring legitimitetsteorin. Utifrån det insamlade resultatet finns 

förhoppningar om att kunna dra analytiska generaliserbara slutsatser kring integrerad 

rapporterings påverkan på företags legitimitet. 

För att fördjupa oss i ämnet IR och kring ämnet legitimitet söktes det efter vetenskapliga 

artiklar i olika databaser och det användes litteratur på ämnet. Genom att vi har läst, refererat 

och reflekterat kring tidigare forskning samt litteratur kunde det skapas en problematisering 

kring IR. Syftet är sedan att i analys och slutsats jämföra denna tidigare forskning med 

studiens egeninsamlade empiri för att identifiera skillnader och likheter. Det vill säga för att 

bidra med ny kunskap på området och för att möjliggöra att utveckla legitimitetsteorin utifrån 

IR:s påverkan på företags legitimitet. Uppsatsens utgångspunkt ligger i legitimitetsteorin 

eftersom det upplevs som att IR verkar vara nära sammankopplat med företags legitimitet och 

det upplevs som att det råder brist på tidigare studier som behandlar just kopplingen mellan IR 

och företags legitimitet.  

4.2 Undersökningsobjekt och val av respondenter 

Utifrån syftet valdes det att intervjua olika intressenter för att få deras åsikter kring IR och 

dess betydelse för deras bedömning av organisationen. Intressenterna som intervjuades var; 

fem aktieägare, en leverantör samt en samarbetspartner. Aktieägarna utgörs av Swedbank 
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Robur, SEB, Handelsbanken, Lannebo Fonder samt 4: de AP-fonden. De är aktieägare i bolag 

som idag integrerar sin CSR-information med finansiell data i sina årsredovisningar och som 

därmed använder sig av IR. De blev därför utvalda för att de skulle kunna ge sina åsikter om 

hur IR påverkar legitimiteten i de bolag som de är aktieägare i. För att representera 

intressenten leverantör blev företaget Boliden vald som respondent. Boliden är verksamma 

inom gruvindustrin och är leverantörer främst till kunder inom industrin (Boliden, 2015), 

vilket är en bransch där det är vanligt förekommande med integrerade rapporter. För att också 

få ta del av samarbetspartnernas åsikter kring IR valdes det att intervjua en hållbarhetschef på 

revisionsbyrån KPMG som arbetar med integrerade rapporter. Vi ansåg att KPMG borde 

kunna förmedla hur de anser att IR kan påverka bedömningen av företag och dess legitimitet. 

För att även inkludera samhällets syn på IR som också är en viktig intressent för 

organisationer sammanställdes en innehållsanalys på olika debattartiklar i media där åsikter 

från samhället kunde urskiljas. Vad respondenterna representerar för organisation är inte 

intressant enligt oss, exempelvis vad SEB anser om IR är således inte avgörande för 

uppsatsen. Vi vill istället se om intressenterna som en helhet ser värdet med IR och om det 

finns en spridning i intressenternas åsikter.   

För att hitta respondenterna till studien valdes det att slumpartat söka på årsredovisningar för 

stora svenska bolag, vilka antogs skulle kunna använda sig av IR. De årsredovisningar som 

visade sig vara integrerade gick vi vidare med och identifierade deras största aktieägare och 

leverantörer. Dessa kontaktades därefter för att ta reda på om de ville och var lämpliga att 

ställa upp på intervju. De respondenter som svarade och som ansåg sig vara lämpliga för att 

ställa upp på intervju bokade vi slutligen in intervjuer med. För att även få företags 

samarbetspartners syn på fenomenet kontaktades större revisionsbyråer som fick besvara 

frågan om de ansåg sig ha någon lämplig respondent till uppsatsen, vilket då blev en 

hållbarhetsansvarig från KPMG. 

Det skulle vara fördelaktigt att välja ut flera olika intressenter såsom anställda och kunder. 

Det här visade sig dock vara svårt då respondenterna bör ha kunskap inom området såsom 

Holme & Solvang (1997, s. 104) menar. Det skulle även bli svårt att analysera en utspridd 

mängd empiri från för många olika sorters respondenter. De respondenter som valdes ut är 

systematiskt utvalda utifrån medvetet formulerade kriterier, vilket är vanligt i kvalitativa 

ansatser. Där det valdes att intervjua intressenter som bedömer företag som tillämpar IR samt 
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har kunskap inom IR och CSR. Det krävdes då som sagt omfattande kunskap hos de 

respondenter som skulle intervjuas och en medveten strategi för vad vi ville ha med i 

undersökningen.  

4.3 Empiriinsamling 

Vår primärdata, det vill säga empirin som samlades in för den här studien består av sju 

stycken djupintervjuer samt en innehållsanalys på 25 stycken olika artiklar i media, i det här 

fallet olika debattartiklar men även inlägg från bloggar på internet. Vi valde således att 

använda oss av datatriangulering, vilket enligt Olsson & Sörensen (2011, s. 96-98) innebär att 

samla in primärdata på flera olika sätt. Den främsta anledningen till att det användes fler än en 

insamlingsmetod var att vi är medvetna om att det kan skapa ett större förtroende för 

uppsatsen. Det kan skapa ett större förtroende för uppsatsen genom att det kan skapa en större 

aspektrikedom då olika data vägs mot varandra och på så sätt möjliggörs det att fånga upp 

komplexiteten i studiens ämne. En annan anledning till att datatriangulering valdes var att, 

förutom övriga intressenter, även inkludera intressenten samhället. För att få med samhällets 

åsikter kring fenomenet ansågs det att det bästa sättet är att fånga upp åsikter om IR och 

legitimitet som har framförts i media.  

4.3.1 Intervjuer 

4.3.1.1 Tillvägagångssätt för intervjuer 

Vi använde oss av kvalitativa, närmare bestämt semistrukturerade intervjuer då det i förväg 

framställdes en intervjuguide som fungerade som vägledning genom intervjuerna. Meningen 

med valet av just kvalitativa intervjuer var således att det eftersträvades att identifiera 

respondenternas egna uppfattningar om integrerad rapporterings påverkan på legitimiteten. 

Det användes i förväg komponerade teman (frågor), men det kunde även ställas andra frågor 

under intervjuerna som ansågs vara lämpliga till studien, se intervjuguiden i bilaga 1. Tre av 

frågorna i intervjuguiden avsåg att respondenterna skulle rangordna de kapital, principer och 

innehållsargument som ingår i IIRC:s ramverk utifrån vilka som respondenterna anser är av 

störst relevans. Se diagram 1, 2 och 3 för resultatet av denna rangordning. Intervjuprocessen 

var därför flexibel där det låg vikt vid hur respondenterna uppfattade och besvarade frågorna.  

Den i förväg egenkomponerade intervjuguiden mejlades även iväg till de flesta av 

respondenterna någon vecka innan intervjuerna ägde rum. Det här eftersom det efterfrågades 
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av dessa respondenter, vilket även är fördelaktigt enligt Holme & Solvang (1997, s. 105) då 

det gör att respondenterna blir mer insatta i ämnet och får reda på vad de medverkar vid i 

förväg. Det kan dock ha funnits nackdelar med att de flesta av intressenterna tilläts ta del av 

intervjufrågorna innan intervjun då respondenterna därför kan ha förberett sig på att ge sådana 

svar de tror att vi vill höra. Men denna problematik var inget vi uppfattade, eftersom svaren 

upplevdes komma spontant under intervjuerna. Denna intervjuguide är framtagen på ett 

ordningsamt sätt med rubriker för att göra den lättöverskådlig. Intervjufrågorna formulerades 

med avsikten att de skulle vara enkla och lättförståeliga så att respondenterna skulle kunna ta 

till sig frågorna och förstå dem. Vi ansträngde oss även med att undvika ledande frågor, då 

Bryman & Bell (2005, s.369-373) påpekar att ledande frågor ska undvikas för att frågorna då 

skulle kunna ha inverkan på respondenternas svar. Frågorna var utformade utefter vad som 

önskades tas reda på genom intervjuerna utifrån frågeställningen, tidigare forskning samt 

utifrån teorianknytningen kring legitimitet. 

Intervjuerna inleddes med inledande frågor för att introducera ämnet, men gick sedan över till 

mer direkta frågor som berörde det som skulle undersökas. Under intervjuerna ställdes även 

uppföljningsfrågor för att komplettera med de frågor som ansågs skulle vara intressanta att få 

svar på samt tolkande frågor för att försäkra att svaren blev korrekt uppfattade. Under själva 

intervjuerna spelades respondenternas svar in för att i efterhand kunna fånga upp svaren 

ordagrant och för att undvika att viktig information gick förlorad såsom Bryman & Bell 

(2005, s.369-373) menar. Respondenterna skulle även kunna påverka utvecklingen av 

intervjuerna till viss del för att kunna fånga upp övriga intressanta aspekter kring ämnet. De 

fick därför möjligheten att styra samtalen till viss del (Holme & Solvang, 1997, s. 99). 

Intervjuerna var personliga intervjuer där enskilda personer intervjuades åt gången. Vi deltog 

båda två under samtliga intervjuer. Våra roller delades dock upp där en ställde frågorna och 

en tolkade respondentens kroppsspråk, reaktioner och betoningar. Intervjuerna varade mellan 

45-90 minuter. I efterhand gick det även att gå tillbaka till respondenterna och be om mer 

information om något var oklart under samtalen som vi ville veta mer om. Det här kan enligt 

Holme & Solvang (1997, s. 100) ha haft effekten av att analysen och empiriinsamlingen går in 

lite i varandra och det finns därmed inte lika klar gräns mellan dessa två moment. Intervjuerna 

skedde på respektive respondents kontor i Stockholm. Det valdes att åka till respondenterna 

och genomföra personliga intervjuer istället för telefonintervjuer, som annars kunde varit att 
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föredra med tanke på avståndet mellan Örebro och Stockholm. Det här eftersom vi ansåg att 

personliga intervjuer skulle ge mer än telefonintervjuer till följd av att det gavs möjlighet till 

personlig interaktion med respondenterna. På så vis gick det att komma mer in på djupet kring 

uppsatsens ämne under intervjuerna än vad vi förmodar att det hade kunnat göras via 

telefonintervjuer.  

4.3.1.2 Analys av intervjuerna 

För att kunna analysera det insamlade empirimaterialet krävdes det att det var möjligt att dela 

in uttalandena i våra transkriberade intervjuer till olika kategorier eller att de gick att räknas 

kvantitativt. Det första som bör göras är att läsa igenom empirimaterialet för att kunna notera 

ord och idéer för att sedan kunna identifiera kategorier och gruppera uttalanden (Larsen, 2009, 

s.104). Analysen av uppsatsens empirimaterial började på det här tillvägagångsättet. Samtliga 

transkriberade intervjuer lästes igenom för att kunna tyda mönster och kategorier hos de 

intervjuade respondenterna. Efter att mönster identifierats sattes dessa mönster samman till 

kategorier som sedan analyserades. Larsen (2009, s.104) förklarar också vikten av att först 

skapa sig ett helhetsintryck utav intervjumaterialet för att kunna välja ut relevanta delar ur det. 

Vid kategoriseringen identifierades det teman deduktivt genom att vi utgick från att identifiera 

kategorier som ansågs vara relevanta att analysera kring utifrån tidigare studier och 

legitimitetsteorin.  

4.3.2 Innehållsanalys 

4.3.2.1 Tillvägagångsätt för innehållsanalysen 

Innehållsanalysen utav samhällets åsikter består av utvalda artiklar och blogginlägg i media 

som har publicerats i exempelvis; Veckans affärer, tidskriften Balans och Miljöaktuellt. Det 

framförs där debatter och åsikter kring CSR och integrerandet av CSR i årsredovisningar, 

vilket följaktligen anses utgöra åsikter från intressenten samhället. Dessa artiklar hämtades via 

internet där det söktes efter olika debattartiklar och blogginlägg kring IR, CSR samt 

legitimitet. Vi valde därefter ut de artiklar som framför åsikter kring dessa nämnda faktorer 

och som ansågs vara av intresse att göra en innehållsanalys på. 

Eftersom syftet är att förstå ett fenomen, som i detta fall där syftet är att generera kunskap om 

IR:s betydelse på företags legitimitet valdes det att tillämpa en konventionell innehållsanalys. 
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Genom metoden kunde det undvikas att tidigare teori påverkar resultatet, då det istället 

skapades kategorier genom bearbetning av data (Hsieh & Shannon, 2005).  

Den konventionella innehållsanalysen började med att debattartiklarna lästes igenom för att få 

en överblick över innehållet. Nästa steg i processen var att bestämma utifrån studiens ämne 

vilka ord som skulle sökas efter. Eftersom IR handlar om värdeskapande på kort, medellång 

och lång sikt valde vi ut ord som behandlar detta värdeskapande. De ord som valdes ut var 

således; IR, integrerad rapportering, integrated reporting, integrera, integrering, CSR, ansvar, 

legitimitet, trovärdighet, intressenter, värde, kapital, vision, mål, strategi, princip samt 

bedömning. Dessa ord söktes sedan efter i debattartiklarna med hjälp av dataprogrammet 

NVivo för att reducera irrelevant text, där sedan väsentliga meningar och stycken valdes ut 

där exempelvis begreppet ”legitimitet” behandlades. Det blev totalt 17 stycken sökord och 52 

stycken meningsenheter som sedan kondenserades och som slutligen kodades, se bilaga 2. 

Meningsenheterna består således av en konstellation av ord som är relaterade till varandra 

genom dess innehåll och sammanhang. Meningsenheterna kunde sedan kondenseras som 

innebär att korta ner dessa, men utan att förlora den väsentliga innebörden och själva kärnan 

av meningsenheten. Varje kondenserad meningsenhet gick sedan att benämna med en slags 

kod som skulle kunna förstås i kontexten av meningsenheten (Graneheim & Lundman, 2004).  

De framtagna koderna kategoriserades sedan (som är den väsentliga delen i kvalitativa 

innehållsanalyser), vilket gjordes genom att det parades ihop koder som omfattade ungefär 

samma begrepp enligt oss. Dessa 52 koder ansågs kunna kategoriseras in i tio stycken 

subkategorier. Vi bildade dessa subkategorier med ett medvetande om att de ska vara internt 

homogena, men externt heterogena. Det går att förklara genom att innehållet i en subkategori 

ska ha relativt lika betydelse, medan emellan subkategorierna ska det finnas en större 

diskrepans. Subkategorierna slogs sedan samman till tre slutliga huvudkategorier, se figur 3-5 

i empiridelen. På detta sätt växte ett ”träd” fram från koderna till tre huvudkategorier. 

Huvudkategorierna speglade då samhällets syn på IR enligt vår tolkning (Graneheim & 

Lundman, 2004).  
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4.4 Bedömning av trovärdighet  

4.4.1 Tillförlitlighet 

En fråga som bör ställas är om det framtagna resultatet är tillförlitligt, det vill säga att ställa 

sig frågan huruvida undersökningsmetoden kan ha haft påverkan på resultatet eller inte 

(Jacobsen, 2002, s. 269). Instrumentens tillförlitlighet går således att jämställa med 

reliabiliteten och innebär vidare huruvida det ”observerade värdet” motsvarar det ”sanna 

värdet”. Alternativt om det inkluderas ett ”felvärde” som kan följa i och med brister i 

tillförlitligheten för instrumentet (Patel & Davidson, 2011, s. 103). Felvärdet kan bero på att 

kvalitativ data genereras genom mänsklig interaktion in i olika specifika sammanhang, 

rumsmässigt som såväl tidsmässigt, där mätinstrumentet likställs med den kvalitativa 

analytikern (Christensen et al., 2010, s. 307). I den här undersökningen har det således 

använts två olika metoder, det vill säga att det har gjorts intervjuer samt en innehållsanalys. 

Eftersom dessa två metoder skiljer sig åt till naturen skiljer sig följaktligen deras 

tillförlitlighet även sig åt.  

Eftersom intervjuer valdes beror tillförlitligheten hos dessa till hög grad på vår förmåga som 

intervjuare då vi under intervjuerna gjorde egna bedömningar vid registrerandet av de svar 

som erhölls. Det kan i sin tur ha lett till att det kan ha uppstått bedömarfel (Patel & Davidson, 

2011, s. 104). Denna effekt kallas således för undersökareffekt och innebär mer detaljerat att 

den som intervjuas kan bli påverkad av hur exempelvis intervjuarna klär sig, vad de använder 

sig av för olika kroppsspråk samt hur intervjuarna talar (Jacobsen, 2002, s. 270-271). För att 

minska vår egen påverkan på respondenterna valde vi därför att inte försöka styra intervjuerna 

och samtalen. Det gjordes genom att vi försökte att inte betona vissa ord eller att ställa 

ledande frågor. Vi bar stilig klädsel för att inge ett seriöst intryck hos respondenterna. Vi var 

även medvetna om vårt egna kroppsspråk och således förminskade detta för att inte det skulle 

påverka de svar vi fick.  

En annan problematik som kan ha påverkat tillförlitligheten är ”kontexteffekten” som berör i 

vilket sammanhang som informationen samlades in i. Ur den artificiella kontexten befann vi 

oss på respondenternas kontor, vilket kan ha lett till att dessa kände sig hemma i 

intervjumiljön. Det kan vidare ha lett till att respondenterna kände sig mer trygga än om de 

varit någon annanstans som inte hade inneburit en naturlig miljö för dem, vilket i sin tur kan 

ha påverkat öppenheten i svaren. Dock kan denna naturliga miljö för respondenterna ha 
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inneburit störande inslag såsom att telefoner ringer etcetera, men det var inget vi uppfattade 

som något störningsmoment. En annan dimension var att det användes planerade intervjuer 

där respondenterna i förväg visste att de skulle bli intervjuade. Vissa av respondenterna var 

även medvetna om vad intervjuerna skulle behandla för typ av frågor, vilket kan ha påverkat 

deras svar. På så sätt att de i förväg fick chansen att förbereda sig genom att ta fram relevant 

information och således förbereda sig på vad de skulle framföra. Det kan i sin tur ha lett till att 

informationen blev mer givande än om intervjuerna hade fungerat som överraskande för 

respondenterna, men kan dock även ha lett till att vissa av svaren var planerade i förväg och 

således inte kom spontant under intervjuerna. Det kan i sin tur ha haft inverkan på resultatet 

(Jacobsen, 2002, s. 270-273).  

Eftersom intervjuerna spelades in kunde de i efterhand lyssnas på och då skrivas ned 

ordagrant, vilket ledde till att risken för att det blev fel vid kodningen av intervjuerna 

reducerades. Det gjorde även att dessa inspelningar finns tillgängliga för andra som i sin tur 

kan genomföra en egen kontroll av vår primärdata (Jacobsen, 2002, s. 270-273).  

