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Abstract  

Title: The ability to be unique in a world that are homogenized. A study on the IIRC 

framework. 

Authors: Viktor Lignell and Carl Ohlsson 

Mentor: Frans Prenkert 

Introduction: The amount of users reporting their sustainability by referring to the principal 

based IIRC framework are growing rapidly. However there are a contradiction in the IIRC 

framework. The contradiction in the IIRC framework is between uniqueness and 

homogenizing which can be seen as a paradox and is problemised in the first chapter of this 

study.  

Purpuse: The paper aims to contribute with increased knowledge about the IIRC framework 

and how organizations that refers to the IIRC framework are affected by the contradictions in 

the framework.  The target is to understand which factors that influence reporting referring to 

the IIRC framework and the consequences it leads to. 

Method:  To understand which factors that influence reporting referred to IIRC framework 

content analysis on annual reports were made. The content analysis were made on the 

companies descriptions of human capital and three different variables (region, industry and 

ownership structure) were chosen to understand how companies described  human capital.  

Theory: Institutional theory has been used to understand and explain the findings in the 

study. A central part has been to understand how networks of actors homogenizes behavior 

and conduct.  

Results: The study show signs of patterns in annual reports referred to the IIRC framework 

between region and industry. Furthermore firms in the same industry or region tend to report 

similar.   

Keywords: Human capital, content analysis, institutional theory, IIRC framework.      
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1. Inledning 
Kapitlet inleds med att behandla hållbarhetsredovisningens utveckling och dess betydelse för 

samhället idag. Därefter behandlas problematiken i organisationen International Integrated 

Reporting Council (IIRC) ramverk, för att avslutningsvis övergå till studiens syfte och 

frågeställningar.   

Ett problem med dagens ekonomiska system är att företag inte betalar för sin påverkan på 

miljön. Sukhdev (2014) menar att många företag skulle bli olönsamma eller till och med 

skuldsatta om de skulle vara tvingade att kompensera för den påverkan deras produktion 

kostar samhället i stort. Arbetet för en hållbar framtid är idag väl etablerat inom både 

näringslivet och forskningen. Redan på 1970-talet föddes idén om att företag bör redovisa 

verksamhetens påverkan på samhället (Unerman, Bebbington, & O’Dwyer, 2010). Sociala 

och miljömässiga aspekter på omvärlden skulle lyftas fram i redovisningen (Frostensson, 

Helin, & Sandström, 2013). Grundtanken var att företag skulle presentera verksamhetens 

påverkan på samhälle och miljö utöver den rent finansiella redovisningen. Denna idé har växt 

sig starkare under åren i takt med samhällets ökade miljötänk och synen på social rättvisa.  

Bruntlandsrapporten "Our common future" som publicerades 1987 på uppdrag av FN 

(Brundtland m.fl., 1987) var en viktig händelse inom hållbarhetsområdet. Syftet med 

Bruntlandsrapporten var att arbeta fram en strategi för att hantera de klimatutmaningar 

världen stod inför samt fokusera på att jämna ut sociala orättvisor. Det är också i samband 

med denna rapport begreppet hållbar utveckling etablerades vilket har blivit ett centralbegrepp 

inom hållbarhetsredovisning. Brundtlandsrapporten definierar en hållbar utveckling på 

följande sätt;  

"En hållbar utveckling är den som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generations möjligheter att tillfredsställa sina behov 

(Brundtland m.fl., 1987) " 

Hur företag skulle redovisa miljö och samhällsarbetet skapade diskussion (Unerman m.fl., 

2010). Inom finansiell redovisning finns det globala standarder för att standardisera och 

underlätta jämförelsen mellan företag. Enligt International Accounting Standards Board 

(IASB) ska företags verksamhet redovisas utifrån fyra kvalitativa aspekter; begriplighet, 

relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet (Deegan & Unerman, 2011; ”IFRS”, u.å.). Just 

jämförbarhet blev en central fråga inom hållbarhetsredovisningsområdet, eftersom företag har 

skilda förutsättningar till följd av differentierad verksamhet och således olika inverkan på 

miljö och samhälle. För att tillgodose allmänhetens krav på icke- finansiell information i 

årsredovisningarna var det väsentligt att kunna mäta och jämföra företagens prestationer inom 

hållbarhetsområdet. Det blev således relevant att skapa metoder för att mäta företags miljö 

och -samhällsarbete, precis som företags finansiella redovisning (Nobes & Parker, 2012). 

John Elkington (2002) utvecklade under 1990-talet en redovisningsmodell för att tillgodose de 

nya behoven. Han kallade modellen för ”trippel bottom line” och argumenterade för att  en 

organisations verksamhet ska redovisas ur tre perspektiv. Dessa perspektiv är; finansiellt, 

miljömässigt och samhällsmässigt. Det finansiella perspektivet utgör den klassiska 

redovisningen, där fokus ligger på företagets ekonomi. Inom miljöområdet menar Elkington 
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(2002) att företags påverkan på naturen ska redovisas. Samhällsperspektivet är det sista 

området och innefattar organisationers samhällsarbete både internt och externt. Elkington 

(2002) menar att de tre olika perspektiven är sammankopplade och påverkar varandra både 

negativt och positivt. För att få en rättvis helhetsbild av en organisations verksamhet måste 

således arbetet redovisas ur alla tre perspektiv (Frostensson m.fl., 2013). Detta eftersom 

områdena både kan förstärka eller stå i konflikt med varandra. Arbete för en miljövänligare 

produktion skulle kunna leda till ökade ekonomiska kostnader på kort sikt, men kan vara 

nödvändigt för verksamhetens överlevnad på lång sikt. Elkingtons (2002) "triple bottom line" 

och hur de olika områdena påverkar varandra ligger till grund för den moderna 

hållbarhetsredovisningens uppbyggnad.   

Under det senaste decenniet har idén om att integrera hållbarhetsredovisningen med den 

finansiella redovisningen växt sig starkare. Motivet bakom detta förslag är att samhälls- och 

miljöarbetet inverkar på företags förmåga att skapa värde över tid, precis som det rent 

finansiella arbetet har (Eccles & Krzus, 2015; ”International <IR> Framework | Integrated 

Reporting”, u.å.; Rowbottom & Locke, 2016).  

The International Integrated Reporting Council (IIRC) är den mest framstående 

organisationen globalt sett som arbetar för att företag ska integrera icke-finansiell information 

i årsredovisningen. Till en början genomförde IIRC ett antal pilotprojekt med utvalda företag, 

vilket ligger till grund för det ramverk (IR) som IIRC lanserade 2013 (”Integrated Reporting”, 

u.å.). IR är ett principbaserat ramverk, vilket leder till att företag får ett stort 

tolkningsutrymme vid upprättandet av årsredovisningen, vilket skiljer sig från mer strikta 

redovisningsstandarder exempelvis Global Reporting Initiative (Eccles & Krzus, 2015).  

Utvecklingen av IIRC ramverk påverkas av alla aktörer som är involverade i arbetet mot en 

hållbar framtid eller som påverkas av nya metoder för redovisning inom hållbarhetsområdet. 

Det är bland annat hållbarhetsorganisationer (ex. the World Busniess Council for 

Sustainability Development, the Global Compact), näringslivsorganisationer som hänvisar till 

IIRC (ex. Novo Nordisk, Atlas Copco) andra redovisningsorgan inriktade på hållbarhet (ex. 

GRI, the Sustainability Accounting Standards Board), konsult organisationer (ex. KPMG, 

PwC, Deloitte) och icke -vinstdrivande organisationer (ex. WWF, Trancparency 

International). Dessa organisationer påverkar och styr utvecklingen av ramverket tillsammans 

med de företag som redovisar enligt IR.   

IIRC redovisningsmodell är skapad för kapitalmarknaden och riktar sig främst till investerare. 

Fokus ligger på hur företag skapar värde över kort-, medel- och lång sikt genom aktivitet, 

relationer och interaktion med omvärlden. Hur och på vilket sätt dessa aktiviteter upprätthålls 

är väsentligt för företags värdeskapande. För att hålla igång dessa aktiviteter måste företag 

tillföra kapital, vilket inte enbart innebär kapital i form av monetära medel.  IIRC menar att 

det är sex olika  typer av kapital som påverkar hur företag skapar värde över tid (Eccles & 

Krzus, 2015; Eccles & Serafeim, 2014; ”International <IR> Framework | Integrated 

Reporting”, u.å.). Dessa olika kapitaltyper beskrivs kortfattat nedan  
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Finansiellt kapital: Består av eget kapital, skulder och aktier etc. 

Tillverkningskapital: Vad som används vid tillverkningen av den slutgiltiga produkten. 

Främst maskiner, inventarier och byggnader. Inom denna kapitalform kan infrastrukturen där 

företaget opererar i även redovisas, vilket kan vara vattentillgångar, vägar och 

flygförbindelser. 

Intellektuellt kapital: Patent och rättigheter innehar ett värde och är således väsentliga att 

redovisa. Organisatorisk kapital ingår även i denna grupp, vilket innebär specifika datasystem 

och procedurer som vuxit fram inom företaget.  

Humankapital: personal, kompetens och motivation ska redovisas inom detta område.  

Socialt- och relationskapital: I detta område behandlas företagens nätverk och hur 

kommunikation med intressenter genomförs.  

Naturkapital: Detta kapital består av naturresurser som företag använder sig av vid sin 

produktion. Det kan vara innehav av mineraler, skog eller land. Här ska företag redovisa hur 

deras produktion påverkar samhället i stort.  

Under en värdeskapande process kan insatt kapitalet både öka eller minska. Det kan även 

omvandlas från ett kapital till ett annat. Sammankopplingen mellan de olika kapitalområdena 

är fundamentalt inom integrerad redovisning (Eccles & Krzus, 2015; Eccles & Serafeim, 

2014; ”Integrated Reporting”, u.å.). Enligt IR ska även vision, mål och strategi genomsyras i 

rapporteringen. Detta eftersom dessa aspekter påverkar företags värdeskapande över tid och i 

förlängningen deras värde på lång sikt. IIRC illustrerar hur ett företag skapar värde på 

följande sätt, se figur 1.  