Vid innehållsanalysen delade vi in koderna i olika kategorier utifrån vad vi ansåg att de 

innebar, vilket i sin tur kan ha påverkat trovärdigheten i och med att våra egna antaganden och 

tankar (perceptioner om verkligheten) kan ha påverkat dessa kategoriseringar. Det här 

eftersom det uppstod en svårighet i och med att kategorierna måste vara så pass precisa att de 

möjliggör att olika koder faller in under samma kategori, vilket som sagt kan ha påverkat 

reliabiliteten (Silverman, 2011, s. 64-65). Vi var dock två stycken som gjorde denna 

kategorisering tillsammans, vilket kan ha ökat objektiviteten på så vis att vi inte såg koderna 

enbart utifrån ett par glasögon. Dock skulle kategoriseringen kunnat upprepas av oberoende 

parter för att öka tillförlitligheten (Jacobsen, 2002, s. 274-275). Att det inte gjordes en 

textanalys av de genomförda intervjuerna beror dels på att textanalys av intervjuer inte är att 

föredra. De är inte att föredra på grund av att vi själva deltog vid intervjuerna och kunde 

därmed påverka samtalens innehåll. Tillförlitligheten utav intervjumaterialet anses därför som 

hög då respondenternas svar inte kodades utan presenterades i empirin som direkta citat.  

Genom att vi använde oss av triangulering (två olika mätmetoder: intervjuer och 

innehållsanalys) ökade vi således tillförlitligheten, då det är fördelaktigt att kombinera olika 

metoder när resultatet tolkas och slutsatser dras (Jacobsen, 2002, s. 275-276).  
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4.4.2 Överförbarhet och pålitlighet 

Överförbarhet faller in under begreppet extern validitet och innebär att studien ska kunna gå 

att överföra till någon annan situation eller kontext (Bryman & Bell, 2005, s. 306-307). Våra 

tankar är att resultatet av vår studie om IR går att överföras till övriga forskningsområden som 

berör hållbarhetsämnet som sådant, såsom exempelvis studier som belyser CSR:s betydelse 

enligt användarna. Det går inte att direkt överföra resultatet till vad företagen som använder 

sig av IR anser själva om huruvida det har haft påverkan på deras legitimitet eller inte. 

Samtidigt går det att spekulera i att då respondenterna tillhör företag som själva också har 

intressenter till sin verksamhet kan det vara så att resultaten till viss del speglar vad företagen 

själva anser om sin rapportering.   

 Att empirin är intersubjektiv betyder att andra kan ta till sig metoden och använda sig av den 

(Olsson & Sörensen, 2011, s. 106). Det finns de som hävdar att kvalitativa metoder såsom 

intervjuer inte går att replikera, då de tenderar att vara kontextberoende. De tenderar att vara 

kontextberoende i och med att det bland annat uppstår en specifik relation mellan respondent 

och intervjuare. Det kan också vara svårt att upprepa intervjuer på de platser som intervjuerna 

genomfördes på (Jacobsen, 2002, s. 275). För att handskas med denna problematik och 

därmed för att öka pålitligheten av studien har vi dokumenterat vilken miljö som intervjuerna 

ägde rum i, samt varit öppna med vilka respondenter som har medverkat vid intervjuerna. Vi 

har med andra ord varit noggranna med dokumentationen för att underlätta att andra ska 

kunna förstå vad som har gjorts och för att andra lättare ska kunna upprepa den här studien, 

som i sin tur har lett till att pålitligheten har ökat. Det kan följaktligen ha lett till att denna 

problematik med replikerbarheten har minskat, men samtidigt är vi medvetna om att den inte 

går att eliminera helt. Då intervjuerna som sagt är kontextberoende och det är svårt att 

återskapa den miljö som intervjuerna hölls i. Tidsaspektens betydelse får inte heller gå att 

glömma, då integrerad rapportering är ett relativt nytt fenomen och på så vis kan 

respondenternas tankar och åsikter komma att förändras över tid.  

Dock är innehållsanalysen lätt att replikera i och med att hela undersökningsprocessen har 

dokumenterats och de sökord som har valts har skrivits ned. Även hur kategoriseringen har 

gått till utifrån de ursprungliga meningarna som valts har dokumenterats. Källhänvisning till 

de debattartiklar som innehållsanalysen grundades på finns även med i källförteckningen 

under egen rubrik, för att dessa ska gå att spåra ifall någon önskar att upprepa 
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innehållsanalysen alternativt kontrollera denna. Det gör att det går att hävda att 

innehållsanalysens pålitlighet är hög.  

4.5 Metodreflektion 

De intressenter som vi har varit i kontakt med anser att IR är ett roligt, intressant och aktuellt 

ämne samt ser en utveckling på området. Dock saknar många intressenter kunskap om IR 

eftersom det är ett så pass nytt ämne som fortfarande är under utveckling. Det här bland annat 

eftersom det inte finns något klart regelverk på området och att det är få företag i Sverige som 

har börjat tillämpa IR. Det kan i sin tur ha försvårat för studien att se de direkta effekterna av 

IR enligt intressenterna, men vi har ändå anledning att tro att genom intervjuerna har det 

kunnat erhållas relevant och intressant information som kan bidra till utökad kunskap gällande 

integrerad rapportering. Det krävs dock mer kunskap och fortsatt forskning på området 

allteftersom IR utvecklas. Det här är även en anledning till att det främst är aktieägare som har 

blivit intervjuade i uppsatsen, då det verkar vara dem som ändå besitter mest kunskap inom 

IR. Det kan dock ha fått konsekvenser för resultatet att det främst är aktieägare som framför 

sin åsikt, men eftersom vi inte har för avsikt att skilja på intressenters åsikter anser vi ändå att 

det inte har haft alltför stor inverkan på resultatet.  

Att intervjuguiden skickades ut i förväg till respondenterna kan ha gett konsekvenser, då det i 

det här fallet dessvärre blev två stycken avhopp efter att intervjuguiden skickats ut. Det här 

eftersom dessa respondenter kände att det var svåra frågor och ansåg att de inte skulle kunna 

bidra med något kring IR. Det blev självklart problematiskt då det snabbt var önskvärt att hitta 

nya respondenter. I efterhand har vi anledning att tro att intervjuguiden kunde ha utformats på 

ett ännu mer lättförståeligt sätt. Alternativt hade vi kunnat i intervjuguiden tydligare redogjort 

för att respondenterna inte behövde ge färdiga svar utan att frågorna mer låg till grund för 

vidare diskussion. Dock utgjordes avhoppen utav de som genom sina arbetspositioner inte 

ansåg sig själva ha tillräcklig kunskap kring IR, vilket kan ha gjort att inte någon större mängd 

relevant information och kunskap gick förlorad.  

Huruvida respondenterna är representativa för sina organisationer som de är verksamma inom 

är något som har reflekterats över. Vi kan inte veta om det via intervjuerna erhölls 

organisationernas åsikter som sådana eller om det var respondenternas personliga åsikter som 

framfördes. Men den här problematiken bedöms inte ha så stor påverkan på uppsatsen 
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eftersom vi vill se om intressenterna i stort kan se om IR kan leda till värdeskapande eller 

inte.  

4.6 Källkritik 

Det är av intresse att diskutera källornas kvalitet som ligger till grund för den här uppsatsen, 

det vill säga litteratur, facklitteratur samt tidigare forskning. Det som innefattas av kvaliteten 

innebär i sin tur vilken kompetens och kunskap som författarna har (Jacobsen, 2002, s. 210). 

Källorna som används bedöms som bra och pålitliga av den orsaken att de artiklar som valts 

ut har blivit granskade och därefter godkänts till att bli vetenskapligt publicerade. Litteraturen 

som har valts ut har till viss del valts ut till att bli kurslitteratur, vilket kan visa på att den 

anses vara godkänd som källa.  

En viss del av litteraturen kan ses som föråldrad då exempelvis en artikel och en bok är 

skrivna på 90-talet, vilka behandlar legitimitetsteorin respektive olika metodavväganden. Den 

här litteraturen borde ändå vara tillämpbar idag av den anledningen att de behandlar områden 

som hittills har varit relativt oföränderliga över tid.  

Det har också refererats i den här uppsatsen till en artikel som är skriven av Alexander (2014) 

som ännu inte är publicerad och granskad. Vi är dock medvetna om det och väljer därför att 

inte lägga alltför stor vikt vid artikeln vid analys och reflektion. Den främsta anledningen till 

att artikeln ändå inkluderas i den här uppsatsen är att den anses bidra med intressant kritik 

kring IR och kan ge en intressant infallsvinkel.  
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5. Empiri  

Det som framkom under djupintervjuerna ha valts att delas in under olika rubriker och det 

har kombinerats sammanfattande text med citat från de olika respondenterna. Det valdes att 

framföra empirin av intervjuerna på det här sättet eftersom det strävades efter att framföra 

resultatet på ett lättförståeligt och levande sätt. Vid presentationen av resultatet av 

innehållsanalysen, å andra sidan, valdes det att illustrera resultatet i form av olika tabeller 

för att ge en lättöverskådlig bild. 

5. 1 Sammanställning av intervjuer   

5.1.1 Syftet med integrerad rapportering   

Varför vissa företag väljer att använda sig av IR är respondenterna inte eniga om, där en av 

teorierna kring syftet är att IR kan användas ur ett marknadsföringsperspektiv. Det vill säga 

att företag kan se IR som en resurs för att skapa trovärdighet. Där det fortfarande anses 

förekomma en del ”green washing” som innebär att vissa företag väljer att redovisa hållbarhet 

enbart för att visa på en positiv bild utåt sätt. Det vill säga att en del företag kan använda sig 

av IR främst som ett PR-trick; ”Det är fortfarande väldigt mycket green washing, mest bolag 

till bolag, om man riktar sig mot konsumenter är det nog mindre green washing.”  

”Jag tror att vissa företag använder sig av IR för att kolla hur bra vi är, och för att de tror att 

man ska använda sig av IR.” 

Det framfördes även teorier om att vissa företag kan använda sig av IR för att kostnadsbespara 

(slippa göra två rapporter) eller till följd av påtryckningar utifrån (främst från investerare); 

”Integrerad rapportering måste vara för att folk efterfrågar det, eller för att det har kommit 

fram ett ramverk (IIRC) och de vill ligga i framkant. Det känns ju legitimt om bolaget skriver 

att de redovisar enligt IIRC eller G4.” 

 Alternativt kan syftet till att företag väljer att tillämpa IR vara att de vill illustrera sitt 

värdeskapande genom att IR kan visa på att hållbarhet genomsyrar hela verksamheten; ”Jag 

tror att det är ett sätt för bolagen att förstärka för bolagen att det genomsyrar hela 

verksamheten (integrerat tankesätt) att de i organisationen arbetar på ett integrerat sätt, för 

att skapa legitimitet, att det blir normer och värderingar att man ska rapportera om det.”  
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”Att visa på värdeskapandet, att visa på hur man jobbar med frågorna. Och sin legitimitet, 

sin license to operate. Ja vi bidrar med tillväxt och lönsamhet och arbetstillfällen, men vi har 

också koll på att vi inte liksom bara kan göra så.” 

Eftersom det är frivilligt för alla företag i Sverige att använda sig av IR framgick det även att 

företag som rapporterar enligt IR förmodligen behöver ha en vilja bakom initiativet då de 

annars antagligen skulle välja ett ”enklare” sätt att rapportera. Enligt intressenterna skulle det 

inte heller bli väl genomförda rapporteringar om inte företagen själva vill rapportera kring 

CSR: ”Sedan har vi några bolag som har staten som ägare, där har vi bolag som kanske är 

bättre eller sämre på det här. Kanske för att det inte kommer från dem, utan de fick det här 

som en pålaga, och har man inte tänkt i de här termerna.”  

5.1.2 Intressenters påverkan på företags rapportering 

På frågan om användarna anser att de som intressent kan påverka företag kring deras 

rapportering svarade respondenterna att det beror på företag till företag, men att det allmänt 

går att påverka företag och dess rapportering: ”Även rapportering, absolut! Jag var med för 

inte alltför länge sedan på en bolagsstämma där en stor aktieägare ställde sig upp och sa: 

Jag tycker faktiskt att er årsredovisning är för lång, kan ni göra något åt det. Och det är ju 

verkligen ett forum där man kan påverka, där har man ju hela styrelsen och VD: n 

närvarande så att det tror jag absolut att man tog till sig som företag.” 

Det framkom att rapporterna tros framställas främst till förmån för företags aktieägare, men 

att även andra intressenter ska kunna ta del av informationen. Huruvida intressenterna anser 

om de har inflytande eller inte på företag beror främst på hur stor intressent de är till det 

enskilda bolaget; ”Det är väldigt olika om vi kan påverka företag. Finns de som absolut 

lyssnar och de som inte lyssnar. När vi, som en ganska stor aktieägare, lyssnar nog de flesta 

företag och tar till sig. Det är ofta att företag även hör av sig till oss och frågar om det här är 

rätt väg att gå. Men vi kan främst påverka svenska företag eftersom internationellt är vi inte 

stora aktieägare, men då kan vi gå ihop med andra investeringsföretag.” 

”I större eller mindre utsträckning gör de det. Därför att det finns ju alltid intressentgrupper 

som har väldigt mycket åsikter. Ett företag har ju det primära syftet att ”going concern”, och 

har du intressentgrupper där du försöker tillgodose alla, du har ju intressenter som har mer 

eller mindre långtgående krav. Man har ofta dialoger med sina intressenter. Ibland så måste 
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man göra en avvägning också, och gör man sin väsentlighetsanalys och säger att vi hör vad 

ni säger, men det är en sådan liten del av vår verksamhet. Man måste lyssna, man måste ta till 

sig, men man kan inte springa efter alla bollar.” 

5.1.3 IIRC:s ramverk   

5.1.3.1 Kapital 

Som det går att utläsa nedan (i diagram 1) har finansiellt kapital rangordnats på plats nummer 

ett utav fyra av sex respondenter. Mänskligt kapital rangordnades på andra plats utav tre av 

respondenterna. Vidare rangordnades socialt kapital en gång som nummer ett, en gång som 

nummer två samt en gång som nummer tre och så vidare. Respondenterna kunde dock inte 

rangordna samtliga kapital från 1-6 utan valde att endast rangordna de kapital som de kände 

sig bekväma med att rangordna. Övriga diagram, diagram två och tre är utformade och 

presenterade på samma sätt som diagram 1. 

På frågan gällande rangordning över de sex olika kapitalen som IIRC:s ramverk presenterar 

rangordnades som sagt det finansiella kapitalet som mest viktigt av fyra av sex respondenter, 

se diagram 1 nedan; ”Det är ju alltid viktigt med det finansiella kapitalet, det är ju liksom som 

en förutsättning när man är i ett företag, den finansiella verkligheten kan du ju aldrig gå 

runt.” 

”Ett bolag som inte har kontroll över sina finanser är inte attraktivt oavsett.”  

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1: Kapital.  Här visas rangordningen över vilka kapital som är mest viktiga enligt intressenterna. 
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En av de sju respondenterna kände att det inte var relevant att rangordna dessa kapital och 

avstod därför från att besvara frågan. Det här är en intressant aspekt i sig, att en respondent 

anser att kapitalen och innehållsargumenten inte går att rangordna. De övriga respondenterna 

var dock som sagt relativt överens om att det finansiella kapitalet fortfarande är mest viktigt, 

tätt följt av mänskligt och socialt kapital. Att det mänskliga kapitalet blir mer och mer 

väsentligt för företags framgång är också något som framkom under intervjuerna, att företag 

säkerställer att ha rätt kompetens på rätt plats och att företag kan motivera sina medarbetare. 

Det framkom även att vilket kapital som anses vara mest viktigt beror till stor del på vilken 

bransch företaget befinner sig i, vilket försvårade rangordningen. Intressenterna 

(respondenterna) upplever också att det kan finnas en konflikt mellan kapitalen, men att de 

egentligen är menade att komplettera varandra. Det handlar ofta om att göra en avvägning 

mellan dem och att ställa sig frågan: ”Är det värt det?”. Kortsiktigt kan det dessutom vara 

problematiskt att satsa lika mycket resurser på samtliga kapital. Istället bör företag satsa mer 

på ett område i början, vilket senare förhoppningsvis kan leda till att de även kommer in på de 

andra områdena (kapitalen). En respondent uttryckte sig dock: ”Ett välskött bolag satsar på 

alla dessa delar.” 

5.1.3.2 Principer 

Av de sju principerna som ingår i IIRC:s ramverk rangordnades intressentrelationer och 

väsentlighet högst utav de sju respondenterna, se diagram 2; ”Väsentligt, ja såklart. Vi vill 

inte ha information som inte är väsentlig för värdeskapandet.”  

”Intressentdialog blir väldigt viktig för att kunna se vad de förväntar sig av oss. Vad 

förväntar sig kunderna av oss, vad förväntar sig våra investerare av oss?” 

Även principen om tillförlitlighet och trovärdighet placerades högt. Det handlar mycket om 

att ha en intressentrelation för att intressenterna ska kunna se vad som är viktigt och väsentligt 

för bolagen. Att företag ska ha en tillförlitlig och trovärdig redovisning menar vissa av 

respondenterna är kopplat till hur transparent redovisningen är, vilket i sin tur påverkar 

legitimiteten: ”Det, det har ju med legitimitet att göra, det ska vara en väsentlig redovisning. 

Det skulle jag säga är det grundläggande. Väsentlig och transparant.”   
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Det framkom även att flera av intressenterna föredrar koncisa årsredovisningar då det idag är 

väldigt mycket information som flödar, men att det samtidigt kan bero på vem som är 

mottagaren av rapporten.  

5.1.3.3 Innehållsargument 

Även på frågan om innehållsargumenten avstod en utav de sju respondenterna att rangordna 

dessa, precis som för kapitalen, då det inte ansågs relevant enligt denne.  

Det mest viktiga av de åtta innehållsargumenten enligt intressenterna är affärsmodellen där 

fyra av sex respondenter rangordnade affärsmodellen högst, se diagram 3; ”Styrning och 

affärsmodell är grunden till allt, faller de på plats faller det andra också in.” 

”..affärsmodellen, vad är det som får det här företaget att kicka vidare.” 

Efter affärsmodellen följer styrning samt prestanda i rangordningen tätt följt av möjligheter 

och risker. Det framkom under intervjuerna att även om det kan verka avskräckande att 

avslöja sina risker är det bättre att göra det vid ett tidigt skede för att öka trovärdigheten. Att 

förklara och vara tydlig med sin affärsmodell och sina processer är väldigt viktigt eftersom 

det är affärsmodellen som allting bygger på. Som en intressent uttryckte sig: ”Gör man allting 

rätt från början så hänger ju allting ihop samtidigt. Så går det ganska lätt.” 

Diagram 2: Principer. Här visas rangordningen över vilka principer som är mest viktiga enligt 

intressenterna. 
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5.1.4 Hur kan integrerad rapportering skapa värde för intressenter? 

Samtliga respondenter ser att IR kan skapa värde för sina intressenter om det ger en 

helhetsbild över företag där det går att se kopplingen mellan resultat och 

hållbarhetsinformation. IR kan leda till att finansanalytiker kan ta del av CSR-information på 

ett lättare sätt än tidigare. Om CSR integreras i årsredovisningarna får de tillgång till 

hållbarhetsinformationen på ett helt annat sätt; ”..finansanalytikerna borde få en bättre bild 

av företaget om hållbarhet inkluderas mer”.  

Det verkar dock inte vara självklart att IR leder till bättre vägledning: ”Jag vet inte om just 

integrering av hållbarhetsfrågor per automatik leder till bättre vägledning. Men jag tycker att 

det är bra om företag kan vägleda en på bra sätt i sina rapporter. Vi kan ju inte hålla reda på 

vad alla bolag gör och måste då snabbt kunna läsa oss till det.” 

Hur hållbarhetsainformation på bästa sätt ska sättas samman med finansiell data i 

årsredovisningen för att bland annat finansanalytikerna lättare ska kunna ta till sig 

informationen var det en respondent som lyfte fram: ”Mer hållbarhet skulle jag säga, och det 

kommer bli mer. Men jag tror också då att rapporteringen kring hållbarhet måste bli mer lik 

den finansiella rapporteringen, det vill säga att man jobbar mer med nyckeltal, att man 
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Diagram 3: Innehållsargument. Här visas rangordningen över vilka innehållsargument som är mest viktiga enligt 

intressenterna 
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jobbar mer med kvantifiering. För jag tror att annars är det svårt med bedömningen om man 

är en traditionell finansanalytiker.” 

Det framgick av intervjuerna att om IR verkligen ska möjliggöra värdeskapande för företags 

intressenter måste den integrerade årsredovisningen presenteras på ett lättöverskådligt sätt, 

vara relativt kort och koncist samt enbart inkludera väsentlig information. Övriga kännetecken 

för bra årsredovisningar som kan leda till värdeskapande enligt respondenterna är att företag 

bör vara tydliga med sina strategier, mål och om verksamheten i övrigt. Respondenterna anser 

även att det är viktigt att företag presenterar sina risker och utmaningar som de står inför på 

ett tydligt sätt och eventuellt presenterar hur de ska arbeta med dessa problem. Användarna 

efterfrågar också att det går att utläsa trender i årsredovisningarna med data som går att 

jämföra med exempelvis tidigare år via en tidslinje. Det framgick även att det är viktigt för 

värdeskapandet att företag är transparenta och visar på både negativa och positiva aspekter i 

sina integrerade rapporter: ”Jag blir snarare avskräckt om ett bolag inte har med negativa 

aspekter eftersom inget bolag är perfekt och inte har några problem. Därför är det bättre om 

vi vet om företagens problem så att vi kan hålla koll på dem. Vi kanske mer vill ha den 

negativa informationen än den positiva, eftersom den positiva informationen fås ändå.”  

Det lyfts även fram att IR kan leda till värdeskapande för företagen själva: ”Integrerad 

rapportering kan leda till ökat värdeskapande skulle jag tro. Jag tror speciellt att det kan leda 

till positivt värdeskapande för bolagen själva för att de tvingas tänka till. Så att inte den 

vanliga verksamheten tuggar på på sitt håll, och hållbarhetsfrågorna adresseras i en separat 

del. Man vill ju gärna att rapporten inte ska vara ett självändamål utan att det ska påverka 

verksamheten, och då tror jag att det gynnar att frågorna integreras i verksamheten också. 

Jag tror att integrerad rapportering kan vara ett verktyg för att integrera hållbarhet i 

verksamheten. ” 

5.1.5 Vad som gör integrerad rapportering mest trovärdig  

På frågan om vad som gör en integrerad årsredovisning mest trovärdig enligt användarna 

(utifrån tre svarsalternativ, se bilaga 1) svarade de att samtliga tre alternativ är viktiga till viss 

del. Men att det främst är viktigast att företag i sina årsredovisningar presenterar information 

på ett lättöverskådligt sätt med tydliga och enkla beskrivningar av verksamheten och dess 

processer: ”..generellt tror jag att det ökar trovärdigheten om man är väldigt förklarande och 

om man gör det på ett enklare sätt.”   
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 Att företag visar genom sina handlingar att de delar samma normer och värderingar som sina 

intressenter anses till viss del ha inverkan på bedömningen av företag, då vi alla är subjektiva 

i våra bedömningar. Men även om ett företag inte handlar utefter samma normer och 

värderingar som sina intressenter betyder inte det att företaget i fråga anses vara icke 

trovärdigt. Dock framgick det av en aktieägare att denne känner sig mer trygg i att investera i 

företag som delar dennes normer och värderingar. Att intressenter på ett enkelt sätt genom 

årsredovisningen kan se sitt egenintresse i företaget i fråga, eller att de enkelt kan urskilja 

företagets engagemang med sina intressenter i stort anses vara minst relevant för företags 

trovärdighet. Eftersom det framgick att intressenter själva ofta kan utläsa mellan raderna sitt 

egenintresse alternativt företags engagemang med samtliga intressenter.  

5.1.6 Innebörden av legitimitet enligt intressenterna  

På frågan om vad legitimitet innebär framkom det att informationen som företag avger ska 

upplevas som trovärdig. Att det framgår att företag driver en ansvarsfull verksamhet i 

samtliga led, att de rapporterar kring väsentliga faktorer samt att de visar på att de har 

överblick över hela verksamheten. En respondent hävdade även att årsredovisningen blir 

legitim om den är granskad av en tredje part. Några citat som framkom under intervjuerna vid 

frågan om legitimitet var; ”Legitimitet är synonymt med rätten att verka” 

”Sedan måste du vara medveten om din påverkan, det skulle jag säga. Alltså att du.. ”license 

to operate”. Du bidrar med saker, men du är också medveten om vilken påverkan du har och 

försöker göra någonting åt det och gör man inte det så, det är ju klart att man fortfarande har 

en roll att fylla i samhället, men utifrån mitt perspektiv så tycker jag att man ska ha ett 

helhetsperspektiv.” 

”..legitimitet är väl hur bolagen gör och vad de berättar hur de gör. Så att man kan följa hela 

vägen. Det finns sällan en form som passar alla bolag. Det är väldigt olika krav. Vissa saker 

passar inte här och då kan man förklara varför det inte passar, och det är värt lika mycket. 

Det ska finnas tydligt, så de som läser och de som använder sig av informationen ska förstå 

vad den innebär..” 

5.1.7 Utmaningar med integrerad rapportering  

Även då samtliga respondenter är positiva till IR och tror att det kommer att kunna skapa ett 

högre värde är respondenterna samtidigt överens om att det fortfarande finns utmaningar med 
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IR och IIRC:s ramverk: ”Jag hoppas ju på det (IR) och tror att vi kommer att komma dit, 

frågan är ju hur lång tid det kommer att ta.” 

Det som främst uppdagades under intervjuerna var problematiken kring hur IR praktiskt ska 

tillämpas. Några utav respondenterna påpekade att en lösning skulle kunna vara att ha en 

integrerad rapport, men att fortfarande ha en hållbarhetsrapport vid sidan om som mer skulle 

kunna gå in på djupet kring hållbarhetsfrågorna. Alternativt att företag har en slags 

”populärversion” som endast innehåller det viktigaste och sedan har en integrerad 

årsredovisning som mer går in på djupet. Detta för att inte ge ut en alltför stor mängd 

information som användarna drunknar i, vilket också respondenterna påpekade. 

Årsredovisningarna ökar i sidantal och blir allt svårare att läsa igenom: ”Personligen tycker 

jag det är ganska bra om man får in så mycket som helst i en rapport. Men då får man ett nytt 

problem, att rapporten blir så där tjock varje år, och det är ingen som läser då.”  

Det finns dock integrerade rapporter som inte har ökat alltför mycket i omfång påpekar en 

respondent: ”Akademiska hus är ganska insprängd, Green Cargo är ganska insprängd så 

där. Det är ju inga liksom 250 sidors redovisningar. Utan de är ju ändå i någorlunda rimlig 

mängd.” 

Ett annat problem med IR är att företag blir begränsade i sina integrerade årsredovisningar när 

det gäller hållbarhetsinformationen; ”Sedan å andra sidan så tycker jag formatet är lite 

begränsat. För vi kan inte redovisa allting inom ramen för en årsredovisning. Man kan ju inte 

gå in på djupet i en årsredovisning, man får inte det utrymmet.” 

”Jag skulle kunna tänka mig att hållbarhetsinformationen blir lite nerskalad med IR, vilket 

gör att kanske vissa bolag som har stora hållbarhetsrisker behöver ha en separat rapport 

också, eftersom det finns övriga intressenter än investerarna som de behöver redovisa detta 

för i detalj.” 

Det kan också leda till att det kan bli svårare att hitta hållbarhetsinformationen i den 

integrerade årsredovisningen, till skillnad från om allt skulle vara samlat i en 

hållbarhetsredovisning. Men det menar en respondent att det mest är ur ett själviskt perspektiv 

och inte ur ett helhetsperspektiv, som det bör vara.  

Ytterligare en utmaning är att verkligen säkerställa att hela verksamheten är integrerad och att 

företag inte enbart använder sig utav en integrerad rapport: ”Om det är integrerat, uppblandat 
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i årsredovisningen har ju inget att göra med deras arbetssätt om CSR är integrerat i deras 

affärsidé och så.” 

En respondent tog också upp problematiken kring att IIRC:s ramverk är tänkt att gälla 

internationellt, vilket kan bli svårt att anpassa mellan världens länder: ”..det ser man ju hur 

svårt det är att få ihop governance mellan olika länder, och sedan att få ihop det här (IR) 

mellan olika länder. Man ser på olika länders olika lagar, olika regler, olika sätt att se på 

saker och ting. Så jag tror det är ett bra försök, men det blir nog svårt.”  

5.2 Innehållsanalys av medias syn på integrerad rapportering 

Vi har analyserat 25 stycken olika debattartiklar kring IR:s innebörd och dess påverkan på 

omvärlden genom en innehållsanalys. Det gjordes för att inkludera samhällets syn på 

fenomenet då även samhället är en viktig intressent för företag. Vi identifierade 52 stycken 

meningsenheter som kondenserades och som slutligen kodades, se bilaga 2. De 52 stycken 

koderna kopplades till tio olika subkategorier, vilket visas nedan, som i sin tur ansågs bilda tre 

olika huvudkategorier. De tre huvudkategorierna som vi fann att innehållsanalysen mynnade 

ut i är sedan tänkta att fungera som de främsta underlagen till analysen för att besvara 

uppsatsens frågeställning med tanke på samhället som intressent. De tre första 

subkategorierna; ”finns antaganden om företags legitimitetsskapande”, ”IR leder till ökad 

trovärdighet för företag” och ”trend i att rapportera icke-finansiell information” bildar 

tillsammans huvudkategorin: ”IR kan påverka företags legitimitet genom att IR ökar 

trovärdigheten”. Den andra huvudkategorin: ”Finns fortfarande utmaningar med IR” bildas 

utav subkategorierna; ”finns negativa inställningar till IR”, ”svårigheter med att presentera 

icke-finansiell information” samt ”utmaningar med CSR och IR”. Den slutliga 

huvudkategorin: ”IR underlättar intressenternas bedömning av företags verksamhet” bildas 

således av subkategorierna; ”för en lyckad integrerad rapport”, ”intressenter efterfrågar en 

tydligare koppling mellan företags visioner, mål, strategier och hållbarhetsarbete”, ”IR leder 

till värdeskapande” och ”IR är av vikt vid investeringsbeslut”. 
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Koder Subkategorier Huvudkategorier 

CSR kan leda till att människor som arbetar i den informella 

sektorn förlorar sitt jobb 

Finns negativa 

inställningar till IR 

Finns fortfarande 

utmaningar med 

IR 

Lagstiftning om CSR förändrar företags beteende 

En kombinerad rapport kan leda till nedprioritering av andra 

intressenter än de finansiella aktörerna 

Vissa är skeptiska till CSR-rapportering 

Finns ett gap mellan långsiktighet och hållbart kapital 

Svårigheter med att 

presentera icke-

finansiell 

information 

Problem med separata hållbarhetsrapporter 

Svårt att jämföra företags hållbarhetsarbete med företags 

finansiella data 

Utmaning med att presentera vinsten med CSR 

Hållbarhetsredovisning är ännu inte perfekt 

Utmaningar med 

CSR och IR 

IR är en stor utmaning och kräver en omställning för företag 

Saknas guidning för investerare 

Svenska bolag måste ta CSR på större allvar 

Vissa företag ser inte att investerarna har behov av CSR-

rapportering 

 

Koder Subkategorier Huvudkategori 

EU:s förslag på krav kring CSR-rapportering kan påverka 

företags legitimitet 
Finns antaganden om 

företags 

legitimitetsskapande 

IR kan påverka 

företags 

legitimitet genom 

att IR ökar 

trovärdigheten 

Företag söker efter legitimitet genom ansvarstagande 

Många tror att legitimitet leder till självklar lönsamhet 

Att integrera hållbarhet i årsredovisningar kan påverka 

resultatet och företags legitimitet 

IR leder till ökad 

trovärdighet för företag 
CSR är inte frivilligt för företag och måste tas på allvar 

Trovärdigheten ökar om företag även kan beskriva de svåra 

utmaningar de står inför 

Är en trend att integrera hållbarhet i sina årsredovisningar 

Trend i att rapportera 

icke-finansiell 

information 

Hållbarhetsredovisning är en trend för företag 

Styrelseledamöter har fått upp ögonen för integrerad strategi 

Svenska företag är positiva till IIRC:s ramverk 

Figur 3: Innehållsanalys. Här visas hur 10 koder mynnar ut i 3 subkategorier som slutligen bildar den första 

huvudkategorin.  

Figur 4: Innehållsanalys. Här visas hur 13 koder mynnar ut i 3 subkategorier som slutligen bildar den andra 

huvudkategorin. 
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Figur 5: Här visas hur 29 koder mynnar ut i 4 subkategorier som 

slutligen bildar den tredje huvudkategorin. 

 

Koder Subkategorier Huvudkategorier 

Bolag undviker att ta upp vissa saker som de borde ta upp 

För en lyckad 

integrerad rapport 

IR underlättar 

intressenternas 

bedömning av 

företags 

verksamhet 

Det sker ett stort arbete för bland annat banker att räkna ut vilket 

arbete för socialt ansvar som skapar värde 

Det är av vikt att bolag även redovisar negativa aspekter enligt 

IR 

Företag felar i sin CSR-kommunikation om de använder det mest 

för att undvika skandaler 

Kommunikationen ska spegla ambitionsnivån i hållbarhetsarbetet 

för att skapa värde 

Viktigt med kunskap om IR för att möta intressenters krav på 

rapportering 

Efterfrågas starkare koppling mellan materiella frågor och mål 

med hållbarhet 

Intressenter 

efterfrågar en 

tydligare koppling 

mellan företags 

visioner, mål, 

strategier och 

hållbarhetsarbete 

För att lyckas med IR behövs tydliga och mätbara mål 

Genom IR får CSR större betydelse 

Hållbarhet bör inte isoleras, utan ska integreras 

IR kan leda till tydliga mätbara mål för ekonomiska, 

miljömässiga och sociala aspekter 

IR kräver att hållbarhetsfrågorna blir en del av verksamheten 

IR är en nödvändighet för att se en tydlig koppling mellan 

hållbarhet och företags strategier 

Många eftersöker bolags totala påverkan på omvärlden som IR 

skulle kunna ge 

Vill se en tydligare koppling mellan CSR och resultat 

Ökat tryck på CSR vid bedömning av börsbolag 

IR kommer att öka för att påvisa intressenternas värde 

IR leder till 

värdeskapande 

IR leder till balanserade mål, bättre riskhantering och effektivitet 

IR är av intresse för samtliga intressenter för att förstå företags 

värdeskapande 

IR är bra för att väcka intresse om arbete för miljön 

Företag måste bli bättre på att visa att icke-finansiella faktorer 

driver långsiktigt värde 

Positiva effekter av att integrera hållbarhet 

CSR-frågor kommer bli viktigare vid investeringsbeslut 

IR är av vikt vid 

investeringsbeslut 

Finansmarknaden kommer att implementera CSR i sina 

värderingsmodeller 

Hoppas att investerare kommer öka sitt tryck på CSR 

Intressenter ska ställa krav på CSR-arbetet 

IR underlättar intressenternas bedömning av företags resultat och 

långsiktighet 

Sparekonomerna erkänner vikten av IR för investeringsbeslut 

Storbankerna anser att ansvarsfulla investeringar blir alltmer 

viktigt 
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6. Analys   

Analysen har byggts upp utifrån analysmodellen, figur 2, för att besvara frågeställningen 

samt syftet. Analysmodellen används således som ett verktyg för att kunna identifiera hur den 

här uppsatsens olika aspekter hänger ihop, följaktligen för att knyta samman uppsatsens 

innehåll.  

6.1 Syftet med integrerad rapportering 

Enligt analysmodellen, figur 2, görs antagandet att det delvis föreligger två olika incitament 

till varför företag väljer att implementera IR, vilka är strategisk respektive institutionell 

legitimitet. Nedan kommer det således att reflekteras kring de två första pilarna i 

analysmodellen.  

Avseende incitamenten till IR kan det enligt de intervjuade intressenterna vara så att företag 

ser IR som det ”rätta” att göra. Respondenterna menar också på att företag kan se IR ur ett 

marknadsföringsperspektiv och således som en chans att visa upp sig, då det enligt vissa av 

intressenterna fortfarande förekommer en del green washing bland företag. Implementeringen 

av IR hos företag tros även bero på påtryckningar från investerare och att det kan framstå som 

legitimt att ligga i framkant genom att tillämpa IR, vilket även Lennartsson (2011) menar. De 

här olika incitamenten till att tillämpa IR tyder på att företag dels kan se IR som en resurs för 

att kunna säga: ”kolla hur bra vi är”, vilket kännetecknar den strategiska legitimiteten såsom 

Massey (2001) och Suchman (1995) förklarar det som. Samt att företag även kan använda sig 

av IR för att samhället med sina kulturella normer ”indirekt kräver” att företag ska integrera 

sin hållbarhet med den övriga verksamheten, som i sin tur kan liknas vid institutionell 

legitimitet enligt vilket Massey (2001), Suchman (1995) och Dumay et al. (2015) förklarar 

institutionell legitimitet som. Det här indikerar sålunda på att både strategisk och institutionell 

legitimitet är incitament till att tillämpa IR. Att incitamenten till att använda sig av IR verkar 

vara en blandning mellan att företag strävar efter att inhämta strategisk legitimitet respektive 

att erhålla institutionell legitimitet är inte ovanligt då det enligt Massey (2001) är fördelaktigt 

att se till hur de här ansatserna kompletterar varandra.  