 

 

Figur 1. Företagets värdeskapande enligt IIRC. (Eccles & Krzus, 2015; ”International <IR> Framework | 

Integrated Reporting”, u.å.). 
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Anledningen till varför IR har en principbaserad utformning och inte tydliga riktlinjer är dess 

applicerbarhet. Risken med för tydliga riktlinjer och regler är att vissa företag och branscher 

kan komma att missgynnas, vilket skulle hämma användandet av ramverket. IIRC långsiktiga 

mål är att bli en dominerande aktör inom hållbarhetsredovisning, vilket innebär att 

organisationen inte får missgynna eller försvåra användandet av IR. Företag ska ha möjlighet 

att forma redovisningen efter sina specifika förutsättningar, strategier och mål (Eccles & 

Krzus, 2015).  

Det finns dock en del kritik riktat mot att IR är principbaserat. Den främsta kritiken grundar 

sig på att ramverket anses vara alltför abstrakt, vilket medför problem kring hur företag ska 

redovisa rent konkret. Risken att företag tolkar IR på olika sätt försvårar jämförbarheten 

mellan företag, vilket drabbar investerare som är IIRC främsta målgrupp. Trots problematiken 

rapporterar över 1000 företag efter IR och antalet ökar ständigt (King, 2015). Enligt IIRC 

befinner de sig mitt i en genombrottsfas för att nå sitt mål; att vara ledande inom finansiella 

och icke finansiella redovisning (”Integrated Reporting”, u.å.).  

1.2 Problemdiskussion 
Grundtaken i IIRC ramverk är att företags vision ska genomsyra de sex olika kapitaltyperna, 

vilket då ska ge en helhetsbild över företagens verksamhet (Eccles & Krzus, 2015; 

”International <IR> Framework | Integrated Reporting”, u.å.). Syftet är att visionen ska 

förklara hur företag arbetar med de olika kapitaltyperna, vilket bör resultera i att 

årsredovisningar mellan företag skiljer sig åt. Detta eftersom alla företag har en unik vision. 

För att nå upp till en vision krävs strategi, delmål och mål, vilket borde skilja sig avsevärt 

mellan företag. Hur strategier och mål skapas inom organisationer bygger på företagens 

förutsättningar samt hur de påverkas av omgivningen de opererar i. Bransch, storlek, region 

och tradition är ofta essentiella faktorer vid formningen av mål. Precis som företag anpassar 

sig efter förutsättningar givna av omvärlden skapas även deras grundidé på detta sätt (Deegan 

& Unerman, 2011; Meyer & Rowan, 1977). Oavsett om företag verkar inom samma bransch 

och har liknande förutsättningar är det ovanligt eller till och med omöjligt att deras grundidé 

är exakt likadan. Skulle mot förmodan två företag ha exakt samma vision är det orimligt att 

företagens strategi och mål är exakt likadana. Detta är anledningen till varför IIRC ramverk 

har ett stort tolkningsutrymme.  Företag måste kunna forma sin rapportering efter sina 

specifika förutsättningar och begränsningar för att synliggöra verksamhetens unika 

egenskaper i årsredovisningarna. Syftet är att inte missgynna specifika företag eller branscher 

med regleringar för redovisningen (Eccles & Krzus, 2015; ”Integrated Reporting”, u.å.). Trots 

att IIRC ramverk är principbaserat har företag problem att genomsyra visionen i 

årsredovisningarna.  

Eccles och Krzus (2015) studerade kvalitén på årsredovisningar som refererat till IR samt 

redovisningar som utgått från King III riktlinjer, vilket är det sydafrikanska ramverket för 

integrerad rapportering. De ansåg att rapporterna som helhet innehöll god kvalité. Det fanns 

dock brister, främst var det brister i att strategi, mål och vision inte genomsyrade 

årsredovisningarna. Som tidigare nämnt är strategi, mål och vision viktiga komponenter för 

hur företag skapar värde över tid, vilket är en unik process för varje verksamhet.  
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Stent och Dowler (2015) genomförde en liknande studie på fyra Nya Zeeländska företag som 

låg i framkant inom hållbarhetsområdet. Dessa rapporter hade varken refererat eller utgått från 

IIRC riktlinjer. Resultatet från studien påvisade dock att företagen i hög utsträckning levde 

upp till IIRC riktlinjer. Gemensamt med Eccles och Krzus (2015) studie var företagens brister 

inom strategi, vision och mål. Detta tyder på att det finns svårigheter med att upprätta en 

årsredovisning som bygger på företags unika egenskaper.  

Att resultatet i båda studierna som helhet var liknande kan bero på att ramverket fortfarandet 

är relativt nytt. Rowbottom och Locke (2016) menar att IR är mitt inne i en 

institutionaliseringsfas och utvecklas hela tiden. Detta kan medföra att företag inte har arbetat 

fram system eller rutiner för att uppfylla ramverkets riktlinjer. Det skulle i så fall betyda att 

företag tänker likadant som vid klassisk hållbarhetsrapportering men refererar till IR. 

Anledningen till detta kan vara att företag vill öka sin legitimitet och meddela omvärlden att 

hela organisationen är involverad i hållbarhetsarbetet (Higgins, Stubbs, & Love, 2014).  Det 

skulle kunna förklara kvalitetsbristerna i de delar som särskiljer IIRC ramverk från andra 

redovisningsstandarder för hållbarhet.  

Abstraktheten i IIRC ramverk skulle kunna vara en annan förklaring till varför de studerade 

företagens rapportering innefattade brister inom samma område. Ramverket kan eventuellt 

vara för svårt att applicera fullt ut i praktiken. Enligt Berger och Luckmann (1969) finns det 

tendenser till att individer härmar varandras handlande i sökandet efter förståelse vid en 

abstrakt uppgift. Det skulle kunna förklara varför Eccles och Krzus (2015) och Stent och 

Dowler (2015) kom fram till liknande resultat, trots att Stent och Dowler (2015) undersökt 

hållbarhetsrapporter som inte refererar till IR. Detta eftersom bristerna som påträffades fanns 

inom områden där företagens rapportering borde vara unik och differentierad från andra 

företag.  

Att företag följer varandra och skapar mönster för hållbarhetsrapportering har studerats. 

Fortanier, Kolk och Pinkse (2011) studerade företags anpassning av hållbarhetsrapportering 

gentemot globala standarder och kom fram till att företag institutionaliserats i högre 

utsträckning efter världsomfattande standarder än av företag i deras närhet. Kolk (2005) 

tittade istället på hur och i vilken omfattning företags hållbarhetsrapportering redovisades i 

olika delar av världen och fann skillnader mellan regioner. Att företag inom samma region 

hållbarhetsrapporterar på ett liknande sätt och i liknande mängd gentemot andra regioner 

tyder på att det inom regionen skapats en gemensam syn på hållbarhetsredovisning vilket har 

institutionaliserats inom regionen.  Golob och Barlett (2007) fann skillnader i 

hållbarhetsrapporterande företag mellan länder, Herremans, Herschovis och Bertels (2009) 

upptäckte likheter i hållbarhetsrapportering inom branscher, Chau och Gray (2002) 

argumenterar för att ägarstruktur har inverkan på omfattningen av icke -finansiell redovisning 

som företag presenterar,  och Bebbington, Higgins och Frame (2009) fann att företag med 

liknande värderingar och segmenteringsstrategi också hållbarhetsrapporterade liknande. Detta 

tyder på att företags hållbarhetsrapportering institutionaliseras inom olika nätverk. 

Precis som vid finansiell redovisning är det väsentligt att årsredovisningar som utgår från 

IIRC ramvek också ska gå att jämföra. IIRC främsta målgrupp är investerare, vilket innebär 

att ägare och potentiella investerare ska kunna jämföra företag sinsemellan oavsett vilken 
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marknad de opererar i (Nobes & Parker, 2012). Brister jämförbarheten mellan 

årsredovisningar är det omöjligt att utläsa om ett företag har presterat bra eller dåligt i relation 

till andra aktörer på marknaden (Eccles & Serafeim, 2014). Effekten av detta blir att kravet på 

information från intressenter inte uppfylls, vilket leder till att redovisningarna blir 

oanvändbara. Får unicitet för stort inflytande i årsredovisningar upprättade efter IIRC ramvek 

kan konsekvens bli att årsredovisningarna blir "för" unika och således svåra att jämföra. Om 

uniciteten i företagens årsredovisningar istället brister tillföljd av att redovisningen  

homogeniserats inom vissa nätverk (ex; region, bransch och ägarstruktur) som tidigare studier 

inom icke -finansiell redovisning påvisat att de gör, finns det risk att jämförbarheten 

försvåras. Målsättningen är att redovisningar som hänvisar till IIRC ramvek ska framhäva 

företagets unika värdeskapande men samtidigt vara tillräckligt homogena för att möjligöra 

jämförbarhet sinsemellan (Eccles & Krzus, 2015). Nedan (Figur 1) beskrivs relationen mellan 

unicitet och homogenitet i IIRC ramverk.   

 

Figur 2. Egen konstruerad modell över paradoxen för redovisningar som hänvisar till IIRC. 

Motsättningen mellan tidigare studier vars resultat indikerat att vissa variabler styr företags 

upprättande av icke -finansiell redovisning och IIRC målsättning, det vill säga unikt 

rapporterande kan ses som en paradox. Det finns således två olika "krafter" som är 

motstridiga (homogenisering av icke -finansiella redovisning och IIRC målsättning gällande 

unicitet). För att uppnå jämförbarhet och kvalitet i årsredovisningarna är det väsentligt för 

företag att kombinera dessa "krafter". Denna studie syftar till att öka förståelsen och förklara 

problematiken för dessa två sidor. För att förklara och förstå paradoxens två sidor är det 

inledningsvis essentiellt att öka förståelsen för vilka faktorer som har inflytande på 

homogeniseringen av företags hållbarhetsredovisning enligt IIRC ramverk. Detta kommer att 

genomföras utifrån tre olika variabler hämtade från tidigare studier om icke -finansiell 

redovisning (Chau & Gray, 2002; Golob & Bartlett, 2007; Herremans m.fl., 2009; Kolk, 

2005) som inverkar på upprättandet av företags icke -finansiella redovisning. Dessa variabler 

är region, bransch och ägarstruktur. Hur dessa variabler influerar och homogeniserar 

redovisningar upprättade efter IIRC ramverk kommer att genomföras med hjälp av kvalitativa 

innehållsanalyser på utvalda företags årsredovisningar som innefattas av dessa variabler. 

Motivet till användandet av kvalitativ innehållsanalys är möjligheten att urskilja mönster i 

form av likheter och skillnader mellan företag kopplat till studiens variabler.    