För att jämföra syftet med IR med åsikterna som Öhrlings PwC (2008) framför angående 

syftet med hållbarhetsredovisningarna går det att finna vissa likheter. Där några av 

respondenterna upplever att det förekommer företag som ser de integrerade rapporterna som 
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ett medel för att förbättra sin legitimitet (vilket syftar till den strategiska legitimiteten). Den 

aspekten går då att likna med frågan som Öhrlings PwC (2008) ställer sig, som är om dessa 

rapporter håller samma kvalitet som de ursprungliga årsredovisningarna? För att reflektera 

kring den frågan bör de företag som enbart använder sig utav en strategisk ansats för att 

påverka sin legitimitet förmodligen inte hålla samma kvalitet i sin rapportering som de företag 

som har en direkt vilja till att integrera sitt hållbarhetsarbete med den övriga verksamheten. 

Det här eftersom de företag som endast har en strategisk ansats till att tillämpa IR kan sakna 

ett genuint intresse för att tillämpa en integrerad verksamhet. De strävar eventuellt istället 

endast efter att uppvisa en positiv image. För att IR i praktiken ska kunna förbättra 

hållbarhetsarbetet är det väsentligt enligt Eccles och Krzus (2010) att hållbarhet tas på allvar. 

Det är även väsentligt att företag faktiskt förstår de risker och möjligheter som skapas av 

miljömässiga och sociala frågor samt att företag agerar på ett meningsfullt sätt gällande sitt 

hållbarhetsarbete. Det här går således att koppla till resultatet som menar på att det lyser 

igenom i rapporterna om företag tar hållbarhetsarbetet på allvar eller inte. Det vill säga om 

företag faktiskt har viljan att arbeta för ett hållbart samhälle samt även om företag faktiskt 

integrerar sitt hållbarhetsarbete i den övriga verksamheten. Alternativt om redovisningen av 

CSR- information enbart finns där för syns skull. 

Det går att utläsa ur respondenternas svar att företags rapportering av hållbarhetsfrågor är av 

bättre kvalitet om företag faktiskt tar hållbarhet på allvar och ifall synen på ett hållbart 

samhälle då finns med i de olika processerna. Det gör i sin tur att Eccles och Krzus (2010) 

resonemang stöds via den här uppsatsen. Det vill säga att för att IR verkligen ska kunna leda 

till värdeskapande och på så vis kunna påverka företags legitimitet krävs det att de som ligger 

bakom rapporterna är genuint intresserade av att presentera sitt företag i enlighet med 

integrerad rapporterings föreskrifter. Det här är en aspekt som kan tala emot IIRC:s 

förhoppning om att IR ska uppnå en obligatorisk tillämpning innan år 2020 för samtliga 

börsnoterade bolag världen över. Det här eftersom studien visar på att om bolag tvingas till att 

tillämpa IR kan det leda till att företags rapportering inte blir av önskvärd kvalitet för de 

företag som saknar genuin vilja till att använda sig av IR.    

Studiens resultat pekar med andra ord på att Eccles och Krzus (2010) har rätt angående sitt 

resonemang om att IR inte är en fullständig lösning för att hållbarhetsarbetet ska bli något mer 

än en Pr-kampanj. Det här eftersom respondenterna upplever det som att ett incitament till 
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varför företag väljer att tillämpa IR är för att visa upp sig. Det innebär vidare att företag kan 

se IR ur ett marknadsföringsperspektiv och således som en chans till att marknadsföra 

företaget, vilket kan påverka kvaliteten på rapporteringen negativt. Men å andra sidan bör 

sådana integrerade rapporter avslöjas relativt omgående eftersom innehållet i en sådan rapport 

bör sakna djup och utförliga beskrivningar. Det vill säga att om företag inte är genuint 

intresserade av att genomsyra den övriga verksamheten med hållbarhetsarbete bör det synas 

igenom i rapporteringen. Att intressenter då snabbt kan identifiera de företag som använder 

sig av green washing borde därför leda till att företag endast använder IR som en Pr-kampanj 

ett fåtal gånger och sedan förhoppningsvis börjar ta IR och hållbarhetsarbetet på allvar såsom 

Eccles och Krzus (2010) menar.   

Som det framgår av empirin är det inte helt entydigt vad syftet med IR är, utan det finns 

troligtvis olika incitament till varför företag väljer att inkludera hållbarhet i sina finansiella 

rapporter. Men genom resultatet går det att tolka det som att företags strävan till att inhämta 

strategisk legitimitet respektive att erhålla institutionell legitimitet är möjliga anledningar till 

varför företag väljer att redovisa enligt IR. 

6.2 Intressenters påverkan på företag 

Nästa steg i analysprocessen i likhet med analysmodellen är att reflektera kring huruvida IR 

leder till ett djupare engagemang med företags intressenter. Det här engagemanget mellan 

företag och dess intressenter går då att likna med vad intressenterna anser om sin möjlighet att 

påverka företag samt om IR leder till värdeskapande enligt intressenterna (avsnitt 6.3). 

Således kommer det nu att analyseras kring den tredje pilen i analysmodellen, figur 2, 

följaktligen om IR leder till ett djupare engagemang med företags intressenter.  

Vid analys av respondenternas förmåga till att kunna påverka företag går det att tyda en viss 

likhet i deras påverkan. Intressenterna är överens om att de kan påverka företag till viss del, 

vilket även bekräftas utav Lennartsson (2011) som menar att intressenter idag har mer att säga 

till om än tidigare. Att allmänheten har makt mot organisationer och kan hota deras 

verksamhet om de inte anses handla inom legitima ramar är även något som Chan et al. 

(2014) menar på. Men intressenters möjlighet till att påverka företag beror enligt 

respondenterna mycket på hur stor ägandedel intressenten har i företaget samt hur stort 

inflytande intressenterna har. Rör det sig om en mindre aktieägare kan aktieägaren dock gå 

tillsammans med andra aktieägare för att på så sätt utöka sitt inflytande i företaget i fråga och 
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på så sätt kunna utöva påtryckningar kring exempelvis miljöarbetet. Dock är det inte alltid 

som företag instämmer med de påtryckningar som intressenterna har, men intressenterna 

upplever ändå att de alltid kan föra en dialog med sina företag.  

Att intressenterna upplever att de kan föra en dialog med företagen och att företagen 

följaktligen lyssnar på dem, även om företagen inte alltid kan uppfylla samtliga påtryckningar 

som intressenterna har är en intressant aspekt som går att jämföra med vad Eccles och Krzus 

(2015) menar. De menar på att IR bör leda till ett djupare engagemang mellan företag och sina 

intressenter, vilket den här studien kan bekräfta. Enligt studiens respondenter kan de alltid 

föra dialoger med företagen och gör det ofta dessutom. Många av de företag som 

intressenterna för dialoger med använder sig av en integrerad rapport i någon slags form. 

Respondenterna upplever det som att företag ofta vill föra dialog med sina intressenter för att 

kunna ta reda på vad intressenterna anser vara av väsentlighet för det specifika företaget. 

Intressenterna menar även på att det är viktigt att föra en dialog kring företagens möjligheter 

och risker. Det här är ytterligare en indikation på att IR leder till ett djupare engagemang med 

företags intressenter eftersom möjligheter och risker är ett utav innehållsargumenten i IIRC:s 

ramverk. Om intressenterna i sin tur djupare förstår företags möjligheter och risker kan det 

öppna upp för vidare dialoger med företag om hur företag kan arbeta aktivt för att hantera de 

osäkerheter som upplevs existera. Det här påvisar vikten utav kommunikation mellan företag 

och dess intressenter.  

Reflektionen ovan kring att intressenter kan påverka företag samt att företag måste 

kommunicera med sina intressenter om de ska kunna tillämpa IR ger en tydlig antydan på att 

IR leder till en ritualliknande dialogisk kommunikation. Det här eftersom Massey (2001) 

förklarar att en sådan kommunikation kännetecknas utav att det sker en öppen kommunikation 

där båda parter, således både företaget samt intressenterna är aktiva i dialogen och där 

kommunikation sker åt båda håll. Vid tillämpning av IR skulle det följaktligen vara 

problematiskt att ha en monologisk överföring av kommunikation, vilket Massey (2001) 

förklarar som motsatsen till en ritualliknande dialogisk kommunikation. En monologisk 

överföring av kommunikation skulle vara problematisk eftersom intressenterna framför att de 

vill och behöver vara delaktiga i kommunikationen med företag. IR syftar till att skapa värde 

på kort, medellång och lång sikt vilket intressenterna menar att företag för dialog med sina 
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intressenter om. Företag vill således erhålla kunskap om vad sina intressenter anser om 

värdeskapande. 

Precis som Eccles och Krzus (2010) menar kan dock kommunikation med många olika 

intressenter bli ett problem eftersom företag måste vara lyhörda mot flera olika slags 

intressenter än endast aktieägarna. Respondenterna bekräftar att de integrerade rapporterna 

riktar sig till många olika intressenter, vilket då medför att det blir svårt för företag att hantera 

alla olika påtryckningar som finns från intressenterna. Det här kan vara en anledning till att en 

integrerad rapport får ett stort omfång då den ska rikta sig till många olika intressenter som 

har olika informationsbehov. Intressenterna, enligt intervjuerna, upplever samtidigt att de kan 

se att den integrerade rapporten fortfarande främst är framställd för aktieägarna. Det här kan 

vara ett resultat av att det skulle bli för komplext att lyfta fram samtliga intressenter lika 

mycket i sin rapportering och skulle därmed öka omfånget på årsredovisningen ännu mer.  

6.3 Om integrerad rapportering skapar värde 

Att IR skapar värde för företag är intressenterna inte helt övertygade om, men de är överens 

om att det kan skapa värde om IR görs på rätt sätt. För att IR ska bli så framgångsrikt som en 

stor del av den tidigare forskningen visar på måste det ske en utveckling på området. Det vill 

säga för att det ska bli framtidens rapportering som exempelvis Lennartsson (2014) bedömer 

att det kommer att bli krävs det enligt intressenterna att kunskapen kring IR ökar. Det 

efterfrågas även ett tydligare ramverk på området för att underlätta företags implementation 

av IR. Intressenterna, enligt uppsatsens intervjuer och innehållsanalys, är sålunda positiva till 

idén om IR, vilket är till för att skapa värde för företags intressenter. Men de har ändå svårt att 

se hur vägen till värdeskapande på kort, medellång samt lång sikt genom IR kan komma att te 

sig. Det här eftersom resultatet, både genom intervjuerna samt innehållsanalysen, pekar på att 

det fortfarande finns utmaningar med IR som krävs hitta sin lösning innan IR kan bli en 

fullständig lösning på företags rapportering kring hållbarhetsfrågor.  

Med värdeskapande menas inte endast finansiellt värde för företag och intressenter. Studiens 

resultat, genom både intervjuer samt innehållsanalys, pekar på att det istället innebär 

värdeskapande i sin helhet för allmänheten. Det uppnådda mervärdet sträcker sig därmed 

längre än enbart det finansiella värdet. Värdeskapande handlar därför om att skapa värde för 

hela samhället i stort med alla dess aspekter, exempelvis miljömässigt och mänskligt 

värdeskapande. Det här anses vara en intressant aspekt då det för företag inte längre tenderar 



   

53 

  

att handla om att endast skapa finansiellt värde för sina intressenter. Intressenterna efterfrågar 

ett mer hållbart värde som kan stärka företag ännu mer än vad endast finansiellt värde kan 

göra. IR kan således skifta fokus från endast finansiellt värde till ett mer hållbart 

värdeskapande i sin helhet. 

6.3.1 Hur IIRC:s ramverk kan skapa värde enligt intressenterna  

För att IR ska leda till värdeskapande framgick det via intervjuerna att aspekterna som ingår i 

ramverket alla är aspekter som är viktiga att fokusera på och inkludera. Men att vikten som 

företag bör lägga på de enskilda aspekterna skiljer sig åt beroende på bransch etcetera. Trots 

att alla aspekterna i IIRC:s ramverk anses vara av intresse är det vissa aspekter som utmärker 

sig i jämförelse med de andra.   

Avseende kapitalen är det främst det finansiella kapitalet som är av intresse, vilket inte är helt 

oväntat. Det här eftersom den traditionella synen på rapportering baseras på finansiell 

information samt att företag, som empirin visar, kräver kapital för att fortleva (going 

concern). Men det intressanta är att det framgick att även de andra kapitalen får alltmer 

betydelse i rapporteringen såsom framförallt det mänskliga och det sociala kapitalet. Det blir 

exempelvis mer och mer viktigt för företag att satsa på sina anställda och se till att de trivs. 

Alexander (2014) påpekar i sin rapport att företag inte borde fokusera på IIRC:s kapital var 

för sig utan att dessa kapital borde ses som en helhet. Det framgick av intervjuerna att vissa 

kapital är uppenbart viktigare än andra, men hur viktiga de olika kapitalen är skiljer sig åt 

beroende på vilket företaget är samt beroende på vilken bransch företaget befinner sig i. 

Exempelvis kan det vara viktigt att satsa på intellektuellt kapital i IT-konsultbolag, medan det 

kan vara viktigt att satsa på tillverkande kapital i ett verkstadsföretag. Det framkom även att 

kapitalen faktiskt kan vara i konflikt med varandra då de exempelvis konkurrerar om utrymme 

i rapporterna. Det här tyder på att det är viktigt för företag att fokusera på kapitalen var för 

sig. Det är även viktigt att resonera kring vilka kapital som borde läggas störst fokus vid i 

enlighet med det enskilda företagets intressen och fokus. Det indikerar således på att IIRC:s 

kapital i framtida ramverk även borde vara presenterade var för sig och att det borde vara upp 

till varje företag att avgöra vilka kapital som det specifika företaget vill lägga mer vikt vid än 

andra kapital. Dock finns det en uppenbar önskan hos respondenterna att kapitalen ska kunna 

komplettera varandra och således gå att se som en helhet. Det här anses dock vara svårt att 

uppnå, i alla fall till en början och med det nuvarande formatet som en årsredovisning utgörs 
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av. Företag borde därför med andra ord först fokusera på kapitalen var för sig, men att företag 

i sin rapportering strävar efter att kapitalen till slut ska komplettera varandra.  

Gällande principerna i IIRC:s ramverk anser respondenterna generellt sätt att störst fokus bör 

ligga på väsentlighet och på företags intressentrelationer. Även koncisa rapporter samt 

tillförlitlighet och trovärdighet i rapporterna anses vara viktigt. Intressenterna betonar därmed 

att det är viktigt för dem att företags rapporter är skrivna på ett lättförståeligt sätt. De betonar 

också att det enbart ska inkluderas information som anses vara relevant enligt företagen själva 

och som är av intresse för företags intressenter. Det framgick att de här principerna är väldigt 

viktiga, framförallt för investeringsbranschen då den lider av informationsöverflöd. Därför 

efterfrågas det som sagt starkt att de rapporter som företag producerar inkluderar riktig och 

väsentlig information. Resonemanget kring att väsentlighet verkar vara bland det absolut 

viktigaste för att skapa trovärdiga rapporter enligt Eccles och Krzus (2015) stöds således 

genom resultatet. Att intressentrelationer anses vara av stor vikt enligt intressenterna går att 

koppla till studiens analysmodell. Då figur 2 (analysmodellen) visar att IR kan leda till 

djupare engagemang med företags intressenter. Delvis till följd av att i enlighet med IIRC:s 

ramverk bör företag fokusera en hel del på sina intressentrelationer och fokusera på att enbart 

inkludera väsentlig information i sin rapportering. Respondenterna anser som sagt att 

principerna intressentrelationer och väsentlighet är av vikt vid sin bedömning av företag. Det 

här kan i sin tur indikera på att det här fördjupade engagemanget med företags intressenter 

som IR kan leda till även kan leda till att intressenter värderar företaget högre. Det kan vidare 

påverka företags legitimitet positivt.   

Gällande innehållsargumenten i IIRC:s ramverk ligger affärsmodellen som störst grund till 

intressenters bedömning av företag då den ska visa vad företags verksamhet går ut på samt 

baseras på. Det framgick via intervjuerna att vid framställningen av affärsmodellen är det 

fördelaktigt att förutom övrig information även inkludera mer relevant information om 

företags hållbarhetsarbete. Det tyder därför på att intressenterna eftersöker bättre koppling 

mellan finansiell data och CSR-information, vilket då en integration av dessa aspekter genom 

bland annat affärsmodellen kan leda till. Vid rangordningen av övriga innehållsargument är 

det svårt att tyda något enhetligt svar eftersom det går att identifiera en stor spridning bland 

respondenternas åsikter. Men trots spridningen kan det tolkas som att innehållsargumenten 

styrning och prestanda placeras relativt högt. Företags styrning går att liknas med att det är av 
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intresse att se till vilka som styr företagen och hur dessa processer går till. Det kan i sin tur 

kopplas till den kognitiva legitimiteten på så vis att det efterfrågas att de olika 

styrningsprocesserna presenteras på ett tydligt sätt.  

Att företag presenterar och reflekterar över sina möjligheter och risker i sin rapportering är 

även det väldigt viktigt enligt respondenterna och då särskilt att företag inte enbart presenterar 

positiv data. Det är med andra ord även viktigt att företag påvisar transparens av negativa 

aspekter såsom exempelvis risker som kan vara direkt avskräckande i någon mening. Det går 

att se att intressenter, via intervjuerna och innehållsanalysen, efterfrågar en starkare koppling 

mellan företags finansiella data med företags möjligheter och risker. Det visar på ytterligare 

indikation på att IR kan leda till värdeskapande. På så sätt att om det genom IR går att se en 

tydligare koppling mellan finansiell data och företags möjligheter och risker kan det leda till 

att intressenter lättare kan ta till sig den här informationen. Vilket i sin tur kan leda till att 

intressenter kan göra bättre bedömningar av företag.  

Det här går att liknas vid Couldridges (2015) resonemang utifrån att om intressenter får 

information kring företags affärsmodell samt möjligheter och risker kan det leda till att 

legitimiteten påverkas, vilket således den här studien även påvisar. Om intressenterna bättre 

förstår företags möjligheter och risker kan det i sin tur öppna upp för vidare dialoger med 

olika företag. Det kan öppnas upp nya dialoger om hur företaget i fråga kan arbeta aktivt för 

att hantera de osäkerheter som upplevs existera samt med de redan upptäckta möjligheter som 

företaget har. Om IR i sin tur faktiskt leder till bättre diskussioner mellan företag och sina 

intressenter kan det också leda till att det kan identifieras nya möjliga utvecklingsalternativ 

och att de redan identifierade möjligheterna kan utvecklas ännu mer. Det kan därefter ge 

effekten av förbättrade ekonomiska resultat för företag i enlighet med vad Burja (2012) kom 

fram till. Således ger den här studien en indikation på att IR kan leda till att företag uppnår 

mervärde i sin verksamhet för ekonomisk effektivitet. Ekonomisk effektivitet kan uppnås om 

IR leder till mer öppna dialoger mellan företag och sina intressenter såsom mer öppna 

dialoger om ett företags möjligheter och risker.  

Sammanfattningsvis går det att se att om företag fokuserar på det som är väsentligt där företag 

genom IR visar på tydliga och enkla formuleringar, enligt IIRC:s ramverk, kan information 

om hållbarhetsarbetet inkluderas i årsredovisningarna på ett tillfredställande sätt. På så sätt 

kan IR skapa värde för företag och i bästa fall påverka legitimiteten positivt.  
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6.3.2 Förhållandet mellan icke-finansiell och finansiell information  

Resultatet visar på att CSR-frågor blir alltmer viktiga för samtliga intressenter eftersom 

exempelvis kunder, leverantörer, samhället etcetera ställer allt högre krav på att de företag 

som de arbetar med faktiskt arbetar för ett hållbart samhälle. Det är idag direkt avgörande för 

investerare att de företag som de väljer att investera i har koll på sitt hållbarhetsarbete och inte 

enbart sina finanser. Det här gör i sin tur att CSR-information efterfrågas alltmer även från 

finansanalytikernas sida. Dock tar finansanalytiker i allmänhet inte del av företags 

hållbarhetsarbete om företag endast har separata rapporter (en årsredovisning och en 

hållbarhetsredovisning). Det här eftersom de främst sitter med företags årsredovisningar när 

de gör sina bedömningar och då i allmänhet inte med företags hållbarhetsredovisningar, vilket 

gör att viktig data vid bedömning av företag kan gå förlorad. På investerarföretagen finns det 

även personer som arbetar med hållbarhetsfrågor som för dialoger med de företag som 

investerarna överväger att investera i. Men det här upplevs idag inte som tillräckligt med 

tanke på den efterfrågan på företags arbete med hållbarhetsfrågor som finns idag.  

Finansanalytikerna som fattar beslut om vilka företag de väljer att investera i behöver således 

idag få tillgång till relevant hållbarhetsinformation i anknytning till företags finansiella data 

för att kunna fatta rätt beslut. Det här stödjer i sin tur det som Chan et al. (2014) hävdar. 

Följaktligen att det finns en länk mellan företags miljömässiga och finansiella prestationer 

genom att investerare också har intresse av det miljömässiga engagemang som företag har. 

Dock går den här studien ett steg längre än Chan et al. (2014) genom att studiens resultat 

tyder på att investerare även behöver ha tillgång till övrig hållbarhetsinformation än enbart 

miljödata. Finansanalytiker behöver få den information som är relevant för det enskilda 

beslutet för att kunna avgöra om de vill investera i det aktuella företaget eller inte. I den här 

relevanta informationen ingår förutom finansiell data även den relevanta CSR-information 

som är aktuell för det specifika företaget. Det här stödjer i sin tur resonemanget om att IR kan 

skapa värde för företag om det leder till att investerare bättre får koll på hur företags 

finansiella data och företags hållbarhetsinformation kan kopplas samman, vilket IR är menat 

att leda till.  
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6.4 Pragmatisk, moralisk respektive kognitiv legitimitet 

Det sista steget i analysmodellen, figur 2, är att se hur ett djupare engagemang med företags 

intressenter kan påverka den pragmatiska, moraliska respektive kognitiva legitimiteten. 

Analysen befinner sig nu därför vid den sista pilen i analysmodellen. 

Inledningsvis är det av intresse att definiera vad begreppet legitimitet innebär. Genom 

studiens innehållsanalys och intervjuer gavs det en klar bild av att legitimitet för företags 

intressenter allmänt handlar om begreppet ”trovärdighet”. Där enligt den här studien ett 

trovärdigt företag kan definieras vidare som ett legitimt företag. Det ger skäl att tro att om 

intressenter anser att företags rapportering är trovärdig är den således legitim.   

Claasen och Roloff (2012) framför att det finns tre tillvägagångsätt för att uppnå 

organisatorisk legitimitet som alla går ut på att företag kan inhämta legitimitet genom att 

anpassa sig utefter samhällets värderingar, arbetsmetoder etcetera. Genom den här studien går 

det dock att identifiera ett ytterligare tillvägagångsätt. Studiens nya identifierade 

tillvägagångssätt innebär att företag också kan vägleda allmänheten i vad som är legitimt. Det 

innebär att istället för att allmänheten enbart sätter legitima ramar som företag anpassar sig 

efter kan även företagen själva gå före och visa vägen för andra företag och på så vis erhålla 

legitimitet. För att koppla det här legitimitetsskapandet till IR kan företag välja att börja 

använda sig av IR för att visa att de ligger i framkant och på så vis visa vägen för andra 

företag. När intressenter då ser att företaget applicerar IR kan det leda till att dessa upplever 

företaget som pådrivande i utvecklingen av hållbarhetsredovisningen. Det skulle i sin tur 

kunna leda till att företaget upplevs som legitimt.   

På frågan om vilken av pragmatisk, moralisk samt kognitiv legitimitet som intressenter anser 

vara viktigast för företag gavs det inte något självklart och enhetligt svar utan samtliga tre 

anses vara viktiga till viss del. Det går dock att urskilja att den kognitiva legitimiteten är den 

som mest påverkas genom företags rapporter, följt av moralisk legitimitet.  

6.4.1 Pragmatisk legitimitet  

Att företag i sina rapporter presenterar för sina intressenter hur de ska skapa värde för den 

enskilda intressenten alternativt för sina intressenter i stort påverkar enligt den här studien inte 

intressenternas syn på företag nämnvärt. Intressenterna ser det mer som att de kan utläsa det 

här värdeskapandet oavsett om det finns en tydlig beskrivning om det i företags rapporter eller 
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inte. De ser helt enkelt sitt egenintresse löpande genom rapporterna istället. Men det framgick 

att om företag genom IR bättre kopplar företags finansiella data med CSR-information kan det 

således visa på värdeskapande och trovärdigheten kan då påverkas. Då om företag genom sina 

rapporter löpande visar på ansvarstagande ger det en trovärdighet för företag och det kan då 

antas att ansvarstagande genomsyrar verksamheten. På så vis kan antagandet göras om att den 

pragmatiska legitimiteten således både inflytande- samt dispositionslegitimiteten kan 

påverkas genom IR. Det här eftersom om intressenter bättre kan se att företag tar ansvar 

gentemot samhället i stort kan det leda till att intressenter anser att företaget har en legitim 

verksamhet som visar på ansvarstagande genom samtliga led. IR kan följaktligen påverka 

företags inflytandelegitimitet genom att visa på att företaget tar ansvar mot sina intressenter. 

Dispositionslegitimiteten kan i sin tur påverkas till följd av att intressenter kan se att 

företagens mål, strategier etcetera stämmer överens med intressenternas syn på 

ansvarstagande. 

Det här går i sin tur att koppla till det sociala kontraktet där den här studien stödjer det 

resonemang som Hörisch et al. (2014) har. Om företag ska kunna upprätthålla det sociala 

kontraktet bör sociala och miljömässiga frågor vara integrerade med kärnverksamheten. För 

att koppla resonemanget kring det sociala kontraktet till den här studien innebär det att om 

företag ska kunna upprätthålla det sociala kontraktet bör det i företags rapporter gå att se att 

hela verksamheten genomsyras av ansvarstagande. Frågan är då huruvida IR automatiskt leder 

till att CSR även integreras i verksamheten och inte endast i en integrerad årsredovisning. Det 

här anses vara en intressant aspekt att lyfta fram, då respondenterna menar att vissa företag 

tror att IR automatiskt leder till en verksamhet som är helt genomsyrad av CSR. Så är 

självklart inte fallet utan företag behöver ta CSR på allvar och integrera det i hela 

verksamheten innan de kan få en väl genomförd integrerad rapport.  

Ett annat sätt att se på den pragmatiska legitimiteten gällande den här studien är att det går att 

urskilja, via resultatet, att den pragmatiska legitimiteten kan påverkas ifall företagsledningen 

definierar i sina rapporter intressenters värdeskapande. På så sätt att om företagsledningen på 

ett mer detaljerat sätt, genom IR, beskriver hur de gör väl för exempelvis sina aktieägare kan 

det leda till att företagsledningen utvecklar en bättre förståelse kring sambandet mellan 

finansiella och icke-finansiella prestationer, vilket i sin tur stödjer Eccles och Krzus (2010) 

resonemang. Det här kan i sin tur leda till att intressenter upplever att företaget har koll på sin 
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verksamhet, genom IR, och hur företaget påverkar sina intressenter. Det kan följaktligen 

påverka den pragmatiska legitimiteten genom att framförallt inflytandelegitimiteten kan 

påverkas.   

6.4.2 Moralisk legitimitet  

Den moraliska legitimiteten innebär att intressenter ser att företag handlar utefter 

intressenternas åsikter om vad som är rätt eller fel, det vill säga att företag delar samma 

värderingar och normer som sina intressenter. Genom den här studien går det att urskilja att 

intressenter känner sig mer trygga i att investera i företag som delar samma värderingar och 

normer som dem. Det är dock inte en nödvändighet för att intressenterna ska anse att företaget 

ifråga är trovärdigt eller inte. Som analysmodellen visar är tanken att IR ska leda till ett 

djupare engagemang med företags intressenter, som i sin tur kan påverka bland annat den 

moraliska legitimiteten. Därmed bedömer vi att ett djupare engagemang med företags 

intressenter kan leda till att dessa mer ser hur företag handlar. Intressenterna kan då utveckla 

en djupare förståelse för företaget i fråga, vilket i sin tur kan påverka den moraliska 

legitimiteten.  

Samtidigt går det inte att urskilja hur stor påverkan IR i själva verket har på den moraliska 

legitimiteten. IR kan innebära att företag mer presenterar sitt ansvarstagande i 

årsredovisningen. Som i sin tur kan göra att intressenter bättre kan urskilja huruvida sina 

värderingar och normer stämmer överens med företagets. Dock tolkas det som att den här 

utvecklade förståelsen inte har direkt påverkan på intressenters syn på företags trovärdighet. 

Men samtidigt kan intressenterna känna sig mer trygga i att arbeta med företag som handlar 

utefter samma normer och värderingar som de själva har. Som teoriavsnittet visar finns det tre 

olika sorters moralisk legitimitet (konsekvens-, strukturell- och procedurlegitimitet). Genom 

resultatet går det dock inte att särskilja vilken effekt IR har på de tre olika sorterna av 

legitimitet separat. Därför utgår den här studien från att de tre olika sorterna av moralisk 

legitimitet ses som en sammansatt legitimitet. Genom den här studien kan det antas att den 

moraliska legitimiteten hamnar i skymundan gentemot den kognitiva legitimiteten. IR upplevs 

följaktligen inte ha lika stor påverkan på företags moraliska legitimitet som IR upplevs ha på 

kognitiv legitimitet.   
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6.4.3 Kognitiv legitimitet  

Crowthers (2012) resonemang om att förhållandet mellan finansiell rapportering och 

rapportering kring icke-finansiella faktorer är positivt går genom den här uppsatsen inte att 

fastställa, men empirin tyder ändå på att det här positiva sambandet kan existera. 

Respondenterna menar på att företag i allmänhet uppvisar bättre finansiella resultat om de har 

koll på hela verksamheten, således om de även har koll på sitt hållbarhetsarbete. Det här 

resultatet kan till viss del bero på att företagsledningen utvecklar bättre förståelse kring 

sambandet mellan finansiella och icke-finansiella prestationer genom modellering och 

analyser, vilket även är Eccles och Krzus (2010) resonemang. Det här gör i sin tur att den här 

uppsatsen går ett steg längre och spekulerar i att kognitiv legitimitet och då särskilt 

förståendeteorin kan vara en bakomliggande orsak till det här förmodade positiva sambandet 

om att ett bra finansiellt resultat har koppling till bra hållbarhetsarbete. Då om företag genom 

modellering och analyser i sina rapporter kan presentera företaget på ett tillfredställande och 

begripligt sätt skulle det kunna leda till att den kognitiva legitimiteten påverkas positivt. Som i 

sin tur kan påverka det finansiella resultatet positivt.   

Genom intervjuerna går det att urskilja att intressenter ser sitt värde oavsett rapporteringssätt, 

men att företag genom att visa på ett integrerat tankesätt i sina rapporter samt genom att 

presentera sin information på ett tydligt sätt kan företagen påverka sin ansedda trovärdighet. 

Om intressenter genom IR ser att företag visar på ansvarstagande kontinuerligt i sina rapporter 

kan det indikera på att ansvarstagande genomsyrar verksamheten. Det här gör att företags 

verksamhet kan upplevas som trovärdig, det vill säga att den kognitiva legitimiteten då kan 

påverkas.  

För att backa till innehållsargumenten går det att diskutera affärsmodellens koppling till den 

kognitiva legitimiteten. Affärsmodellen anses således vara det viktigaste av 

innehållsargumenten då affärsmodellen är menad att visa vad företaget egentligen står för och 

faktiskt innebär. Genom IR kan således affärsmodellen mer visa på hur ansvarstagande 

genomsyrar verksamheten. IR kan bättre presentera hur varje del hänger ihop med varandra 

och på så sätt visa på att hållbarhetsarbetet hänger ihop med den finansiella delen. Om företag 

genom IR lyckas presentera affärsmodellen på ett tydligt och lättöverskådligt sätt, där de olika 

delarna visar på ansvarstagande kan det i sin tur påverka den kognitiva legitimiteten. Den här 

tankegången baseras på studiens resultat. Eftersom resultatet visar på att om intressenterna 
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anser att företags affärsmodell är väl genomtänkt och presenteras på ett tydligt sätt visar det 

på att företaget har koll på sin verksamhet. Det kan vidare öka trovärdigheten enligt 

intressenterna.   

Även innehållsargumentet styrning placerades relativt högt i rangordningen, vilket går att 

likna med att det finns ett intresse hos intressenterna att se till vilka som styr företagen och 

hur dessa processer går till. Det kan kopplas till den kognitiva legitimiteten på så sätt att 

intressenter efterfrågar att företag presenterar de olika styrningsprocesserna på ett 

lättförståeligt sätt. Det ger skäl att tro att om företag genom IR på bästa sätt presenterar och 

illustrerar hur företagets styrning sker, kan det i sin tur påverka företags kognitiva legitimitet 

positivt.   

För att sammanfatta innehållet under den här rubriken kan det genom den här uppsatsen 

konstateras att företags kognitiva legitimitet kan påverkas till följd av IR. Det här förutsatt att 

företag illustrerar sin verksamhet i sina rapporter på ett tillfredsställande sätt enligt 

intressenterna. Om så är fallet kan intressenterna anse att företaget har koll på hur sin 

finansiella del håller ihop med sina CSR-frågor. Det kan då leda till att intressenter erhåller en 

bild av att ansvarstagande genomsyrar hela verksamheten, som i sin tur kan påverka 

intressenters syn på företag och dess trovärdighet. IR kan således påverka företags kognitiva 

legitimitet positivt enligt den här uppsatsen.  

6.5 Utmaningar med integrerad rapportering 

Precis som Steyn (2014) och Roberts (2014) menar finns det fortfarande utmaningar med IR 

enligt både de intervjuade intressenterna samt enligt samhället genom innehållsanalysen. Det 

som framkom genom innehållsanalysen av samhällets åsikter är att det saknas tydlig guidning 

på området kring IR. Det här eftersom IIRC:s ramverk fortfarande är under utveckling samt 

att ramverket är flexibelt mellan företag. Företag saknar därför kunskap om hur de ska 

förhålla sig till IR. Det kan vidare leda till negativa inställningar till IR eftersom det upplevs 

vara svårt att kombinera icke-finansiell med finansiell information. Att det är svårt att 

kombinera icke-finansiell med finansiell information är även något som Roths (2014) 

forskning pekar på. Intressenterna ser helt klart fördelar med IR, men hur ska det fungera i 

praktiken? Det är en fråga som intressenterna reflekterar kring. Till följd av att IR är ett 

internationellt fenomen kan det bli svårt att anpassa ramverket till varje land som har egna 

normer och värderingar. Men om företag handlar utefter samma värderingar som den 
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omgivning de verkar inom kan företag visa på värdeskapande och således påverka sin 

moraliska legitimitet.  

6.5.1 Reducering av hållbarhetsinformation  

En ytterligare reflektion kring utmaningarna med IR är vad som händer med begreppet 

hållbarhet, där en intressent uttryckte sig: ”Jag skulle kunna tänka mig att 

hållbarhetsinformationen blir lite nerskalad med IR”. Det här går delvis att jämföra med 

Alexanders (2014) åsikter av den orsaken att han menar att företags hållbarhetsarbete 

försvinner i och med implementeringen av IR. Dock är Alexander (2014) mer negativt inställd 

till IR än vad respondenterna är och vad samhället tycks vara enligt innehållsanalysen. Men 

det borde ändå indikera på att det kan föreligga ett problem gällande reduceringen utav 

hållbarhetsinformation när IR börjar tillämpas i allt större utsträckning. Reduceringen av 

hållbarhet torde bero på, precis som intressenterna uttryckte sig, att det är svårt att kombinera 

all hållbarhetsinformation med finansiell information på ett redan begränsat format i 

årsredovisningen. Det är således en utmaning som behöver uppmärksammas i och med att det 

är svårt att få utrymme att ingående informera om sitt hållbarhetsarbete i årsredovisningen.  