Tillvägagångssätt i hanteringen av de sex olika kapitalområdena (finansiellt kapital, 

tillverkningskapital, intellektuellt kapital, humankapital, socialt och -relationskapital och 

IIIRC 
målsättning 

gällande 
unicetet

Tidigare studier 
angående 

homogenisering
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naturkapital) borde skilja sig åt mellan företag. Detta till följd av unika förutsättningar och 

visioner. Vad som har främst inverkan på årsredovisningarna ska då kunna urskiljas.  

För att skapa en mer djupgående analys valdes enbart ett kapitalområde ut, valet föll på 

humankapital. Detta eftersom humankapital finns i alla företag men hur företagen använder 

personalen borde dock skilja sig åt mellan företag. Valet av studera humankapital för att få en 

förståelse över paradoxen motiveras även av att personal har en central roll i alla företags 

värdeskapande process (Yeh & Kung, 2013).  

1.3  Syfte  
Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur problematiken mellan unicitet och 

homogenitet, samt vilka effekter det får på redovisningar upprättade enligt IIRC ramverk. Hur 

företag förhåller sig till paradoxens motsättningar och vilka faktorer som har inflytande på 

redovisningen kommer således att studeras. Målet är att studien ska bidra med förståelse för 

vilka faktorer som influerar företags redovisningar enligt IR och vilka konsekvenser det leder 

till.      

1.4  Problemformulering  
Hur skiljer sig företags beskrivningar av humankapital som hänvisat till IIRC ramverk mellan 

olika branscher, regioner och ägarstrukturer?  

Vilken effekt har motsättningarna i paradoxen på årsredovisningar som hänvisat till IIRC 

ramverk? 

Vilka konsekvenser får dubbelsidigheten i paradoxen på årsredovisningar som hänvisar till 

IIRC? 
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2. Teori 
I detta kapitel behandlas institutionell teori. Inledningsvis beskrivs utvecklingen av IIRC 

ramverk för att sedan beskriva tre mekanismer som används för att förklara hur institutioner 

uppkommer. Därefter behandlas resultatet av institutionaliseringsprocesser för att slutligen 

beskriva en effekt av institutionalisering. Avslutningsvis ges en förklarande sammanfattning 

av kapitlet.   

2.1 Institutionalisering 
IR är mitt inne i en institutionaliseringsfas och användandet bara växer (King, 2015; 

Rowbottom & Locke, 2016). Som en frivillig organisation har IIRC varken auktoritet eller 

möjlighet att tvinga aktörer till att använda IR (Kirton & Trebilcock, 2004). Upprättandet av 

IR är således självvalt, eftersom inget företag blir tvingade till att utgå från IIRC riktlinjer 

(”Integrated Reporting”, u.å.). Företag har möjlighet att "testa" ramverket för att i nästa stund 

sluta använda det beroende på hur väl redovisning enligt ramverket uppfyller den nytta 

företag önskar.  IIRC har heller inget granskningsorgan som kontrollerar att företags 

redovisningar verkligen är upprättade efter deras ramverk, vilket betyder att organisationer 

som hänvisar till IR aldrig kan bli avvisade från IIRC.  Trots att IIRC varken kan tvinga eller 

avvisa företag som säger sig använda IR vill fler och fler företag tillhöra den grupp som 

arbetar efter deras ramverk (”Integrated Reporting”, u.å.; King, 2015). 

Varför frivilligt använda redovisningsstandarder blivit till praxis har studerats och analyserats 

ur olika perspektiv. Bhimani (2008), Chua och Taylor (2008) och Zeff (2012) utgick från 

politiska och historiska perspektiv för att härleda olika typer av redovisningsstandarders 

utveckling. Meeks och Swann (2009) undersökte hur ekonomiska ramverk påverkade olika 

standarders utveckling medan Richardson och Elberlein (2010) diskuterade standarders 

utveckling ur ett legitimitetsperspektiv. Svårigheterna att enbart analysera studiernas resultat 

utifrån de valda perspektiven genomsyrade alla studierna. Anledningen till att en viss standard 

blir institutionaliserad och tagen för givet är ibland lika mycket slump som avsiktlig planering 

(Carsberg, 2010). 

Institutionell teori bygger på att aktörer bildar grupper med en gemensam syn för handlande, 

vilket skiljer gruppen från resten av samhället (Berger & Luckmann, 1969; DiMaggio & 

Powell, 1983; Scott, 1995; Strang & Sine, 2002). Grupper med liknande synsätt skapas hela 

tiden både medvetet och naturligt. Ett kännetecken inom grupper som institutionaliserats är att 

aktörer inom gruppen ofta inte kan förklara sitt handlande, vilket skiljer sig från ett 

nationalekonomiskt perspektiv där aktörer handlar rationellt och söker nyttomaximering. 

Människor antar roller i sociala sammanhang, vilket leder till att mönster över deras 

handlande skapas som efter en tid leder till självklarheter (Berger & Luckmann, 1969; Doh & 

Guay, 2006; Terlaak, 2007). Precis som för människor skapas institutioner också av 

organisationer (Collins, Lawrence, Pavlovich, & Ryan, 2007; Greenwood, Suddaby, & 

Hinings, 2002).  
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2.2 Institutioners uppkomst 

DiMaggio och Powell (1983) var först med att introducera tre mekanismer som påverkar 

institutionaliseringen av organisationer, vilka var tvingande, normerande samt mimesis som 

förenklat kan förklaras som mänsklig aktivitet.  Scott (1995) utvecklade detta resonemang och 

presenterade i sin tur tre system som tillsammans skapar och formar institutioner. Dessa 

system var reglerande system, normerande system och kulturellt -kognitiva system. DiMaggio 

och Powell (1983) och Scott (1995) har i stort sett samma syn på hur dessa mekanismer eller 

system påverkar skapandet av institutioner. Scott (1995) beskriver de olika systemen följande, 

se figur 3.  

 

 

Figur 3. Tabell över institutionella teorins tre pelare. (Scott, 1995) 

 

Reglerande (Tvingande) 

Den medvetna styrningen utgår från att aktörer i beslutsfattande personer, vill styra 

utvecklingen inom ett område (DiMaggio & Powell, 1983; Scott, 2008). Visionen för dessa 

aktörer är att skapa en gemensam syn för tillvägagångssätt i specifika situationer och att 

samhället accepterar och applicerar detta handlande. Den medvetna spridningen av 

institutionell teori bygger främst på tvingande regler. Dessa regler är ofta väldigt tydligt 

uttryckta och omfattar ofta övervakning och sanktionssystem. Målet är att alla inom 

institutionen ska vara väl medvetna om vad ett önskvärt beteende är (Scott, 1995, 2008; 

Tengblad, 2006).  
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Normativt 

Normativa system innefattar inte enbart normer utan också värderingar (Scott, 1995).  

Värderingar och normer specificerar önskvärt handlande och beteende utan att tvinga eller 

reglera handlandet. I motsats till tvingande regler är normer oftast explicita och sällan 

nedskrivna, vilket leder till att normer och värderingar ifrågasätts i högre utsträckning och 

således förändras snabbare än nedskrivna regler. Scott (1995) argumenterar för att normer är 

rollspecifika och bygger på förväntningar. Tengblad (2006) exemplifierar detta "En chef och 

ett skolbarn behöver inte (och tillåts inte heller) efterleva samma normer.". 

Sammanfattningsvis kan normer beskrivas som allmänna uppfattningar av beteende.  

 

Kulturellt- Kognitivt 

Förespråkare för kulturell-kognitiv institutionell teori argumenterar för att institutioner skapas 

omedvetet och att processen inte går att styra. Grundiden bygger på att individer inte handlar 

rationellt utan istället skapar mönster för beteende via interaktioner med andra individer. Det 

är främst sociologer som menar att alla institutioners skapande kan härledas från den 

kulturellt- kognitiva pelaren.    

 

 All human activity is subject to habitualization. Any action that I repeated  

 frequently becomes cast into a pattern, which can be reproduced with an 

 economy of effort and which, ipso facto, is apprehended by its performer as 

 that pattern. (Berger & Luckmann, 1969) 

 

Berger och Luckmann (1969) argumenterar för att aktörer inte fritt bestämmer hur de vill 

agera, de menar att omvärlden hela tiden formar och på så sätt styr agerande. Allt börjar med 

interaktion och utbyte mellan människor, därifrån skapas regler och normer som aktörer 

förhåller sig till i fortsättningen. Sociala system mellan individer eller organisationer leder till 

att koncept och mönster skapas. Detta sker hela tiden utan direkta anledningar till varför det 

sker. Över tid tas individers agerande för givet. Deras agerande ses som självklarheter. När 

aktörer för de roller som de antagit inom gruppen eller institutionen förs vidare till resten av 

samhället är institutionaliseringen genomförd (Berger & Luckmann, 1969).  

 

Oftast formas institutioner av både tvingande regler, normer och kulturellt -kognitivt. Vad 

som främst påverkar institutionens utformning skiljer sig från institution till institution 

(DiMaggio & Powell, 1983; Scott, 1995, 2008; Tengblad, 2006)  
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2.3 Institutionalisering och nätverk 
Företag tillhör en mängd olika institutioner ofta utan deras vetskap, ibland via regleringar och 

ibland frivilligt (DiMaggio & Powell, 1983; Scott, 1995). Dessa institutioner kan ses som 

områden eller nätverk för företag med samma specifika förutsättningar eller begränsningar. 

Företag tillhör oftast flera nätvek, vilket exempelvis kan vara näringslivsorganisationer, 

tillsynsmyndigheter, intresseorganisationer, partners och branschorganisationer. Dessa 

nätverk finns också på olika nivåer (Seo & Creed, 2002).  Det kan vara globala nätverk där 

företag arbetar inom samma område (Levy & Kolk, 2002), nätverk som formats inom en 

specifik region (Marquis, Glynn, & Davis, 2007; Powell & DiMaggio, 1991) eller nätverk för 

organisationer som är dedikerade mot gemensamma problem (Hoffman, 1999).  Företag 

integrerar mer frekvent och med högre förtroende inom dessa nätverk än med aktörer utanför 

det specifika nätverket (Scott, 1995).  

Förändringar i den kontext som företaget opererar i är ofta en starkt bidragande orsak till 

varför företag söker sig till olika typer av nätverk. När företags omvärld förändras måste 

företag således anpassa sig eller motarbeta förändringen (Powell & DiMaggio, 1991; Scott, 

1995, 2008).  Om förändringar i företags omvärld styrs av allmänna uppfattningar om hur 

utvecklingen av samhället ska fortskrida är det följaktligen ofördelaktigt att motarbeta dem. 