För att finna en lösning på problemet angående reduceringen av hållbarhetsinformation 

behöver företag granska och omvärdera hur de ska kommunicera ut sin finansiella och sin 

icke-finansiella information, vilket även Rensburg och Botha (2014) antyder. Om företag 

använder sig av IR och upplever att hållbarhetsinformationen blir nedtonad, som konstateras 

av intressenterna att det kan vara ett problem, bör företag således analysera kring hur de ska 

kommunicera ut sin information. Den här problematiken går också att ställas emot 

Abeysekeras (2013) diskussion kring komplexiteten angående mängden papper och 

information som ges ut. Abeysekera (2013) och även Rensburg och Botha (2014) menar att 

det kan bli svårt för intressenterna att ta till sig all den information som företag ger ut. IR kan 

istället öka mängden information och omfånget på årsredovisningen på grund av att företag 

vill försöka få med så mycket information som möjligt för att hållbarhetsinformationen inte 

ska bli nerskalad. Det går därmed att tolka det som att problemet kan uttryckas på två olika 

sätt; antingen blir hållbarhetsinformationen reducerad för att inte skapa ett alltför stort omfång 

på årsredovisningen och därmed inte ge ut alltför mycket information. Alternativt ger företag 

ut för stor mängd information för att inte minska sin hållbarhetsinformation, vilket som sagt 
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kan leda till att intressenterna får det svårt att ta till sig rapporteringen. Oavsett hur problemet 

utrycks är det en utmaning som behöver uppmärksammas och finna sin lösning.  

Att intressenterna kan uppleva att det blir svårt att ta till sig all information i företags 

rapportering såsom bland annat Abeysekera (2013) menar bekräftas utav intressenterna i den 

här studien. De menar på att det finns risk för att ingen ”orkar” läsa rapporterna när de ökar i 

omfång som istället kan försämra kvaliteten snarare än förbättra den för intressenterna. Det 

ger skäl att se det här som en uppenbar utmaning med IR som måste lösas för att IR ska få en 

framgångsrik utveckling. Hur den här problematiken ska finna sin lösning är dock 

respondenterna inte helt överens om, vilket tyder på att IR är ett komplext ämne och att det 

följaktligen inte finns enhetliga åsikter om IR. Det går följaktligen att identifiera en spridning 

bland intressenters ståndpunkter.  

Det framkom dock förslag på lösningar på problemet angående sidantalet på 

årsredovisningarna via intervjuerna. Varav ett alternativ som framkom är att företag kan ha en 

integrerad rapport som inkluderar den hållbarhetsdata som anses vara mest väsentlig, men att 

vissa företag samtidigt har en hållbarhetsrapport vid sidan av som inkluderar övrig intressant 

information kring CSR. Ett annat alternativ som framfördes är att ha en ”populärversion” som 

inkluderar det viktigaste för att därefter kompletteras av en vanlig årsredovisning/ 

hållbarhetsredovisning. Det går således inte att besvara den här problematiken med hur IR ska 

leda till värdeskapande angående sidantalet i den integrerade årsredovisningen. Men genom 

den här uppsatsen kan det påvisas att det finns potentiella lösningar till den här problematiken.  

6.5.2 Företag krävs följa med i utvecklingen  

För att slutligen knyta samman dessa utmaningar och problem kring IR är det viktigt att vara 

medveten om att organisationer är uppbyggda av strukturer, som antas både kunna vara 

stabila men även kunna vara tröga när det gäller förändring. Stabila och tröga strukturer kan 

resultera i att organisationer får det svårare att förändras vid exempelvis miljömässiga krav 

och vid implementering av IR. Företag kan därmed minska sin chans för fortsatt legitim 

verksamhet om de inte kan möta intressenters krav på förändring i sin rapportering, det vill 

säga om de inte hänger med i den utveckling som sker på hållbarhetsområdet. För att kunna 

möta dessa utmaningar måste organisationer vara proaktiva och förutse intressenters krav 

samt kunna följa med i de förändringar som sker på CSR-området. Om företag inte lyckas 

med att förutse intressenters behov samt om de inte lyckas följa med i de utvecklingar som 
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sker på hållbarhetsområdet kan det medföra att organisationers legitimitet ifrågasätts. Det kan 

följaktligen upplevas som svårt för företag att förändra sin rapportering och förändring är 

inget som ”händer över en natt”. Många av respondenterna reflekterade kring att ”vi måste ge 

det lite tid” och låta det finnas vissa utmaningar och problem såhär i början av utvecklingen. 

Det finns således skäl att tro att IR är ett fenomen som kan bidra till värdeskapande på kort, 

medellång och lång sikt om det tillåts ”mogna fram” inom fältet för företags rapportering. IR 

kan också leda till värdeskapande om forskningen tar fram lösningar på de problem och 

utmaningar med IR som har identifierats.  

 

 

  



   

65 

  

7. Slutsats och vidare diskussion  

Det den här uppsatsen i huvudsak har bidragit med är att besvara frågan: Hur påverkas 

företags legitimitet (pragmatisk, moralisk respektive kognitiv) enligt intressenterna om 

företag väljer att tillämpa integrerad rapportering? För att besvara den här frågan på ett 

strukturerat sätt där det säkerställdes att intressanta aspekter inte gick förlorade konstruerades 

således en analysmodell (figur 2) som analys och slutsats utgår ifrån. Då IR är ett nytt 

fenomen och saknar ett tydligt ramverk var vi medvetna om att det inte skulle erhållas ett 

enhetligt och enkelt svar på frågeställningen. Den här studien bidrar därför med ny forskning 

kring fenomenet IR som är tänkt att hjälpa utvecklingen med IR framåt och således visa på en 

spridning av resultatet. Därför fann vi det inte heller vara av intresse att särskilja 

intressenterna, utan det ansågs vara fördelaktigt att se samtliga intressenters åsikter som en 

helhet.  

I enlighet med analysmodellen har vi funnit stöd för att strategisk och institutionell legitimitet 

båda är incitament och bakomliggande orsaker till att företag kan välja att implementera IR i 

likhet med Massey (2001) resonemang. På så sätt att företag både ser IR som en resurs till att 

erhålla legitimitet från samhället samt att det finns kulturella normer och värderingar i 

samhället som företag indirekt måste följa. Genom att följa dessa kulturella normer och 

värderingar kan samhället förse företag med legitimitet då de i så fall anses agera inom 

samhällets ramar.  

Nästa steg i analysmodellen var att testa om IR leder till att företag utvecklar ett djupare 

engagemang med sina intressenter. För att kunna diskutera om så är fallet valdes det att 

koppla det här ”djupare engagemanget” till om intressenter upplever att de kan påverka 

företag och dess rapportering samt till om IR leder till värdeskapande enligt intressenterna. 

Genom empirin går det att konstatera att intressenterna upplever att de kan påverka företag i 

dess verksamhet och gällande företags rapportering. Det här eftersom det sker en dialogisk, 

ritualliknande kommunikation mellan företag och dess intressenter. IR kan också leda till 

värdeskapande enligt intressenterna om IR görs på ”rätt” sätt. Där företag i sin rapportering 

fokuserar på att inkludera relevant och väsentlig information enligt företagen och sina 

intressenter, om företag håller rapporteringen relativt kort och koncis samt exempelvis 

fokuserar på att göra en tydlig affärsmodell.  



   

66 

  

Analysmodellen avslutas sedan med en sista pil som innebär att ett djupare engagemang med 

företags intressenter påverkar den pragmatiska, moraliska respektive kognitiva legitimiteten. 

Först går det att konstatera att resultatet visar på att legitimitet går att liknas vid begreppet 

trovärdighet där ett trovärdigt företag anses vara ett legitimt företag enligt företags 

intressenter. Därefter kan det även dras slutsatsen om att den kognitiva legitimiteten är den 

som främst påverkas genom IR av de tre sorters legitimitet som den här uppsatsen behandlar. 

Den kognitiva legitimiteten kan påverkas enligt empirin på så vis att om ett företag framställer 

sin integrerade årsredovisning på ett strukturerat och tydligt sätt kan det leda till att 

intressenterna ser företaget som mer trovärdigt och således som mer legitimt. Intressenterna 

framförde att pragmatisk och moralisk legitimitet inte nödvändigtvis påverkas till följd av 

rapporternas utformning genom IR, då den information som ligger till grund för de här olika 

sorterna av legitimitet borde erhållas oavsett rapporteringssätt. Men intressenterna kan ändå se 

att den pragmatiska legitimiteten kan påverkas till följd av IR på så vis att det vore önskvärt 

om företag förtydligar i sin rapportering hur de skapar värde för sina intressenter i enlighet 

med integrerad rapporterings föreskrifter. Det framgick även via intervjuerna att om 

intressenterna på ett tydligt sätt till följd av IR kan urskilja vilka normer och värderingar 

företag handlar utefter kan intressenter se företaget som mer legitimt. Det vill säga att den 

moraliska legitimiteten även den kan påverkas till viss del.  

Vi upplever genom den här studien att det går att identifiera ett ytterligare steg i 

analysmodellen, se figur 6, som är av intresse för integrerad rapporterings påverkan på 

företags pragmatiska, moraliska och kognitiva legitimitet. 

  

 

 

 

 

 

 Figur 6: Utvecklad analysmodell.  
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Figur 6 visar att den här studien finner att ett djupare engagemang med företags intressenter 

kan leda till att intressenter tydligare kan se att företaget i fråga visar på att ansvarstagande 

genomsyrar hela verksamheten. Den här tydligare bilden som kan fås via IR av att 

hållbarhetsarbetet genomsyrar hela verksamheten, och då att inte hållbarhetsarbetet sker 

separat mot den finansiella delen kan i sin tur leda till att intressenter ser företaget som mer 

trovärdigt, och därmed som mer legitimt. I den utvecklade analysmodellen går det även att 

urskilja att den kognitiva legitimiteten hos företag är den som påverkas mest till följd av IR. 

Det framgick även via resultatet att det finns utmaningar med IR såsom att det exempelvis kan 

bli problematiskt att inkludera all väsentlig och relevant information om företags finansiella 

data och hållbarhetsarbete i en och samma rapport. Det här eftersom årsredovisningar idag 

redan är omfattande och om det också inkluderas hållbarhetsinformation kan det bli ett 

massivt sidantal. De här utmaningarna som vi har kunnat tyda är således i likhet med 

exempelvis Abeysekeras (2013) åsikt som menar att det kommer bli svårt att integrera all 

information till en och samma rapport. Dock har det genom den här uppsatsen uppdagats 

några möjliga lösningar på problemet.  

Sammanfattningsvis bidrar den här uppsatsen med kunskap kring IR och hur IR kan påverka 

företags pragmatiska, moraliska och kognitiva legitimitet. Legitimitetsteorin har därför 

utvecklats genom att studien har bidragit med reflektioner kring förhållandet mellan IR och 

legitimitet. Den här studien har även kunnat utveckla legitimitetsteorin genom att påvisa att 

det finns ytterligare ett sätt att skapa organisatorisk legitimitet. I likhet med Eccles och Krzus 

(2015) har vi bekräftat deras tidigare forskning gällande att företag måste ta IR på allvar och 

vara genuint intresserade av att genomsyra verksamheten med ansvarstagande för att framstå 

som legitimt. Men vi har dessutom kommit fram till att företag kan skapa legitimitet genom 

att visa vägen för resten av samhället, det vill säga att företag kan erhålla legitimitet genom att 

ligga i framkant och visa på nytänkande. Om företag genom en proaktiv handling tar ansvar 

genom IR skapar det därför legitimitet enligt intressenterna. Till skillnad från Claasen och 

Roloff (2012) som har visat på tre olika tillvägagångssätt för legitimitetsskapande har den här 

studien således bidragit med ytterligare ett tillvägagångssätt för att skapa organisatorisk 

legitimitet. Vår studie har också kunnat gå ett steg längre än Chan et al. (2014) då vi kan se att 

kopplingen mellan finansiellt värde och icke-finansiellt värde sträcker sig längre än enbart 

miljömässiga aspekter som Chan et al. (2014) menar på. Vi menar på att finansanalytiker även 
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behöver ta del av information angående företags CSR-arbete för att kunna avgöra huruvida de 

ska investera i företag eller inte. Idag räcker det således inte att endast titta till företags 

finansiella aspekter, utan det är många fler aspekter som har inverkan på beslutet.  

Intressenter upplever att IR kan leda till värdeskapande i sin helhet, vilket innebär att IR kan 

leda till värdeskapande ur ett finansiellt perspektiv samt ur ett icke-finansiellt perspektiv. 

Intressenter upplever också att trovärdigheten för företag påverkas positivt genom IR om IR 

görs på ett tillfredställande sätt. Det vill säga att om företag genom IR fokuserar på det som 

den här studien har påvisat att intressenterna efterfrågar leder det till att pragmatisk, moralisk 

respektive kognitiv legitimitet påverkas positivt. Men det bör ändå finnas medvetenhet om att 

IR inte är en enkel och fullbordad lösning på företags rapportering, utan att det fortfarande 

finns utmaningar med IR, såsom även Eccles och Krzus (2015) menar. Utifrån den här studien 

har vi således anledning att tro att IR är framtidens rapportering, men att det behövs ges tid 

och på så sätt tillåta fenomenet IR mogna fram efterhand. Om IR tillåts utvecklas vidare tros 

det även att de utmaningar som har uppdagats kommer att finna sin lösning och att IR 

kommer att visa på värdeskapande på kort, medellång och lång sikt. Vi har även anledning att 

tro att om IR får möjlighet att växa fram kommer det att ytterligare kunna påverka företags 

pragmatiska, moraliska respektive kognitiva legitimitet än vad det gör idag.   
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8. Förslag till vidare forskning 

Genom vår studie har vi bidragit med kunskap om hur intressenter ser på IR med fokus på om 

IR kan leda till att företags legitimitet påverkas. Då vi ville bidra med ny kunskap om 

fenomenet IR och således visa på en spridning i resultatet fann vi det inte vara av intresse att 

särskilja intressenterna och jämföra dessas åsikter med varandra. Eftersom det intervjuades en 

stor andel aktieägare i den här studien kan det vara av intresse att i andra studier göra en 

jämförelse mellan vad olika sorters intressenter såsom kunder, leverantörer, aktieägare 

etcetera anser om integrerad rapporterings påverkan på företags legitimitet. Sådana studier 

kan ge indikationer till företag om hur de ska presentera sin information genom IR för att 

bättre nå ut till de intressenter som de främst vill fokusera sin redovisning till. Ett annat 

förslag till vidare forskning kan vara att se till övriga sorters legitimitet än enbart den 

organisatoriska som den här studien har fokuserat på. Exempelvis skulle en utgångspunkt ur 

social legitimitet också kunna bidra med intressanta aspekter i förhållande till IR.  

Vi ser även att det behövs vidare forskning kring integrerad rapporterings värdeskapande och 

påverkan på företags legitimitet allteftersom ämnet har fått utvecklas ytterligare alternativt 

efter att ett eventuellt lagförslag på IR har tillkommit. Det vill säga att efterhand när 

förhoppningsvis fler företag väljer att implementera IR finns det intresse i att forska kring 

huruvida företag har upplevt att sin legitimitet har påverkats eller inte. Avslutningsvis går det 

att konstatera att IR är ett intressant, spännande och aktuellt ämne. Studien talar därför för att 

det finns en uppenbar efterfrågan på vidare forskning kring IR.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Allmänt 

Kan ni berätta om er befattning här på företaget? 

Vad tittar ni till i årsredovisningen när ni bedömer ett företag?  

Vad betyder begreppet legitimitet enligt er?  

IIRC:s ramverk presenterar sex olika kapital: 

Finansiellt- Finansiella medel som är tillgängliga för användning vid produktionen av 

tjänster och varor.  

Tillverkande- Fysiska tillverkade föremål som används i produktionen av varor och tjänster. 

Intellektuellt- Kunskapsbaserade immateriella ting, såsom olika immateriella system 

Mänskligt- Personer med deras förmåga, kompetens, motivation och erfarenheter. 

Naturligt- Förnybara- och icke förnybara miljöresurser, exempelvis skog, vatten och mark 

Socialt- Relationer till intressenter och samhället i stort, såsom beteenden, värderingar och 

delade normer.  

Hur påverkar upplysningen om de olika kapitalen trovärdigheten (legitimiteten) hos företag? 

Vilka är relevanta enligt er att ha med i en årsredovisning? 

Rangordna dessa utifrån vilket kapital som ni anser är mest viktigt vid en bedömning av 

företag, rangordna från 1-6, där 1 är det viktigaste kapitalet och 6 är det minst viktiga 

kapitalet, (även om det minst viktiga kapitalet ändå självklart kan vara väldigt viktigt) Varför 

har ni rangordnat dessa på detta sätt?   

Upplever ni att det finns någon form konflikter mellan de olika kapitalen? Är några av 

kapitalen lättare att satsa på?  

IIRC:s ramverk presenterar sju principer 

Strategiskt fokus och Framtidsorientering- Bör ge en inblick i organisationens strategi, hur 

denna möjliggör för företaget att skapa värde samt hur strategin faktiskt används. 

Intressentrelationer- I rapporten bör det framgå hur organisationens relationer med 

intressenter ser ut och hur de arbetar med dessa relationer.  
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Anslutningar av information- Bör visa en helhetsbild över bland annat de faktorer som har 

påverkan på företagets förmåga att skapa värde. 

 Väsentlighet- Bör lämna information som är väsentlig för värdeskapandet.  

Koncisa- Får gärna vara kortfattad. 

Tillförlitlighet och fullständighet- Bör balansera alla väsentliga frågor på ett relativt korrekt 

sätt.  

Konsekvens och jämförbarhet- Informationen bör presenteras på ett sätt som är konsekvent 

över tid och som möjliggör jämförbarhet mellan företag 

Hur påverkar upplysningen om de olika principerna trovärdigheten hos företaget?  

Vilka är relevanta enligt er att ha med i en årsredovisning? 

Rangordna dessa utifrån vilken princip som ni anser är mest viktigt vid en bedömning av 

företag, rangordna från 1-7, där 1 är den viktigaste principen och 7 är den minst viktiga 

principen, (även om den minst viktiga principen ändå självklart kan vara väldigt viktigt) 

Varför har ni rangordnat dessa på detta sätt? 

IIRC:s ramverk presenterar åtta innehållsargument 

Organisationens överblick och yttre miljö- Vad organisationen gör, samt under vilka 

omständigheter verkar den. 

Styrning- Hur styrningen möjliggör skapandet av värde.  

Affärsmodell- Hur ser företagets affärsmodell ut?  

Möjligheter och risker- Vilka specifika möjligheter och risker har företaget som kan påverka 

värdeskapandet. 

Strategi och resursallokering- Vart vill företaget hamna, och hur ska målet uppfyllas. 

Prestanda- Har organisationen uppnått de olika målen som är satta för den perioden som 

avses.  

Utsikter- Företagets osäkerheter och utmaningar, samt potentiella konsekvenser och framtida 

resultat.  

Grund för presentation- Förklaring till hur företaget väljer den information som IR ska 

innehålla, samt hur denna information ska presenteras 

Hur påverkar upplysningen om de olika innehållsargumenten trovärdigheten hos företaget?  