Hållbarhetsredovisning är idag väl etablerat inom näringslivet. En del företag känner sig 

tvungna att hållbarhetsredovisa för att möta samhällets krav medan andra ser det som en 

strategisk möjlighet att berätta företagets historia (Higgins m.fl., 2014). En del företag 

hållbarhetsredovisar utan egentligt syfte, de tittar på andra företag och gör likadant för att 

passa in (Arvidsson, 2010; Belal & Owen, 2007). Denna typ av handlande beskriver Powell 

och DiMaggio (1991) som isomorfism, vilket betyder samma form.  

 

2.4 Mot ökad homogenitet 
I utvecklingen av nya nätverk för agerande och interaktion är oftast organisationers 

verksamheter differentierade i både verksamhet och form. För att ett område ska 

institutionaliseras och anses stabilt måste fyra komponenter uppfyllas, vilka är: mer frekvent 

interaktion av organisationer inom nätverket än med aktörer utanför, utvecklandet av tydliga 

strukturer och mönster, ett ökat informationsutbyte inom nätverket samt ett engagemang och 

en gemensam syn för nätverkets syfte (DiMaggio & Powell, 1983; Powell & DiMaggio, 

1991). När nätverket väl har etablerats tenderar organisationer inom nätverket att efterlikna 

varandra i högre utsträckning (DiMaggio & Powell, 1983; Powell & DiMaggio, 1991). Denna 

process har beskrivits och förklarats genom studier vars syfte varit att förklara hur etablerade 

nätverk förändrar organisationer från att var differentierade till mer homogena. Coser, 

Kadushin och Powell (1985) förklarade hur utvecklingen av skolböcker i USA gått från en 

differentierad mängd upplagor till endast två olika upplagor. Tyack (1974) och  Katz  (1975) 

beskrev hur åtskilliga typer av tillvägagångssätt för utbildning influerats av varandra och 

reducerats i antal medan Barnouw (1970) skildrade hur radiotjänster i USA homogeniserats. 

Enligt Powell och DiMaggio (1991) finns det två olika typer av aktörer vid en 

institutionaliseringsprocess, vilka är aggressiva och passiva aktörer. Aggressiva aktörer 

arbetar aktivt för att forma nätverket i ett tidigt skede. Dessa aktörer drivs av att öka 

organisationens prestation och försöker forma nätverket efter sina specifika förutsättningar 

(Garud, Hardy, & Maguire, 2007). Passiva aktörer vill varken påskynda eller sinka 
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institutionaliseringen (Marquis m.fl., 2007). Dessa aktörer söker sig oftast till nätverket när 

institutionaliseringsprocessen är genomförd och nätverket anses vara allmänt accepterat. 

Passiva och sena adepter söker sig oftast till nätverk ur legitimitetsperspektiv snarare än ur ett 

förändrings- eller utvecklingsperspektiv (Meyer & Rowan, 1977).   

När ett nätverk institutionaliserats och anses vara normativt sanktionerat ökar sannolikheten 

för att organisationer vill adaptera nätverkets ideal i syfte att få tillhöra nätverket (Powell & 

DiMaggio, 1991). Organisationer söker sig startegiskt till nätverk som är dedikerade och 

"skickliga" på att hantera specifika områden, vilket exempelvis kan vara hållbarhetsarbete. De 

"härmar" organisationer som är aktade inom nätverket. De kopierar varandras 

tillvägagångssätt  för att passa in och möta de förväntningar som ställs på organisationer inom 

området. Är nätverket accepterat av omvärlden leder således deras ansträngning för att "passa 

in" till legitim acceptans från omvärlden, vilket på sikt kan vara nödvändigt eller till och med 

avgörande för organisationens överlevnad (Deephouse, 1996; Meyer & Rowan, 1977).  

 

2.5 Sammanfattning teori 
Att organisationer som verkar inom samma bransch, agerar på samma marknad, kommer från 

samma region eller har liknande ägarstruktur, tender att agera och formas av varandra har 

förklarats ett flertal gånger med utgångspunkt i den institutionella teorin (Hoffman, 1999; 

Levy & Kolk, 2002; Marquis m.fl., 2007; Powell & DiMaggio, 1991; Seo & Creed, 2002). 

Nätverk för beteende skapas, där organisationer aktivt kan försöka utveckla och styra 

processen eller passivt anpassa sig efter förändringar inom området (Garud m.fl., 2007; 

Marquis m.fl., 2007; Powell & DiMaggio, 1991). Oavsett om företag söker sig till nätverk 

medvetet eller omedvetet skapas en gemensam syn för agerande inom nätverk.  

IR är inne i en institutionaliseringsfas och användandet växer (”Integrated Reporting”, u.å.; 

King, 2015). Hur företag adapterar ramverket är väsentligt för dess fortsatta utveckling. IIRC 

betonar vikten av att redovisning enligt IR ska ske efter mål, strategi och vision, vilket ska 

genomsyra och prägla företagens sex olika kapitalområden. Eccles och Krzus (2015) menar 

att redovisningar enligt ramverket brister i just detta avseende, vilket stöds av tidigare studier 

som förklarat att företag inom samma nätverk eller område också redovisar liknande (Chau & 

Gray, 2002; Fortanier m.fl., 2011; Golob & Bartlett, 2007; Herremans m.fl., 2009; Jan 

Bebbington m.fl., 2009; Kolk, 2005).  

Mottsättningen mellan tidigare studier och IIRC mål (unikt rapporterande) har som tidigare 

nämnts lett fram till studiens problemformulering och paradox. Företag inom samma område 

(bransch, ursprung och ägarstruktur) liknar varandra i agerande och syn på omvärlden. När de 

sedan ska redovisa enligt IR ska redovisningen vara unik, vilket blir problematiskt. I företags 

dagliga verksamhet är företag inom nätverk homogena i agerande men när de ska redovisa 

enligt IR ska de vara differentierade. Studiens teori kommer således användas för att förklara 

företags arbete med att vara differentierade i en omvärld där homogeniteten ökar.  
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3. Metod 
Kapitlet motiverar och förklarar studiens tillvägagångssätt gällande datainsamling, urval, 

kodning, analysmetod och datapresentation. Avslutningsvis görs reflektioner över valda 

tillvägagångssätt.  

3.1 Datainsamling 
Studiens teoretiska material är hämtat från olika sökmotorer där främst vetenskapliga artiklar 

använts. Artiklarna är hämtade från Google Scholar, ABi/inform, Summon och Business 

Retriver. Frekvent använda sökord i motorerna har varit IIRC framework, CSR, institutional 

theory, och Integrated Reporting.  Böcker från Örebro Universitet har använts som 

komplement till artiklarna, vilket gav grundförståelse inom studieområdet. Sökmotorn 

LIBRIS användes för att bredda utbudet av böcker, vilket innebar större räckvidd i form av 

externa bibliotek.  IIRC hemsida har använts för att generera förståelse över syftet med IR. 

Från IIRC hemsida hämtades även allt empiriskt material, vilket var årsredovisningar från 

företag som redovisar enligt IR. Detta innebär att allt empiriskt material bygger på 

sekundärdata. Åtta årsredovisningar från 2014 valdes ut för granskning genom ett stratifierat 

urval, vilket presenteras utförligare i avsnitt 3.2.2. Hur företagen som valts ut presenterade 

och beskrev sitt humankapital studerades utifrån bransch, region och ägarstruktur. 

3.2 Urval 

3.2.1 Val av variabler 

Studiens paradox och frågeställning låg till grund för klassificeringen av årsredovisningarna. 

Utan en klassificering av redovisningarna hade inte motsättningar i studiens paradox gått att 

jämföra. Under klassificeringsprocessen definierades samtliga årsredovisningar efter fyra 

variabler, vilka var vision, bransch, region och ägarstruktur. Variablerna bransch, region och 

ägarstruktur hämtades från tidigare studier som hävdat att frivillig redovisning styrs mer av 

dessa variabler än ramverk och standarder (Chau & Gray, 2002; Fortanier m.fl., 2011; Golob 

& Bartlett, 2007; Herremans m.fl., 2009; Jan Bebbington m.fl., 2009; Kolk, 2005). Variabeln 

vision var väsentlig i analysen, eftersom det är en avgörande faktor i rapportering enligt IR. 

Strategi och mål ingår även i denna variabel, eftersom IIRC härleder dessa aspekter till 

begreppet vision(”Integrated Reporting”, u.å.). 

I studien baserades ägarstrukturen på om företagen var aktiebolag, kooperativt ägda eller 

statligt ägda. Hänsyn togs även till ägarkoncentrationen och företagens storlek vid analysen av 

empirin. Klassificeringen av region definierade företaget utifrån var deras huvudkontor var 

belagt. Detta motiverades av att det var där ledningen utgick ifrån, eftersom de torde ha störst 

inflytande över vad som skrivs i årsredovisningen. Branschvariabeln baserades på vad 

företagen hade för huvudverksamhet.  

Med dessa fyra olika variabler som grund utvecklades en modell i syfte att beskriva vad som 

studerades, vilket presenteras i figur 4. Modellen skapades för att vägleda och säkerställa att 

vi hela tiden höll oss till studiens problemformulering och paradox.    



 
 

18 
 

 

Figur 4. Egen konstruerad modell av studiens variabler. 

 

3.2.2 Val av studieobjekt 

Vid urvalet av studiens företag fanns en mängd ställningstaganden att hantera. Det var viktigt 

att studiens variabler (vision, region, bransch och ägarstruktur) genomsyrade urvalet, eftersom 

dessa var nödvändiga för att besvara studiens problemformulering. För att studera hur de olika 

variablerna påverkade företagens redovisningar var det väsentligt att kunna jämföra 

redovisningarna. Företags vision ska enligt IIRC genomsyra redovisningen, vilket betyder att 

alla företag på IIRC hemsida var relevanta för studien. För övriga variabler användes ett 

medvetet stratifierat urval. Minst två företag skulle kunna härledas till varje variabel, vilket 

underlättade analyseringen av materialet samt möjliggjorde jämförelser i och mellan variabler. 

En kartläggning över de företag som redovisade enligt IR gjordes för att sedan preciseras 

(”Integrated Reporting Examples Database | Integrated Reporting”, u.å.).  

 

Det första steget vara att välja ut vilka och hur många regioner som var relevanta för studien. 

Valet föll på Asien och Europa. Beslutet grundade sig i att underlätta det analytiska arbetet, 

eftersom kulturella skillnader samt regler mellan dessa regioner är stora (Nobes & Parker, 

2012). Att de valda regionerna skilde sig åt i hög grad underlättade även jämförelsen 

sinsemellan. Två regioner ansågs vara tillräckligt, eftersom tydliga skillnader och likheter 

framgick i analyseringen av det empiriska materialet.    

 

Nästa steg var att fokusera på bransch- variabeln. Målet var att kunna jämföra företag i och 

mellan branscher, vilket innebar att fokus ägnades till att hitta företag som liknade varandra. 

Utgångspunkten i denna process var att hitta en bransch som representerades av företag från 

både Asien och Europa. Det var det enda kriteriet som fanns gällande valet av branscher. 

Detta för att underlätta analyseringen av materialet. Årsredovisningar på IIRC hemsida 

granskades systematiskt för att hitta lämpliga studieobjekt(”Integrated Reporting Examples 

Database | Integrated Reporting”, u.å.). Att använda två företag inom samma bransch och från 

skilda regioner motiverades av en utförligare analys i form av jämförelser i branscher och 

mellan dem. Vilka branscher som valdes spelade igen roll, det var viktigare att företagen inom 

Rapportering 
av 

humankapital

Bransch

Vison Ägarstruktur
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branschen liknade varandra, detta för att ha möjlighet att urskilja specifika strategier, mål och 

visioner.   

 

Att ägarstrukturen skilde sig mellan företagen blev främst en kontrollvariabel. Tillräckliga 

skillnader i ägarstruktur mellan de valda företagen ansågs finnas, vilket ledde till att företagen 

som deltog i studien kunde fastslås.   Totalt valdes åtta årsredovisningar ut för att studeras och 

jämföras. Fyra från Europa och fyra Asien. De branscher som valdes var bank, verkstad, 

läkemedel och telekom.  Antalet motiverades av att dessa åtta redovisningar bidrog med 

tillräckligt mycket empiri, eftersom samband och mönster kunde utläsas. Detta eftersom alla 

variablerna gick att studera och jämföra. I figur 5 visas de utvalda företagen. 

 

 

 
Figur 5. Tabell över studieobjekten. 

 

3.3 Kodning 
Studiens syfte är att förklara och förstå vad som styr företags upprättande av årsredovisningen 

enligt IR.  Detta studerades utifrån bransch, ursprung, ägarstruktur och vision. För att jämföra 

de olika variablerna användes årsredovisningar där företagets beskrivning av humankapital 

analyserades. Företags beskrivning och presentation av humankapital i sin årsredovisning var 

således studieobjektet. Begreppet humankapital är komplext och svårt att definiera, vilket har 

lett till en mängd olika tolkningar. Glaser och Strauss (1967) betonar att det är essentiellt att 

var tydlig med att tydliggöra vad som härleds till de begrepp som studeras. Hur och varför ord 

eller stycken kan härledas till det studerade begreppet är därför väsentligt vid denna form av 

studie.  IIRC definition av humankapital har använts för att definiera begreppet humankapital.   

Human capital – People’s competencies, capabilities and experience, and their motivations to 

innovate, including their:  

 alignment with and support for an organization’s governance framework, risk 

management approach, and ethical values  

 ability to understand, develop and implement an organization’s strategy  

 loyalties and motivations for improving processes, goods and services, including their 

ability to lead, manage and collaborate    

(”International <IR> Framework | Integrated Reporting”, u.å.) 

Det första steget i insamlingen av empirin var att göra en innehållsanalys. Hsieh och Shannon 

(2005) menar att en innehållsanalys är en subjektiv tolkning av innehållet i textdata som 

systematiskt kodats i syfte att identifiera teman eller mönster i materialet. Målet är att 

innehållsanalysen ska bidra med kunskap och förståelse för studieobjektet, vilket kan ske med 

hjälp av olika metoder och tillvägagångssätt. Det kan ske kvantitativt genom att räkna 

förekomster av specifika ord, texter eller siffror i det manifesta innehållet eller kvalitativt som 

syftar till att tolka och analysera det latenta innehållet i vad som studeras (Graneheim & 

Lundman, 2004). Kvalitativ innehållsanalys användes, eftersom målet var att förklara hur de 

Region/Bransch Banksektorn Verkstadsföretag Läkemedelsföretag Telekomföretag

Europa Rabobank Atlas Copco Novo Nordisk Vodafone

Asien DBS Kamatsu Chiome Bioscience SK Telecom
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olika företagen beskrev humankapitalet och inte i vilken frekvens uttryck och ord användes. 

Alla årsredovisningarna skrevs ut och understrykningspennor användes för att markera 

områden som kunde härledas till IIRC definition av humankapital. Samtidigt som 

årsredovisningarna studerades fördes hela tiden minnesanteckningar, eftersom 

kodningsprocessen var under ständig förändring.  

 Hsieh och Shannon (2005) menar att det finns tre olika tillvägagångssätt vid en 

innehållsanalys; riktad, konventionell och summativ. En riktad innehållsanalys har oftast en 

deduktiv analysmetod, eftersom metoden har teori som grund och syftar till att validera eller 

utveckla teorin. En konventionell innehållsanalys har en mer induktiv ansats, vilket innebär 

att materialet studeras med "öppna sinnen" och kategorier samt teman växer fram under 

kodningsprocessen för att sedan förklaras av vald teori. En summativ innehållsanalys kan 

förklaras som en blandning mellan riktad och konventionell.  

En form av konventionell innehållsanalys applicerades, eftersom kategorier hela tiden växte 

fram samt kategoriserades om under analysprocessen. IIRC definition av humankapital låg 

dock hela tiden i bakgrunden under kodningsprocessen i syfte att hålla oss på rätt spår.  Alla 

årsredovisningarna skrevs ut och understrykningspennor användes för att markera områden 

som kunde härledas till IIRC definition av humankapital. Samtidigt som årsredovisningarna 

studerades fördes hela tiden minnesanteckningar, eftersom kodningsprocessen var under 

ständig förändring. Målet var att skapa kategorier anpassade efter det empiriska materialet, 

istället för att anpassa empirin efter "låsta" kategorier. Detta gjordes för att säkerhetsställa att 

materialet skulle passa in i de blivande kategorierna och att inte väsentliga delar utlämnades 

till följd av snäva kategorier (Hsieh & Shannon, 2005; Strauss & Corbin, 1998) 

Att benämna kategorier för de empiriska materialen var nästa steg i innehållsanalysen, vilket 

gjordes med hjälp av de markeringar som gjorts samt de minnesanteckningar som förts.  Olika 

fokusområden för humankapital i företagens årsredovisningar utkristalliserades, vilket 

resulterade i fem kategorier för hur företagen beskrev  humankapital. Det var viktigt att alla 

kategorier var homogena och heterogena sinsemellan, vilket innebär att samma innehåll inte 

ska kunna härledas till olika kategorier. Att inget innehåll exkluderades till följd av för få 

kategorier var också viktigt under denna process, vilket innebar att nya kategorier bildades när 

innehåll inte kunde härledas till en redan existerande kategori (Graneheim & Lundman, 

2004). Självklart skapades underkategorier i varje kategori men dessa var tvungna att ha en 

distinkt koppling till huvudkategorin.  Målet var att varje kategori skulle besvara frågan vad 

och hur detta område beskrivs av företaget.  

De fem kategorierna som utkristalliserats benämndes till; om humankapitalet, utveckling av 

humankapitalet, stöd och system för humankapitalet, risker och möjligheter för 

humankapitalet samt humankapitalets koppling till samhälle och miljö. Dessa kategorier 

stängdes i detta skede, vilket innebar att de inte kunde förändras senare. Nedan ges en 

förklaring av vad de olika kategorierna innehåller och vad som härleds till respektive kategori.  
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Om humankapitalet 

Denna kategori behandlade hur företagen beskrev sin personal samt hur de framställde sitt 

arbete med humankapitalet. Jämställdhet och mångfald var två väsentliga aspekter i detta 

område men också hur företagen arbetade för att förbättra de anställdas arbetsmiljö och hälsa.  

Kategorin motiverades av helhetsbilden den genererade över vad företagen ansåg var viktigt 

att lyfta fram i sina årsredovisningar gällande humankapital. 

Utveckling av humankapital 

Inom denna kategori ingick allt som kunde härledas till hur företagen arbetade med att 

utveckla sitt humankapital. Fokus låg på hur företagen beskrev internutbildningar, 

rekryteringsprocesser, kontakt med lärovärk samt åtgärder för att bibehålla och öka 

personalens motivation till arbetsuppgifterna.  Motivet för användandet av denna kategori var 

de utförliga brevskrivningarna av utvecklingsprocesser från merparten av företagen samt  

IIRC fokusering på att företag ska utveckla av humankapitalet (”International <IR> 

Framework | Integrated Reporting”, u.å.).   

Stöd och system för humankapitalet 

Denna kategori behandlade hur företagen framhävde vilka stöd personalen hade i deras 

dagliga arbete. Fokus låg både på datasystem och olika former av uppförandekoder. Stöd och 

system för humankapitalet fanns inom alla företag, vilket validerade användandet av denna 

kategori.  Detta främst eftersom företagens ledord eller värdegrunder genomsyrade dessa 

system, vilket kopplades till företagets vision.    

Risk och möjligheter för humankapitalet 

Denna kategori fokuserar på hur humankapitalet påverkar företagets långsiktiga 

framtidsutsikter. Centralt var hur företagen presenterar personalens inverkan på företagets 

framtid och vilka risker de ansåg var väsentliga gällande personalen. Motivet bakom denna 

kategori var att IIRC lägger stor vikt på risk och möjligheter i deras ramverk men även kravet 

på långsiktighetstänk vid upprättande av en integrerad rapportering (”International <IR> 

Framework | Integrated Reporting”, u.å.).        

Humankapitals koppling till miljö och samhälle 

Inom denna kategori behandlas humankapitalets inverkan på miljön och samhället. Hur 

företagen presenterade arbetet med personalen inom dessa frågor var centralt i denna kategori. 

Företagens åtgärder för att förhindra etiska övertramp som till exempel korruption, hanterades 

även i denna kategori. Etiska aspekter är enligt IIRC en av de allra viktigaste delarna i icke-

finansiell redovisning, vilket var en av anledningarna till användandet av kategorin. Den 

andra anledningen var IIRC syn på att alla kapitaltyper är sammankopplade, vilket innebar att 

humankapitalets inverkan på det sociala kapitalet och humankapitalet blev intressant att 

studera (”International <IR> Framework | Integrated Reporting”, u.å.).  
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3.4 Analysmetod 
Analysen i denna studie är uppbyggd i två nivåer. Den första nivån hade en deskriptiv 

utgångspunkt, vilket innebar att fokus låg på att beskriva och jämföra det empiriska 

materialet. Hsieh och Shannon (2005) betonar tydligt vikten av att analysen hela tiden ska 

utgå från det empiriska materialet. Detta eftersom risken finns att författarna vill se skillnader 

och likheter och således försöker forma analysen utan egentlig grund.   