Vilka är relevanta enligt er att ha med i en årsredovisning? 
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Rangordna dessa utifrån vilket innehållsargument som ni anser är mest viktig vid en 

bedömning av företag. Rangordna från 1-8, där 1 är den viktigaste principen och 8 är det 

minst viktiga innehållsargument, (även om det minst viktiga innehållsargumentet ändå 

självklart kan vara väldigt viktigt) Varför har ni rangordnat dessa på detta sätt? 

Övrigt 

Mängden papper- underlättar, försvårar bedömningen? 

Vad tror ni att intressenter eftersöker/ vad eftersöker ni som intressenter hos ett företag?  

Anser ni att CSR har betydelse vid er bedömning av företag? Varför? 

Hur anser ni att CSR ska presenteras på bästa sätt för företagens intressenter? 

Tycker ni att IR kan leda till en ökad kvalitet? På vilket sätt? 

Anser du att CSR-rapportering ska ske i form av separat rapport eller bör den vara integrerad i 

årsredovisningen? 

Vad tror ni är det främsta syftet för företag att använda sig av integrerad rapportering?  

Tror ni att många använder sig av integrerad rapportering främst för att erhålla positiv PR? 

(Reklam för företaget)  

Om ni kräver något av företaget ur hållbarhetssynpunkt, upplever ni att företaget lyssnar och 

tar till sig informationen? (Upplever ni att ni har någon makt mot företaget på så sätt?)  

Upplever ni att det är viktigt att ni vägleds i årsredovisningar om de processer som förtaget 

tillämpar?  

Upplever ni som intressent att ni blir åsidosatt i jämförelse med andra intressenter i och med 

den nya utvecklingen? Det ska nu fokuseras mycket på många olika intressenter. Blir det då 

svårt att se/uppleva företags engagemang med just er som intressent?  

Upplever ni att företag som tillämpar hållbarhet i sina årsredovisningar gör det för att erhålla 

legitimitet från samhället, ser det som en möjlighet att visa upp sig.  

-Eller upplever ni att de gör det för att de följer uppsatta standarder och institutionella 

normer? De rör sig inom de gränser som är ”okej” enligt samhället. 

Avslutande frågor 

Kan ni ge exempel på en bra (legitim) årsredovisning?   

Kan ni ge exempel på en dålig årsredovisning? 

Kan ni ge exempel på en årsredovisning som har en bra (legitim) integrering av CSR? Varför 

var just den bra? 
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Vad gör en årsredovisning som är integrerad med CSR mest trovärdig enligt er; Varför? 

 Att ni ser hur företaget påverkar er som intressent/intressenterna i stort?  

Att ni ser att företaget delar samma värderingar och normer som ni anser vara de rätta?  

Att företaget på ett bra sätt förklarar de olika processerna och arbetet i stort?  

Förklaring till frågan ovan.. Efterfrågar ni främst att ert egenintresse i företaget är uppfyllt, 

eller ser ni mer till att företaget följer samma normer och värderingar etcetera som samhället? 

Att företaget följer samhällets moral.  

Vad bidrar IR till mest? Känner ni att IR bidrar till att ert (intressenternas) egenintresse är 

uppfyllt, eller bidrar IR mer till att företagen kan följa samhällets moral och normer?   
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Bilaga 2 

Meningsenheter Kondenserad meningsenhet Kod 

En trolig konsekvens av CSR-lagstiftning blir då att 

ett sådant företag i stället väljer att samarbeta med 

en eller ett fåtal större leverantörer, vilket 

underlättar övervakning och uppföljning. Problemet 

med detta är att många människor som arbetar i 

mindre fabriker, från hemmet eller i den så kallade 

informella sektorn, inte längre har tillgång till 

arbete. Effekten blir att de mest utsatta 

människorna, vilka till stor del är kvinnor, riskerar 

att få återgå till ett slitsamt arbete på landsbygden 

eller otryggare arbeten. 

En konsekvens av CSR-lagstiftning kan bli 

att företag i stället väljer att samarbeta med 

ett fåtal större leverantörer, vilket underlättar 

övervakning och uppföljning. Problemet blir 

att människor som arbetar i mindre fabriker, 

från hemmet eller i den så kallade informella 

sektorn, inte längre har tillgång till arbete. 

Effekten blir att de mest utsatta människorna,  

riskerar att få återgå till ett slitsamt arbete  

eller otryggare arbeten. 

CSR kan leda till att 

människor som arbetar i 

den informella sektorn 

förlorar sitt jobb 

CSR-lagar hot mot fattiga i U-länder. Lagstiftning 

om Corporate Social Responsibility från EU 

riskerar att förändra företagens beteende på ett sätt 

som gör att utsatta människor i utvecklingsländer, 

främst kvinnor, förlorar sitt arbete. Att EU:s 

politiker inte har analyserat de potentiella 

konsekvenser för utvecklingsländer är djupt 

beklagligt, skriver Adam Sandberg, 

rapportförfattare för tankesmedjan Frivärld. 

CSR-lagar hot mot fattiga i U-länder. 

Lagstiftning om CSR från EU riskerar att 

förändra företagens beteende på ett sätt som 

gör att utsatta människor i utvecklingsländer 

förlorar sitt arbete. Att EU:s politiker inte har 

analyserat de potentiella konsekvenser för 

utvecklingsländer är djupt beklagligt. 

Lagstiftning om CSR 

förändrar företags 

beteende 

BP och Nestlé till hör de som argumenterar för 

separata rapporter eftersom de anser att en 

kombinerad rapport skulle innebära en anpassning 

till finansiella aktörer och en nedprioritering av 

andra intressenter, menade de. Att släppa en separat 

rapport är paradoxalt nog ett sätt att manifestera att 

man också värderar frågorna lika högt. 

En kombinerad rapport skulle kunna innebära 

en anpassning till finansiella aktörer och en 

nedprioritering av andra intressenter. Att 

släppa en separat rapport är paradoxalt nog ett 

sätt att manifestera att man också värderar 

frågorna lika högt. 

En kombinerad rapport 

kan leda till 

nedprioritering av andra 

intressenter än de 

finansiella aktörerna 

För mig och för många andra är hållbarhet en 

naturlig del av den finansiella analysen. Men vissa 

är klart skeptiska och har svårt att sätta på sig csr-

glasögonen. 

För många är hållbarhet en naturlig del av 

den finansiella analysen. Men vissa är klart 

skeptiska och har svårt att sätta på sig csr-

glasögonen. 

Vissa är skeptiska till 

CSR-rapportering 

Det finns ett gap både vad gäller långsiktighet och 

omfattning i det kapital som riktas mot hållbar 

tillväxt. Det är viktigt att något görs nu. Det är 

bråttom. 

Det finns ett gap både vad gäller långsiktighet 

och omfattning i det kapital som riktas mot 

hållbar tillväxt. Det är viktigt att något görs 

nu. 

Finns ett gap mellan 

långsiktighet och hållbart 

kapital 
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En ny rapport från KPMG visar på problemet med 

att hållbarhetsfrågorna separeras från 

ekonomifrågorna. Dess kärnbudskap är att 

integrerad rapportering lyfter hållbarhetsarbetet och 

gör resultatet av arbetet lika tydligt som 

ekonomiskt resultat. 

Problemet med att hållbarhetsfrågorna 

separeras från ekonomifrågorna. Integrerad 

rapportering lyfter hållbarhetsarbetet och gör 

resultatet av arbetet lika tydligt som 

ekonomiskt resultat. 

Problem med separata 

hållbarhetsrapporter 

GRI är en utvecklingsväg för många företag. 

Svårigheten är att göra hållbarhetsfrågorna till en 

finansiell fråga, att översätta något som är en 

kvalitativ bedömning till något som är jämförbart 

med andra företag. 

Svårigheten är att göra hållbarhetsfrågorna till 

en finansiell fråga, att översätta  en kvalitativ 

bedömning till något som är jämförbart med 

andra företag. 

Svårt att jämföra företags 

hållbarhetsarbete med 

företags finansiella data 

uttrycks både vikten men också utmaningen med att 

kunna presentera CSR/hållbarhet och dess vinster i 

siffror. Det finansiella resultatet styr företags drift 

och vision och är det primära målet. I årtionden har 

de resultat som företagen producerar enbart 

redovisats i strikt finansiell form, med 

kvartalsrapporter och årsredovisningar. 

Viktigt men också  en utmaning med att 

kunna presentera CSR och dess vinster i 

siffror. Det finansiella resultatet styr företag 

och är det primära målet. Resultat som 

företagen producerar redovisats i strikt 

finansiell form, med kvartalsrapporter och 

årsredovisningar. 

Utmaning med att 

presentera vinsten med 

CSR 

Att presentera företagens arbete med hållbarhet är 

en ny företeelse och redovisningsformen är ännu 

inte perfekt. Det framhåller en av Sveriges mest 

välrenommerade CSR-revisorer. 

Att presentera företagens arbete med 

hållbarhet är en ny företeelse och 

redovisningsformen är ännu inte perfekt. 

Hållbarhetsredovisning är 

ännu inte perfekt 

En integrering av hållbar utveckling i relevanta 

funktioner innebär en stor utmaning där utbildning 

och kommunikation är viktiga pusselbitar. En 

organisation som har integrerat hållbarhet fullt ut 

har ingen separat hållbarhetsstrategi utan har 

integrerat frågorna i verksamhetsstrategin, vilket 

idag är mycket ovanligt. Ett integrerat synsätt på 

hållbarhet kräver omställning och ett holistiskt 

arbetssätt vilket är både en utmaning och en 

möjlighet 

En integrering av hållbar utveckling innebär 

en stor utmaning där utbildning och 

kommunikation är viktigt. En organisation 

som har integrerat hållbarhet fullt ut har ingen 

separat hållbarhetsstrategi utan har integrerat 

frågorna i verksamhetsstrategin, vilket idag är 

mycket ovanligt. Ett integrerat synsätt på 

hållbarhet kräver omställning vilket är både 

en utmaning och en möjlighet. 

IR är en stor utmaning 

och kräver en omställning 

för företag 

Företagen hårdsatsar på CSR i redovisningen. Men 

för investerare som vill värdera riskerna finns inte 

mycket guidning. 

Företagen hårdsatsar på CSR. Men för 

investerare som vill värdera riskerna finns 

inte mycket guidning. 

Saknas guidning för 

investerare 

Det är också hög tid att insikten om en global 

juridisk CSR-utveckling blir verklighet även i 

Sverige. Sverige, och svenska företag måste hänga 

med och ta CSR på större allvar. 

Det är tid att förstå att en global CSR-

utveckling blir verklighet även i Sverige. 

Sverige, och svenska företag måste hänga 

med och ta CSR på större allvar. 

Svenska bolag måste ta 

CSR på större allvar 
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Det bekräftas av bolag som inte märker 

(tillräckligt) stort intresse för CSR från 

investerarna. Så kanske är det just företagen som 

ska ta initiativet? En del gör just det – framsynta 

bolag har en proaktiv IR-strategi och förklarar 

gärna vad hållbarhet betyder för deras affär och hur 

de undviker risker och tar vara på möjligheter. 

Det bekräftas av bolag att de inte märker 

(tillräckligt) stort intresse för CSR från 

investerarna. Framsynta bolag har en proaktiv 

IR-strategi och förklarar gärna vad hållbarhet 

betyder för deras affär och hur de undviker 

risker och tar vara på möjligheter. 

Vissa företag ser inte att 

investerarna har behov av 

CSR-rapportering 

Därav vikten av att stärka icke-finansiella faktorer 

och legitimera dessa så att hållbarhetsarbetet får det 

mandat som krävs i organisationen. Glädjande har 

EU lagt fram ett förslag med krav på icke-finansiell 

rapportering som väsentligt skulle legitimera 

hållbarhetsarbetet i företag. 

Viktigt att stärka icke-finansiella faktorer och 

legitimera dessa så att hållbarhetsarbetet får 

det mandat som krävs.  EU lagt fram ett 

förslag med krav på icke-finansiell 

rapportering som väsentligt skulle legitimera 

hållbarhetsarbetet i företag. 

EU:s förslag på krav 

kring CSR-rapportering 

kan påverka företags 

legitimitet 

Mats Jutterström, ekonomie doktor vis 

Handelshögskolan, var också med i debattpanelen 

och kontrade med att socialt ansvarstagande 

faktiskt var lönsamt. - Företag söker hela tiden både 

effektiva processer och legitimitet. Just legitimitet 

är otroligt viktigt för företag på lång sikt då de inte 

kan överleva utan den, säger han. 

Socialt ansvarstagande faktiskt var lönsamt. - 

Företag söker hela tiden både effektiva 

processer och legitimitet. Just legitimitet är 

otroligt viktigt för företag på lång sikt då de 

inte kan överleva utan den. 

Företag söker efter 

legitimitet genom 

ansvarstagande 

Många tror att legitimitet självklart leder till 

attraktivitet. Att det finns en koppling mellan 

legitimitet och att man tjänar mer pengar, men så 

enkelt är det inte, säger han. 

Många tror att legitimitet leder till 

attraktivitet. Att det finns en koppling mellan 

legitimitet och att man tjänar mer pengar, 

men så enkelt är det inte. 

Många tror att legitimitet 

leder till självklar 

lönsamhet 

En intressant observation gäller 

hållbarhetsinformation i själva Årsredovisningen. 

Från att ungefär nio procent av bolagen 

rapporterade hållbarhetsinformation i sin finansiella 

årsredovisning 2008 har det skett en stor 

förändring. För 2013 är siffran 51 procent! Det kan 

tolkas som en viktig signal om att frågorna har 

bäring på affär, resultat och företagens legitimitet. 

En intressant observation gäller 

hållbarhetsinformation i själva 

Årsredovisningen. Ungefär nio procent av 

bolagen rapporterade hållbarhetsinformation i 

sin årsredovisning 2008. År 2013 är siffran 

51 procent! Det kan tolkas som att frågorna 

har bäring på affär, resultat och företagens 

legitimitet. 

Att integrera hållbarhet i 

årsredovisningar kan 

påverka resultatet och 

företags legitimitet 

CSR är inte frivilligt längre. CSR är dödligt 

juridiskt allvar som jurister, inte minst 

företagsjurister som jobbar i eller nära styrelsen, 

måste ta ett större ansvar för. 

CSR är inte frivilligt längre. CSR är dödligt 

juridiskt allvar som jurister måste ta ett större 

ansvar för. 

CSR är inte frivilligt och 

måste tas på allvar 

Var inte rädd för att beskriva även svåra dilemman 

eller utmaningar som företaget idag saknar 

lösningar på. Det höjer bolagets trovärdighet 

Beskriv även svåra utmaningar som företaget 

idag saknar lösningar på. Det höjer bolagets 

trovärdighet 

Trovärdigheten ökar om 

företag även kan beskriva 

de svåra utmaningar de 

står inför 
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Hållbarhet är inte bara hållbarhetschefens ansvar 

utan hela företagets angelägenhet. Vi ser en klar 

trend i att miljö- och hållbarhetschefens yrkesroll 

förändras samtidigt som hållbarhetsarbetet till viss 

del integreras och specialiseras i och med att 

hållbarhetsområdet växer, säger Lena Ander som 

driver Sveriges största professionella förening för 

miljö- och hållbarhetschefer. 

Hållbarhet är inte bara hållbarhetschefens 

ansvar utan hela företagets angelägenhet. Vi 

ser en trend i att miljö- och 

hållbarhetschefens yrkesroll förändras 

samtidigt som hållbarhetsarbetet till viss del 

integreras och specialiseras i och med att 

hållbarhetsområdet växer. 

Är en trend att integrera 

hållbarhet 

Företagens sociala ansvar är en modebegrepp och 

hållbarhetsredovisningarna har blivit något av ett 

helgat område som inte får kritiseras. 

Företagens sociala ansvar är en modebegrepp 

och hållbarhetsredovisningarna har blivit 

något som inte får kritiseras. 

Hållbarhetsredovisning är 

en trend för företag 

 En majoritet av styrelseledamöterna har definitivt 

fått upp ögonen för att de måste se ett företags 

strategiska arbete med gröna ögon. Trots att fler än 

90 procent anser att hållbar ut- veckling är en 

strategisk fråga, anger en tredjedel att 

hållbarhetsfrågorna inte integreras i börsbolagens 

strategier. 

En majoritet av styrelseledamöterna har fått 

upp ögonen för att de måste se ett företags 

strategiska arbete med gröna ögon. 

Styrelseledamöter har fått 

upp ögonen för integrerad 

strategi 

Integrerad rapportering – svensk konkurrensfördel. 

Svenska företag ligger bra till när det gäller 

anpassningen till framtidens redovisning – 

integrerad rapportering (IR). Både branschen och 

företagen är positiva till förslaget som tagits fram 

av IIRC. 

Svenska företag ligger bra till när det gäller 

anpassningen till framtidens redovisning – 

integrerad rapportering (IR).  Branschen och 

företagen är positiva till förslaget som tagits 

fram av IIRC. 

Svenska företag är 

positiva till IIRC:s 

ramverk 

Detta sätter fingret på redovisningarnas stora brist 

företagen kan vara väldigt bra eller väldigt 

ifrågasatta i sitt CSR-arbete, men det märks inte i 

rapporten, enligt Anna Nilsson på Swedbank 

Robur. Bolagen ljuger inte, men de undviker ibland 

att ta upp saker som de borde ta upp. Som läsare 

måste man ha stenkoll på vad man letar efter. 

Företagen kan vara väldigt bra eller väldigt 

ifrågasatta i sitt CSR-arbete, men det märks 

inte i rapporten. Bolagen ljuger inte, men de 

undviker ibland att ta upp saker som de borde 

ta upp. Som läsare måste man ha stenkoll på 

vad man letar efter. 

Bolag undviker att ta upp 

vissa saker som de borde 

ta upp 

Den tredje paneldeltagaren var CSR-konsulten 

Tommy Borglund som påminde om det stora arbete 

som just nu pågår hos banker och andra att räkna ut 

vilka delar av arbetet med socialt ansvar som 

skapade värde, och vilka som inte gjorde det. 

Det stora arbete som just nu pågår hos banker 

och andra att räkna ut vilka delar av arbetet 

med socialt ansvar som skapade värde, och 

vilka som inte gjorde det. 

Det sker ett stort arbete 

för bland annat banker att 

räkna ut vilket arbete för 

socialt ansvar som skapar 

värde 

Som framgår av den färska KPMG-rapporten 

Rapporten Integrated reporting – closing the loop 

of strategy är det viktigt att bolagen inte är rädda 

för att beskriva även svåra dilemman eller 

utmaningar som företaget ännu saknar lösningar på. 

Enligt rapporten Integrated reporting – 

closing the loop of strategy är det viktigt  att 

bolagen inte är rädda för att beskriva även 

svåra dilemman eller utmaningar som 

företaget ännu saknar lösningar på. 

Det är av vikt att bolag 

även redovisar negativa 

aspekter enligt IR 
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Experten: Så felar företagen i sin CSR-

kommunikation. De flesta företagen i Sverige gör 

fel när det gäller CSR-kommunikation, om de vill 

att den ska vara en del av affärsverksamheten. Det 

säger Johan Florén, chef för ägarstyrning på 7:e AP 

fonden och tidigare ordförande i Amnesty Business 

group. Johan Florén menar att de absolut flesta 

bolagen börjat arbetet i fel ände. - Det är alldeles 

för få företag som har gjort den stora viktiga 

analysen innan de börjat kommunicera sitt 

ansvarsarbete. Det är tydligt att det inte är affären 

och värdet som driver arbetet, utan risken för 

eventuella skandaler, säger han. 

De flesta företagen i Sverige gör fel när det 

gäller CSR-kommunikation, om de vill att 

den ska vara en del av affärsverksamheten. 

De flesta bolagen har börjat arbetet i fel ände. 

- Det är få företag som har gjort den stora 

viktiga analysen innan de börjat 

kommunicera sitt ansvarsarbete. Det är 

tydligt att det inte är affären och värdet som 

driver arbetet, utan risken för eventuella 

skandaler. 

Företag felar i sin CSR-

kommunikation om de 

använder det mest för att 

undvika skandaler 

Det är av största vikt att ordentligt analysera vad 

som borde kommuniceras och mot vilka 

intressentgrupper för att skapa positivt värde för 

varumärket. - Och kommunikationen måste spegla 

ambitionsnivån i hållbarhetsarbetet. Tar man i för 

mycket blir det greenwash och för lite greenmute, 

som i sig är ett stort problem, säger Johan. 

Det är av största vikt att ordentligt analysera 

vad som borde kommuniceras och mot vilka 

intressentgrupper för att skapa positivt värde 

för varumärket. - Och kommunikationen 

måste spegla ambitionsnivån i 

hållbarhetsarbetet. 

Kommunikationen ska 

spegla ambitionsnivån i 

hållbarhetsarbetet för att 

skapa värde 

Det är därför viktigt att kunskap om det nya 

integrerade redovisningsramverket för 

årsredovisningar snabbt blir etablerat i styrelserna 

och att den från årsredovisningen fristående 

hållbarhetsredovisningen fortsätter att vara föremål 

för utveckling för att möta relevanta intressenters 

krav på såväl finansiell som icke-finansiell 

rapportering. 

Det är  viktigt att kunskap om det nya 

integrerade redovisningsramverket för 

årsredovisningar snabbt blir etablerat i 

styrelserna och att den från årsredovisningen 

fristående hållbarhetsredovisningen fortsätter 

att vara föremål för utveckling för att möta 

intressenters krav. 

Viktigt med kunskap om 

IR för att möta 

intressenters krav på 

rapportering 

Så stor andel som 19 procent har inte heller 

identifierat några risker, eller rapporterar 

åtminstone inte om det. Det finns också en ganska 

svag koppling mellan de frågor som identifierats 

som väsentliga, materiella, och de mål som bolaget 

mäter sitt hållbarhetsarbete utifrån. 

En stor andel har inte heller identifierat några 

risker, eller rapporterar inte om det. Det finns 

också en svag koppling mellan de frågor som 

identifierats som väsentliga, materiella, och 

de mål som bolaget mäter sitt 

hållbarhetsarbete utifrån. 

Efterfrågas starkare 

koppling mellan 

materiella frågor och mål 

med hållbarhet 

För att lyckas med integrerad rapportering behövs 

tydliga och mätbara mål för såväl ekonomi som för 

miljö och socialt ansvar, mål som sedan följs upp i 

den årliga rapporteringen. Ett tips som ges i 

rapporten är att inte rädas de svåra frågorna. 

För att lyckas med integrerad rapportering 

behövs tydliga och mätbara mål för såväl 

ekonomi som för miljö och socialt ansvar, 

mål som sedan följs upp i den årliga 

rapporteringen. 

För att lyckas med IR 

behövs tydliga och 

mätbara mål 
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Så kanske är det just företagen som ska ta 

initiativet? En del gör just det – framsynta bolag 

har en proaktiv IR-strategi och förklarar gärna vad 

hållbarhet betyder för deras affär och hur de 

undviker risker och tar vara på möjligheter. 

Dessutom: i takt med att CSR- och IR- 

funktionerna på bolagen närmar sig varandra lär 

fler bolag vandra den vägen. 

Vissa bolag har en proaktiv IR-strategi och 

förklarar gärna vad hållbarhet betyder för 

deras affär och hur de undviker risker och tar 

vara på möjligheter. Dessutom: i takt med att 

CSR- och IR- funktionerna på bolagen 

närmar sig varandra lär fler bolag vandra den 

vägen. 

Genom IR får CSR större 

betydelse 

Förvånansvärt få chefer såg sambandet mellan 

hållbarhet, innovation och affärsutveckling. Detta 

visar att hållbarhetsarbetet inte längre är en one-

man show eller bör isoleras till en funktion eller 

avdelning, utan bör prioriteras och integreras. 

Få chefer såg sambandet mellan hållbarhet, 

innovation och affärsutveckling. Detta visar 

att hållbarhetsarbetet inte  bör isoleras utan 

bör prioriteras och integreras. 

Hållbarhet bör inte 

isoleras, utan ska 

integreras 

En viktig fråga i integrerad rapportering är 

kopplingen till olika verksamhetsmål. Det ska 

finnas tydliga, mätbara, nedbrytbara mål för såväl 

ekonomi som för miljö och socialt ansvar. Dessa 

mål ska årligen redovisas tillsammans med utfall 

En fråga i integrerad rapportering är 

kopplingen till olika verksamhetsmål. Det ska 

finnas tydliga, mätbara, nedbrytbara mål för 

såväl ekonomi som för miljö och socialt 

ansvar. 

IR kan leda till tydliga 

mätbara mål för 

ekonomiska, 

miljömässiga och sociala 

aspekter 

Integrerad rapportering kräver dock att 

hållbarhetsfrågorna faktiskt är en integrerad del av 

verksamheten. Många bolag får inte ihop hållbarhet 

och affär och det avspeglas i redovisningen. 

Integrerat hållbarhetsarbete är däremot lätt att 

rapportera integrerat. En bra integrerad 

rapportering beskriver hur hållbarhetsarbetet 

stärker affärerna. Det är viktigt att det finns en 

direkt koppling till bolagets strategi, helst uttalad 

av vd eller ordförande. 

Integrerad rapportering kräver dock att 

hållbarhetsfrågorna faktiskt är en integrerad 

del av verksamheten. En bra integrerad 

rapportering beskriver hur hållbarhetsarbetet 

stärker affärerna. Det är viktigt att det finns 

en direkt koppling till bolagets strategi. 

IR kräver att 

hållbarhetsfrågorna blir 

en del av verksamheten 

Hållbar utveckling blir allt viktigare för svenska 

bolag, men fortfarande redovisas insatserna separat 

eller som ett eget avsnitt i årsredovisningen. Det 

förstärker intrycket att hållbarhetsfrågorna trots allt 

behandlas annorlunda i årsredovisningen än de 

fakta som krävs enligt årsredovisningslagen, 

exempelvis försäljnings- och resultatutveckling. 

Vidare saknar hållbarhetsfrågorna ofta en tydlig 

koppling till företagets strategier. 

Hållbar utveckling blir allt viktigare för 

svenska bolag, men fortfarande redovisas 

insatserna separat eller som ett eget avsnitt i 

årsredovisningen. Vidare saknar 

hållbarhetsfrågorna ofta en tydlig koppling 

till företagets strategier. 

IR är en nödvändighet för 

att se en tydlig koppling 

mellan hållbarhet och 

företags strategier 

kanske kan den kombinerade redovisningen 

äntligen agera värdefull språngbräda för integrerad 

redovisning? Det får man verkligen hoppas – ett 

bolag är ju mer än bara sin balans- och 

resultaträkning och vi är många som vill se 

kanske kan den kombinerade redovisningen 

agera värdefull språngbräda för integrerad 

redovisning? Ett bolag är ju mer än bara sin 

balans- och resultaträkning och vi är många 

som vill se anpassade och användbara 

Många eftersöker bolags 

totala påverkan på 

omvärlden som IR skulle 

kunna ge 
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anpassade och användbara redogörelser för bolags 

totala påverkan på omvärlden. 

redogörelser för bolags totala påverkan på 

omvärlden. 

Däremot så har betydelsen av csr-frågorna inte ökat 

vid själva investeringsbeslutet eller vid värderingen 

av bolagen. Där lägger marknaden samma vikt vid 

csr som tidigare år, det vill säga 2,8 på en 

femgradig skala. De som svarat säger att betydelsen 

kommer att öka om de kan hitta en tydligare 

koppling till resultatet och aktiekursen. Det skriver 

Box Communications i ett pressmeddelande. 

Däremot så har betydelsen av csr-frågorna 

inte ökat vid själva investeringsbeslutet eller 

vid värderingen av bolagen.  De som svarat 

säger att betydelsen kommer att öka om de 

kan hitta en tydligare koppling till resultatet 

och aktiekursen. 

Vill se en tydligare 

koppling mellan CSR och 

resultat 

Enligt Åsa Lindskog, partner på Box 

Communications, innebär det ökade trycket att 

omställningen mot ett hållbart samhälle kommer gå 

snabbare. En undersökning från Box 

Communications visar att trycket på 

finansmarknaden att ta hänsyn till csr-frågor i 

bedömningen av börsbolagen har ökat markant det 

senaste året 

En undersökning från Box Communications 

visar att trycket på finansmarknaden att ta 

hänsyn till csr-frågor i bedömningen av 

börsbolagen har ökat markant det senaste året 

Ökat tryck på CSR vid 

bedömning av börsbolag 

Flera företag har en hållbarhetsredovisning vid 

sidan av sin vanliga årsredovisning. Det visar lite 

var vi står i frågan. Vi har den riktiga 

årsredovisningen och så har vi en vid sidan om. Jag 

tror att vi med tiden kommer att se den mer 

integrerad än i dag. Vi måste börja väga in 

stakeholder value i balansräkningen. 

Vi har den riktiga årsredovisningen och så har 

vi en vid sidan om. Jag tror att vi med tiden 

kommer att se den mer integrerad än i dag. Vi 

måste börja väga in stakeholder value i 

balansräkningen. 

IR kommer att öka för att 

påvisa intressenternas 

värde 

Integrera hållbarhet i verksamhetsstyrning och du 

får balanserade mål, bättre riskhantering och ett 

effektivare företag, säger Åse Bäckström chef för 

Internal Audit, Risk and Compliance på KPMG. 

Integrera hållbarhet i verksamhetsstyrning 

och du får balanserade mål, bättre 

riskhantering och ett effektivare företag. 

IR leder till balanserade 

mål, bättre riskhantering 

och effektivitet 

En intressant aspekt är detta med målgruppen – i 

den slutliga versionen har ramverket förtydligat att 

även om det primära syftet med <IR> är att 

förtydliga för finansiella aktörer hur ett bolag 

skapar värde över tid, så är <IR> av intresse även 

för andra intressenter som vill förstå bolagets 

förmåga att skapa värde. 

Ramverket har förtydligat att även om det 

primära syftet med <IR> är att förtydliga för 

finansiella aktörer hur ett bolag skapar värde 

över tid, så är <IR> av intresse även för andra 

intressenter som vill förstå bolagets förmåga 

att skapa värde. 

IR är av intresse för 

samtliga intressenter för 

att förstå företags 

värdeskapande 
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Integrerad rapportering bra för miljöarbetet. 

Hållbarhetsarbetet kan klättra på företagens 

agendor med hjälp av integrerad rapportering. Det 

visar en ny rapport. Det talas allt mer om integrerad 

rapportering. Metoden innebär att finansiell och 

icke-finansiell information vävs samman i ett och 

samma dokument till skillnad från en separat 

hållbarhetsredovisning eller ett särskilt avsnitt för 

miljö och socialt ansvarstagande i 

årsredovisningen. 

Integrerad rapportering bra för miljöarbetet. 

Hållbarhetsarbetet kan klättra på företagens 

agendor med hjälp av integrerad rapportering. 

Det talas allt mer om integrerad rapportering. 

Metoden innebär att finansiell och icke-

finansiell information vävs samman i ett och 

samma dokument. 

IR är bra för att väcka 

intresse om arbete för 

miljön 

En viktig drivande faktor i omställningen är att 

företag och organisationer utvärderas inte bara på 

finansiell prestanda utan även hållbarhetsprestanda. 

Men företagen måste bli bättre på att visa hur icke-

finansiella faktorer driver långsiktigt värde i 

företaget. 

Företag och organisationer utvärderas inte 

bara på finansiell prestanda utan även 

hållbarhetsprestanda. Men företagen måste bli 

bättre på att visa hur icke-finansiella faktorer 

driver långsiktigt värde i företaget. 

Företag måste bli bättre 

på att visa att icke-

finansiella faktorer driver 

långsiktigt värde 

Resultatet av att jobba med hållbarhet och integrera 

det i affären presenteras dock ofta utifrån icke-

finansiella effekter som alla innebär ökad 

lönsamhet på längre sikt. Exempel på dessa är: ▪ 

Ökad attraktivitet som arbetsgivare ▪ Starkare 

varumärke ▪ Anställda blir engagerade och 

upplever större meningsfullhet i sitt arbete ▪ Ökad 

konkurrensfördel ▪ Minskad sjukfrånvaro 

Resultatet av att jobba med hållbarhet och 

integrera det i affären innebär ökad lönsamhet 

på längre sikt. Exempel på dessa är: ▪ Ökad 

attraktivitet som arbetsgivare ▪ Starkare 

varumärke ▪ Anställda blir engagerade och 

upplever större meningsfullhet i sitt arbete ▪ 

Ökad konkurrensfördel ▪ Minskad 

sjukfrånvaro 

Positiva effekter av att 

integrera hållbarhet 

Flera av de som svarat säger också i sina 

fritextkommentarer att de tror csr-frågorna kommer 

att bli viktigare också vid investeringsbeslut, 

pådrivet av de stora institutionerna och medias 

intresse. 

Flera tror csr-frågorna kommer att bli 

viktigare vid investeringsbeslut, pådrivet av 

de stora institutionerna och medias intresse. 

CSR-frågor kommer bli 

viktigare vid 

investeringsbeslut 

Det här är ett bra betyg åt de stora institutionerna 

och media som intresserar sig för csr- frågorna , 

säger Åse Lindskog, seniorkonsult och partner på 

Box Communications. I takt med att fler bolag, likt 

Ica-gruppen och DGC, börjar rapportera sitt 

hållbarhetsarbete kvartalsvis och kopplar det till 

ekonomiska utfall tror vi att finansmarknaden 

kommer att implementera CSR- frågor i sina 

värderingsmodeller. Ett ökat tryck på bolagen från 

finansmarknaden kommer att innebära att 

omställningen mot ett hållbart samhälle går 

snabbare , säger Åse Lindskog. 

I takt med att fler bolag börjar rapportera sitt 

hållbarhetsarbete och kopplar det till 

ekonomiska utfall tror vi att finansmarknaden 

kommer att implementera CSR- frågor i sina 

värderingsmodeller. Ett ökat tryck på bolagen 

från finansmarknaden kommer att innebära 

att omställningen mot ett hållbart samhälle 

går snabbare. 

Finansmarknaden 

kommer att implementera 

CSR i sina 

värderingsmodeller 
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Så jag tror att anställdas engagemang kommer att 

fortsätta att vara en större drivkraft för företagens 

CSR-arbete än vad konsumenterna kommer att 

vara. Men jag hoppas att investerare kommer att 

öka sitt tryck. I dag är det ändå så att när Sjunde 

AP-fonden bestämmer sig för att inte investera i 

klusterbomber så blir det en stor nyhet. Det säger 

något om var vi står i dag. Men jag tror att det 

kommer att öka. Företagen måste engagera sig i 

utvecklingen i fattiga länder av egen nytta om inte 

annat, annars kommer det inte att finnas någon 

köpkraft där. 

Anställdas engagemang kommer att fortsätta 

att vara en större drivkraft för företagens 

CSR-arbete än vad konsumenterna kommer 

att vara. Men jag hoppas att investerare 

kommer att öka sitt tryck.  Företagen måste 

engagera sig i utvecklingen i fattiga länder av 

egen nytta om inte annat, annars kommer det 

inte att finnas någon köpkraft där. 

Hoppas att investerare 

kommer öka sitt tryck på 

CSR 

Vattenfall är för öppenhet och transparens och vi 

har en bra GRI-standard på plats och redan krav på 

oss att redovisa. Men det viktigaste är att företagens 

intressenter i form av kunder, myndigheter, 

finanssektor och personal ställer tydliga krav på 

CSR-arbetet. Det finns en generell risk att 

rapporteringskrav leder till att det i sig blir den 

underliggande drivkraften, snarare än affärsnytta 

och riskhantering i det dagliga arbetet. 

Men det viktigaste är att företagens 

intressenter i form av kunder, myndigheter, 

finanssektor och personal ställer tydliga krav 

på CSR-arbetet. Det finns en generell risk att 

rapporteringskrav leder till att det i sig blir 

den underliggande drivkraften, snarare än 

affärsnytta och riskhantering i det dagliga 

arbetet. 

Intressenter ska ställa 

krav på CSR-arbetet 

– En integrerad rapportering ger intressenter 

möjlighet att utvärdera resultat, visioner och 

framtidsplaner. Den beskriver hur hållbarhet bidrar 

till att stärka affärerna och det ska finnas en direkt 

koppling till strategi helst uttalad av vd eller 

ordförande 

En integrerad rapportering ger intressenter 

möjlighet att utvärdera resultat, visioner och 

framtidsplaner. Den beskriver hur hållbarhet 

bidrar till att stärka affärerna och det ska 

finnas en direkt koppling till strategi helst. 

IR underlättar 

intressenternas 

bedömning av företags 

resultat och långsiktighet 

Till och med de twittrande sparekonomerna 

erkänner nu vikten att integrera 

hållbarhetsparamentrar i investeringsbeslut. 

Sparekonomerna erkänner nu vikten att 

integrera hållbarhetsparamentrar i 

investeringsbeslut. 

Sparekonomerna 

erkänner vikten av IR för 

investeringsbeslut 

De senaste 5 åren har alla fyra storbanker och 

många fler mindre aktörer signerat FNs principer 

för ansvarsfulla investeringar, PRI. 

De senaste 5 åren har  storbankerna och 

många fler mindre aktörer signerat FNs 

principer för ansvarsfulla investeringar. 

Storbankerna anser att 

ansvarsfulla investeringar 

blir alltmer viktigt 

 

 