Vid beskrivningen av empirin presenterades skillnader i vilka områden respektive företag 

koncentrerade sig på i redovisningen för företagets humankapital. Motivet till att diskutera 

skillnader istället för likheter i analysen var att skillnader mellan olika nätverk tyder på 

differentiering mellan nätverk och en homogenisering inom nätverk. Med kategorierna som 

grund gjordes en jämförelse av likheter och skillnader mellan region, bransch, ägarstruktur 

och vision. Detta gjordes för att kunna utläsa mönster över hur företagen beskrev 

humankapitalet.  I figur 6 visas en egenkomponerad modell över den första delen av analysen.  

  

 

Figur 6. Egenkomponerad modell över den deskriptiva analysen. 

Detta är en övergripande modell som syftar till att visa sambandet mellan kategorierna och 

variablerna i analysen. Utifrån denna modell kommer samband att beskrivas med antingen 

starkt- ,medel- eller svagt samband. Om inget samband kan utläsas benämns det som inget. 

För ökad förståelse för hur de olika variablerna analyserades se modell (1,2,3) i bilagorna. 

Analysmetod steg två 

Vid andra steget av analysen applicerades studiens teori på empiriska materialet. Utifrån den 

institutionella teorin analyserades de likheter och skillnader som utkristalliserades under den 

deskriptiva analysen. I denna process förklarades tänkbara skillnader mellan företagens 

årsredovisningar med hjälp av den institutionella teorins mekanismer. I figur 7 visas en 

egenskapad modell över hur den andra delen av analysen genomfördes.  

   

 

Figur 7. Egenkomponerad modell över den förklarande analysen. 

  

Kategorier/varibler Region bransch Ägarstruktur Vision

Om personal

Utveckling

Stöd/system

Risker/möjligheter

Humankapitalets koppling till samhälle och miljö

Tidigare forskning/Teori Tvingande Normernade Kognitivt

Region

Bransch

Ägarstruktur
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3.5 Presentation av data 
Empirin presenterades företagsvis och efter kategorierna. Först beskrevs företagen utifrån 

deras verksamhet. Företagens huvudsäte, sysselsättning, ägarstruktur och storlek (omsättning) 

beskrevs i ett inledande stycke för att ge läsaren en bild av respektive företag. I efterföljande 

stycke presenterades företagens vision, målsättning eller långsiktiga strategi. Detta härleds 

från vad VD eller styrelsemedlemmar i företagen lyfte fram inledningsvis i årsredovisningen. 

Ledningens syn på verksamheten användes för att förklara respektive företags vision, vilket 

enligt IIRC ska genomsyra hela redovisningen. Efter de två inledande styckena presenterades 

sedan de kategorier som framställts under kodningsprocessen. Detta gjordes via förklaring av 

vad som lyftes upp och fokuserades på i företagens årsredovisningar, vilket ibland även 

stärktes med citat.   

I den deskriptiva analysen beskrevs och sammanställdes likheter och skillnader som 

framträdde mellan företagen efter de kategorier som skapats. Skillnader mellan regionerna, 

mellan och i branscherna samt i ägarstruktur. Alla mönster som upptäcktes och kunde 

förklaras eller härledas till region, ursprung eller ägarstruktur presenterades medan skillnader 

som inte kunde härledas eller skapade mönster inte presentades. Detta i syfte att  underlätta 

den slutliga analysen genom färre trådar och samband att bena ut. Slutligen gjordes en 

sammanfattning av de jämförelser som förts i den första analysdelen i syfte att precisera vad 

som kunde förklaras med hjälp av teorin i den andra analysdelen.   

I den slutliga analysen lyftes den sammanfattade deskriptiva analysen upp för att för att 

förklaras med hjälp av institutionell teori. Detta gjordes inte efter specifika kategorier utan 

istället efter studiens variabler (region, bransch, ägarstruktur och vision) för att slutligen 

hamna i en sammanfattande analys. 

3.6 Metodreflektion 
Målet med alla vetenskapliga studier är att de ska vara trovärdiga. Inom kvantitativa studier 

används ofta begreppen validitet (mäter vad som avses att mäta), reliabilitet (resultatet blir 

liknande om studien görs om) och generaliserbarhet (resultatet är representativt för det 

studerade området) för att förklara varför studien är trovärdig. Vid kvalitativ metod används 

andra begrepp för att kontrollera studiens trovärdighet, eftersom kvalitativa studier är svåra att 

replikera och oftast innebär vissa subjektiva antaganden (Bryman & Bell, 2013; Graneheim & 

Lundman, 2004). Pålitlighet, tillförlitlighet och konfirmering eller bekräftelse används istället 

för att beskriva olika aspekter av trovärdighet i kvalitativa studier, vilket även har använts för 

att förklara trovärdigheten i denna studie (Denzin & Lincoln, 1994). Hur dessa aspekter har 

hanterats samt problematik till följd av metodiska val, kommer således förklaras och 

reflekteras över löpande i detta avsnitt.   

Kvalitativ innehållsanalys är komplicerat och innefattar många subjektiva antaganden och 

beslut. Detta eftersom kvalitativ innehållsanalys oftast syftar till att förklara och analysera det 

latenta innehållet i texter eller som i vårt fall årsredovisningar (Downe‐Wamboldt, 1992; 

Hsieh & Shannon, 2005; Kondracki, Wellman, & Amundson, 2002).  Valet att använda 

kvalitativ metod istället för kvantitativ metod i innehållsanalysen motiverades av möjligheten 

till att få mer djupgående kunskap om hur företagen beskrev humankapitalet i 

årsredovisningarna (Graneheim & Lundman, 2004; Hsieh & Shannon, 2005).  Målet var att få 

en helhetsbild över hur företagen redovisade humankapitalet för att sedan koppla skillnader 

och likheter till studiens variabler. Det fanns inget värde i att mäta skillnader mellan hur 
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mycket företagen använde specifika ord eller fraser kopplade till humankapitalet, eftersom 

humankapitalet enbart användes som ett verktyg för att kunna förklara hur redovisningen 

formats av studiens variabler.  

Den främsta kritiken mot kvalitativ innehållsanalys bygger på objektivitetsproblematik. 

(Bryman & Bell, 2013; Graneheim & Lundman, 2004; Hsieh & Shannon, 2005; Weber, 

1990). Enligt Granehiem och Lundman (2004) är det nästan helt omöjligt för skribenter att 

enbart låta "texten tala", eftersom personliga erfarenheter och perspektiv alltid kommer att 

påverka tolkningen av innehållet. De argumenterar vidare för att erfarenhet i form av praktisk 

övning är den viktigaste faktorn för att genomföra en bra kvalitativ analys.  

 Erfarenhet i kvalitativ innehållsanalys var inget vi hade nämnvärd praktisk kunskap i och 

självklart kan det ha bidragit till fler subjektiva antaganden och infallsvinklar vid 

analyseringen av materialet. Målet var dock att hela tiden sträva efter objektivitet.  Ständig 

dialog och diskussion fördes under insamlandet av empirin, i kategoriseringsprocessen och 

senare i analysen. Syftet var att alla härledningar, antaganden och tillvägagångssätt skulle 

godkännas av båda skribenterna. Hade studien gjorts om hade både kvalitativ och kvantitativ 

innehållsanalys tillämpas för att öka studiens trovärdighet samt för att kompensera  bristen av 

erfarenhet inom innehållsanalys metodik.  Att enbart åtta årsredovisningar studerades var till 

viss del en konsekvens av bristen på erfarenhet i genomförandet av innehållsanalyser. Mer tid 

kunde härledas till varje årsredovisning, vilket innebar en möjlighet till att djupare analysera 

och förstå innehållet  

Ett stratifierat medvetet urval gjordes i studien, eftersom det var viktigt att alla variabler 

representerades samt att det fanns minst två redovisningar hemmahörande i varje variabel. Att 

styra urvalet kan påverka resultatet till följd av att enbart företag som "passar in" i studien 

väljs ut. Ett slumpmässigt urval hade dock inneburit små möjligheter till att härleda 

variablerna till årsredovisningarna eftersom integrerad rapportering utförs över hela världen 

och av företag från flera olika branscher med skilda ägarstrukturer.  

Hur företagen valdes utifrån ägarstruktur blev dock inte optimalt. Variablerna i studien 

uppfylldes i turordning med region först och ägarstruktur sist. Först valdes två regioner att 

studera, vilket motiverades av kulturella skillnader mellan dessa regioner. Därefter valdes 

företag efter branscher och slutligen var målet att välja företag med olika typer av 

ägarstrukturer.  Detta innebar att när företag med olika ägarstruktur skulle väljas för att 

studeras var de tvungna att passa in i både vald region och bransch. Denna svårighet i 

kombination med att IIRC lista över företag som redovisar enligt IR är relativt få till antalet 

resulterade i ett begränsat urval (”International <IR> Framework | Integrated Reporting”, 

u.å.). Tillvägagångssätt för att motverka denna problematik hade med all sannolikhet 

resulterat i att någon av de andra variablerna missgynnats.  
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras resultatet av de innehållsanalyser som genomförts. Företagen 

presenteras i turordning med de europeiska företagen först. För varje företag ges först en 

kortare presentation av företaget för att sedan följas av de kategorier som utlästes under 

analyseringen av materialet. Detta sker i följande ordning; om personalen, utveckling, stöd 

och system, risker och möjligheter samt humankapitalets koppling till samhälle och miljö. 

4.1 Atlas Copco 
Atlas Copco är ett verkstadsföretag som producerar maskiner och inventarier främst inriktade 

på gruvindustri. Företagets produkter säljs över hela världen och omsatte 94 miljarder år 

2014. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget har idag 44 000 anställda. Atlas Copco 

är noterat på Stockholmsbörsen och har en låg ägarkoncentration, där 64,6 procent av aktierna 

äges av privatpersoner.  

Atlas Copcos vision att är vara ”first in chocie” bland sina kunder, vilket de vill uppnå med en 

hållbar och lönsam utveckling. Företaget tillämpar en integrerad hållbarhetsstrategi i 

kombination av ambitiösa mål, vilket de menar levererar ett högre värde för alla intressenter.    

Om personalen 

Atlas Copcos anställda arbetar inom sex olika områden (administration, service, sälj, 

forskning, marknadsföring och produktion). Oavsett vad arbetet innefattar ägnar företaget 

mycket tid åt att skapa ett bra arbetsklimat, vilket speglas i årsredovisningen.  Deras arbete för 

att skapa trivsel och engagemang beskrivs utförligt i kombination med statistik och konkreta 

exempel.   

Hur Atlas Copco arbetar med jämställdhet och mångfald återkommer genom hela 

redovisningen. De beskriver utförligt hur de arbetar för att ge kvinnor möjlighet att utbilda sig 

och ger exempel hur de anpassar sig i specifika situationer "Flexible work times and other 

benefits for new mothers in South America.".  De understryker sin strävan efter att alltid 

försöka anställa lokalt på nya marknader i syfte att öka företagets mångfald. 

Utveckling  

Atlas Copco anser att personalen är företagets viktigaste tillgång i utvecklingen av 

verksamheten, därför fokuserar de mycket på att lyfta fram vikten av att hela tiden utveckla 

personal i årsredovisningen. Möjligheten för anställda att söka utbildning och stipendier finns 

överallt och på olika nivåer inom företaget, dock beskrivs inte de faktiska 

utbildningsprogrammen nämnvärt. De motiverar även mängden utbildningar med att det 

främjar internrekryteringen inom företaget, vilket företaget anser är betydelsefullt. 

Möjligheten till internutbildningar beskrivs som det främsta motivationsverktyget i 

årsredovisningen medan motivation i form av monetära medel inte redovisas alls.   
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Stöd och System  

Atlas Copco beskriver tidigt i årsredovisningen deras elektroniskt system (The Way We Do 

Things) som innehåller information om deras verksamhet och är tillgängligt för alla inom 

organisationen.  De förklarar att syftet med systemet är att guida och hjälpa företagets 

anställda till önskvärt handlande i enighet med företaget tre huvudvärderingar, vilka är 

interaktion, engagemang och innovation. Systemet i kombination av mentorskap och 

utbildningar beskrivs som företagets främsta verktyg i arbetet med att sprida företagets 

värderingar och kultur.  

Risker och Möjligheter 

Atlas Copco beskriver övervägande företagets möjligheter för humankapital i 

årsredovisningen. Risker för humankapital presenteras ur en positiv synvinkel, vilket ofta 

exemplifieras.  

Humankapitalets koppling till miljö och samhälle 

Alla nyanställda får utbildning och praktisk träning i The Business Code of Practice  medan 

chefer djuputbildas i etisk problematik. Deras syn på socialt och miljömässigt ansvarstagande 

har ett eget avsnitt i årsredovisningen, vilket kopplas till hur organisationen arbetar med att 

engagera personal i dessa frågor.   

 

4.2  Novo Nordisk  
Nova Nordisk är ett globalt läkemedelsföretag med säte i Danmark. De utvecklar mediciner 

mot kroniska sjukdomar exempelvis diabetes som är företagets största forsknings och 

försäljningsområde. Företaget har 41 000 anställda och omsättningen 2014 uppgick till 88 

miljarder danska kronor, vilket motsvarar omkring 109 miljarder svenska kronor. Novo 

nordisk ägs till 20 procent av en stiftelse och den resterande delen aktier ägs av privatpersoner 

och andra företag.  

Företaget vill i betydande utsträckning utveckla och förbättra hälsa samt välbefinnande för 

människor genom forskning inom kroniska sjukdomar.  Stiftelsen i Novo Nordisk använder 

sin självständighet, flexibilitet och långsiktighet för att främja forskning. Målet är att utveckla 

lösningar för framtida utmaningar som både gynnar individen och samhället i helhet.  

Om personalen 

Mångfald både i form av kön och nationalitet bland företagets anställda är ett viktigt område 

för Nova Nordisk, vilket speglas i företagets redovisning. De vill öka företagets mångfald i 

takt med företagets organiska tillväxt och agera förebild för andra företag inom området. I 

redovisningen klargörs mångfaldsarbetet både statistiskt och via exempel.  Internationellt sätt 

är Novo Nordisk ansedda som ett av världens bästa läkemedelsföretag att arbeta för, vilket de 

skyltar med i form av en mängd utmärkelser.  
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Utveckling 

Att Novo Nordisk är en attraktiv arbetsgivare förklaras tidigt i årsredovisningen och de 

understryker att enbart de allra bästa anställs "....Novo Nordisk’s global Graduate 

Programme, which attracted over 10,000 applicants from 120 countries for 60 positions last 

year". I årsredovisningen beskriver företaget att de arbetar med att utbilda och utmana 

anställda hela tiden, vilket de menar resulterar i personlig och organisatorisk utveckling. Hur 

de arbetar för att utbilda och utmana personalen konkretiseras dock inte i hög utsträckning. 

Stöd och System 

Novo Nordisk framhäver sin kultur och historia som viktiga komponenter för deras 

utveckling. De redogör tydligt för hur de arbetar med att behålla kompetens inom företaget 

samt hur de presenterar organisationens värderingar till nyanställda. Novo Nordisks ramverk 

(The Novo Nordisk Way) över önskvärt beteende inom organisationen genomsyrar hela 

redovisningen där fokus ligger på lärande genom praktik. Detta eftersom företaget vill att 

anställda direkt ska känna sig delaktiga och involverade i verksamheten “Real-life training is 

far superior to classroom training,”.  

Risker och Möjligheter 

En stor del av Novo Nordisks verksamhet innefattar forskning och utveckling vilket företaget 

främst ser som en möjlighet i årsredovisningen tillföljd av personalens kompetens. Risker som 

kan drabba företagets humankapital beskrivs ur ett marknadsperspektiv, vilket inte enbart 

påverkar humankapitalet utan hela verksamheten.   

Humankapitalets koppling till miljö och samhälle 

Samhällsfrågor har en central del i Novo Nordisk årsredovisning. De beskriver hur målet är 

att anställda ska representera företagets samhällsvärderingar och använder företagets ramverk 

vars slogan är; helping people live better lives för att styra personalens beteende. I jämförelse 

med fokuseringen på att socialt ansvar redovisas inte företagets miljöarbete i lika höga 

utsträckning, dock betonar styrelsen att företagets finansiella utveckling inte får ske på 

bekostnad av miljön. 

 

4.3 Rabobank Group 
Rabobank Group är ett internationellt bank- och finansbolag som har nischat sig mot 

jordbruk. De har sitt huvudkontor i Nederländerna, vilket också är företagets främsta 

marknad. Rabobank Group har 48 000 anställda och omsatte 12,8 miljarder euro år 2014, 

vilket motsvarar ungefär 119 miljarder i svenska kronor. Rabobank ägs kooperativt av 113 

lokala banker från Nederländerna.  

Rabobank strävar efter att ge ett betydande bidrag till att uppnå rikedom och välstånd i 

Nederländerna samt bidra till att lösa livsmedelsfrågor runtom i världen. För att uppnå dessa 

mål fokuserar Rabobank på att underlätta sina kunders vardag och således stärka samhället de 

opererar i.   
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Om personalen 

Rabobank har reducerat sin personalstyrka under året, vilket de lagt tyngd på i 

årsredovisningen. De avhandlar både hur de hjälper avskedad personalen men även åtgärder 

för att motverka fler uppsägningar. Deras jämställdhetsarbete beskrivs utförligt med fokus på 

rekrytering av kvinnor till ledningsgruppen. Detta eftersom ration mellan kvinnor och män i 

ledande positioner skiljer sig från resten av företaget, vilket de presenterar statistiskt.   

Mångfaldsarbete gällande ursprung och minoritetsgrupper ges ett begränsat utrymme i 

redovisningen, istället fokuserar Rabobank på att redovisa hur de arbetar för att minska 

arbetsrelaterade sjukdomar och förbättra hälsan hos företagets personal. Detta arbete beskrivs 

både i löpande text och exemplifieras flera gånger.      

Utveckling 

Hur Rabobank utvecklar företagets humankapital ges ett stort utrymme i redovisningen där 

fokus ligger på rekrytering av unga och talangfulla individer samt deras förmåga att behålla 

kompetens. Detta beskrivs ur två huvudområden. Företagets förmåga att skapa och bibehålla 

relationer med universitet och studenter samt deras arbete för att motivera personalen. Fasta 

och rörliga ersättningar till anställda är det mest framträdande motivationsverktyget. 

Stöd och System 

Rabobank lägger tyngd på hur viktigt det är med en tilltalande företagskultur i 

årsredovisningen. Företagskultur återkommer varje gång humankapital avhandlas i 

redovisningen, vilket beror på att företagskulturen är inne i en förändringsprocess. Syfet med 

att förändra företagskulturen är att ändra samhällets syn på banken och således öka sitt 

förtroende från omvärlden, vilket motiveras tydligt.  Personalen har getts stort inflytande i 

förändringsprocessen, vilket lyfts fram i form av statistik och citat från anställda. De skriver 

att datasystemen bygger på deras värderingar men det står ingenting om vilka datasystem de 

har eller hur de använder dem för att förbättra verksamheten. De tar inte heller upp andra stöd 

eller system för personalen frekvent i redovisningen. 

Risker och Möjligheter 

Rabobank har ett eget avsnitt för risker gällande humankapital och hur de arbetar för att 

begränsa dessa. I avsnittet ligger fokus främst på hur de arbetar för att motverka risktaganden 

vid kreditgivning och investeringar. De förklarar tydligt och uttömmande hur dessa riktlinjer 

och principer implementeras på anställda. Sambandet mellan humankapitalet och möjligheter 

har inte fått lika stort utrymmer i årsredovisningen.  

 Humankapitalets koppling miljö och samhälle 

Hur Rabobank arbetar med socialt ansvarstagande med personalen som verktyg beskrivs 

kortfattat. De berör åtgärder, vars syfte är att öka levnadsstandarden och utbildningsnivån för 

människor runt om i världen men inte hur de engagerar personalen i detta arbete. Hur 

humankapitalet används för att förbättra miljön får också ett begränsat utrymme i 

årsredovisningen. 
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4.4 Vodafone 
Vodafone är ett telekomföretag  med kunder över hela världen. Deras huvudkontor är belagt i 

London och företaget hade i  genomsnitt 93 000 anställda under 2014. Vodafones omsättning 

gick år 2014 upp till  cirka 38 miljarder pund, vilket motsvarar 352 miljarder svenska kronor. 

Företag har en hög ägarkoncentration där 98% av aktierna ägas av storägare.  

Vodafone strävar efter att företagets produkter och tjänster ska inneha hög kvalitet och över 

tid förändra och bidra till ett mer hållbart samhälle. Ambitionen är att leverera uppkoppling 

och innovativa tjänster till deras 434 miljoner kunder varav 70% av dessa bor i växande 

marknader.  

Om personalen 

Hur Vodafone strävar efter att förbättra sina anställdas arbetsförhållanden ges omfattande 

utrymme i redovisningen. De fokuserar på mångfald och tydliggör vid ett flertal tillfällen att 

de inte accepterar diskriminering i någon form, vilket även genomsyrar jämställdhetsarbetet. 

Hur de arbetar för att motverka diskriminering presenteras tydligt delvis i form av diskussion 

från ledningen men också genom survey undersökningar, vilket även används vid 

presentationen av personalnöjdhet inom företaget. Statistik används inom området för hälsa 

och välbefinnande, vilket i kombination med projekt som genomförs i syfte att förbättra 

personalens arbetssituation ges mycket plats i redovisningen.    

Utveckling 

När Vodafone diskuterar hur de ska utveckla sitt humankapital ligger fokus på att attrahera ny 

personal samt behålla den befintliga personalen. Detta gör de delvis genom att samarbeta med 

universitet men också genom att lyfta fram konkurrenskraftiga löner. Vodafone använder lön 

som främsta motivationsfaktor, vilket har ett eget avsnitt i årsredovisningen. Företaget berör 

personalutbildningar i redovisningen dock inga specifika tillvägagångssätt.  

Stöd och System 

I årsredovisningen beskrivs genomgående vilka stöd och system som finns för att underlätta 

de anställdas arbetssituation. De förklarar tydligt hur de kontinuerligt utvecklar och förnyar 

dataprogram samt vad det kostar företaget. Principer och riktlinjer ges också mycket plats i 

redovisningen. Dessa principer bygger på konceptet "The Vodafone Way" och tydliggörs vid 

flera tillfällen som uppförande koder för anställda både intern och externt.  

Risker och Möjligheter 

Risker gällande humankapitalet har ett eget kapitel i årsredovisningen där fokus främst ligger 

på företagets provisionssystem. Problematiken grundar sig på att provisionssystem kan ge fel 

incitament på lång sikt. Hur de arbetar för att minimera och åtgärda dessa risker bryts således 

ner och förklaras tydligt.  

Humankapitalets koppling till miljö och samhälle 

Hur Vodafone använder sitt humankapital för att förbättra miljön och samhället de opererar i 

har begränsat utrymme i årsredovisningen. Det enda de lyfter fram är deras uppförandekoder 

som personalen ska förhålla sig gällande etik. De diskuterar dock ingenting om hur det 

konkret använder personalen för att förbättra miljön eller samhället. 
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4.5 Komatsu LTD 
Komatsu LTD är ett japanskt verkstadsföretag som har sitt huvudkontor i Tokyo. De är ett 

globalt företag som främst producerar och säljer maskiner lämpade för gruvdrift men också 

maskiner anpassade för skogsbruk och industri. År 2014 hade Komatsu 47 417 anställda och 

omsatte nästan 2 miljarder yen, vilket motsvarar ungefär 144 miljarder svenska kronor. 

Företaget har en hög ägarkoncentration där utländska investerare och finansiella institut äger 

75% av företagets aktier, medan individuella sparare innehar knappt 20 % av aktierna i 

företaget.  

Komatsus ledning menar att företagets totala värde är ett resultat av förtroende från samhälle 

och ägare, vilket resulterat i företagets ledord som är kvalitet och pålitlighet. Målet är att 

företagets ledord ska genomsyra hela organisationen och att alla medarbetare står för kvalitet 

och pålitlighet oavsett tjänst.  

Om personalen 

Arbetsförhållande och trivsel för anställda är ett viktigt område för Komatsu och har således 

getts stort utrymme i redovisningen  "We define workplace capability as the capability of each 

and every employee to improve his/her work spontaneously and continually.".  Komatsu 

skriver att de arbetar för ökad mångfald bland företagets anställda men preciserar inte vad 

eller hur de gör det.  Det finns varken statistik över företagets mångfald eller jämställdhet i 

redovisningen.   

Utveckling 

Komatsu stoltserar över mängden utbildningar som finns inom företaget. Specifika 

utbildningar finns på alla företagets avdelningar och beskrivs utförligt medan gemensamma 

utbildningar ges mindre utrymme.  Komatsu använder utbildningar som motivationsverktyg 

för anställda, vilket enligt dem leder till personlig utveckling och möjlighet till att avancera 

inom företaget. Vid rekrytering av personal ligger fokus på att implementera The Komatsu 

Way och att ta vara på kompetens inom organisationen genom internrekrytering " Today, 

seven overseas subsidiaries are managed by those of respective citizenships who have worked 

for Komatsu over the years.".  

Stöd och System 

The Komatsu Way presenteras tidigt i årsredovisningen och är ett ramverk som beskriver 

företagets värderingar, vilka ska implementeras på alla anställda "Enhancing our employees 

and suppliers through The KOMATSU Way". Hur företagets värderingar sprids till anställda 

inom organisationen ges dock väldigt lite plats i redovisningen. Komatsu beskriver istället hur 

personer som varit anställda inom företaget en längre tid ska föra vidare företagets 

värderingar och fungera som stöd för nyanställda.   

Risker och Möjligheter 

Komatsu beskriver tydligt och genomgående hur de arbetar för att minimera risker för 

anställda genom utbildning och säkerhetsövningar. Synen på humankapitalet som en 

möjlighet ligger hela tiden i bakgrunden men har inget specifikt avsnitt i redovisningen.   
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Humankapitalets koppling till miljö och samhälle 

Socialt och miljömässigt ansvarstagande är ett stort avsnitt i årsredovisningen och företaget 

arbetar med att involvera anställda i arbetet genom utbildning och information. För att 

företagets CSR arbete ska kunna ge utslag på global skala är de anställdas kunskap inom 

området av hög prioritet, vilket även framgår i redovisningen.   

 

4.6 Chiome Bioscience  
Chiome Bioscience är ett japanskt företag som bildades 2005 och verkar inom 

läkemedelsbranschen.  De har utvecklat ett teknologiskt system (ADLib systems) vars syfte är 

att upptäcka stamceller som kan användas vid tillverkning av läkemedel. Företaget säljer 

licenser för användandet av ADLib systems till  läkemedelsföretag som producerar och säljer 

olika typer av mediciner. Chiome Bioscience har idag 60 medarbetare och omsatte drygt 34 

miljoner kronor år 2014. Företaget ägs till största del av privatpersoner som innehar 81% av 

företagets aktier.  

Deras vision är att revolutionera läkemedelsbranschen, genom att hela tiden utveckla 

teknologi för upptäckandet av nya mediciner.    

 

Om personalen 

Genomgående i Chiome Bioscience redovisning klargörs hur företaget arbetar med sin 

personal. Personalen beskrivs som deras viktigaste resurs och målet är att alla anställda ska 

vara motiverade till att utvecklas personligt.  Hur företaget arbetar med mångfald och 

jämlikhet ges inte mycket plats i redovisningen, istället beskrivs de anställdas 

arbetsförhållanden utförligt. Tidigt i redovisningens avsnitt för humankapital motiveras 

arbetsmiljön som en viktig del i företagets utveckling. 

 Chiome Bioscience makes a concerted effort to create a work environment that 

 allows each and every employee, one of our best resources, to maximize their 

 skills and spur growth in both the company and the employee. 

Utveckling 

Hur Chiome Bioscience arbetar för att utveckla personal får mycket plats i redovisningen 

både i form av utbildning och rekrytering. De redogör vilka utbildningsprogram som finns 

inom företaget och förklarar vilken kunskap den resulterar i, vilka personligheter de letar efter 

samt hur de arbetar för att bibehålla kompetens inom organisationen.  Att arbeta på Chiome 

Bioscience beskrivs flertalet gånger som en möjlighet och någonting varje anställd ska vara 

stolt över. 

  Applicants that have passed through these hurdles are welcomed into the 

 company as employees, where they are given opportunities to polish their skills 

 through educational training inside and outside the company to draw out their 

 potential and value. 
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Stöd och System 

Skapandet av företagskultur ges mycket utrymme i årsredovisning. Företaget arbetar främst 

med normer och individuella mål för att styra handlande hos anställda, vilket återkommer 

genom hela redovisningen. Målet är att skapa en öppen kultur där anställda har möjlighet att 

framföra tankar och idéer  "...each member of the staff can fight for his or her opinion 

regardless of the position. Stödsystem och elektroniska system för att hjälpa, guida och styra 

anställda ges inte stort utrymme i redovisningen.  

Risker och Möjligheter 

Chiome Bioscience fokuserar inte i hög utsträckning på att beskriva risker för organisationens 

humankapital i redovisningen, istället beskrivs företagets anställda i hög utsträckning som en 

möjlighet genom hela årsredovisningen.   

 In order for our company to grow and to contribute to society, it is 

 indispensable for us to continuously innovate. And to make such innovation 

 possible, we feel it is critical to maximize the performance of our organization - 

 to unleash the potential of each and every employee to the maximum. 

 Humankapitalets koppling till miljö och samhälle 

Chiome Bioscience beskriver deras miljö och samhällsarbete väldigt kortfattat. Hur de  

använder sitt humankapital förklaras ännu mer kortfattat. De argumenterar främst för att 

företaget i sig arbetar med miljö och samhällsfrågor och att de anställda ska ta dessa 

värderingar ut i samhället.  

 

4.7 DBS Group 
Developing Bank of Singapore (DBS) har sitt huvudsäte i Singapore och är ledande inom 

finansiell service i Asien. Deras verksamhet är främst fokuserad på Kina, sydöstra och södra 

Asien där verksamheten ständigt växer. DBS har över 21 000 medarbetare och omsatte nästan 

58 miljarder kronor år 2014. Företagets aktier ägs till över 90% av finansiella institut och 

andra företag, vilket således tyder på en hög ägarkoncentration. 

 DBS styrelse arbetar för långsiktig utveckling genom att positionera sig för tillväxt men 

fortfarande ta hänsyn till risk.  

Om Personalen 

DBS fokuserar mycket på företagets kompetens i årsredovisningen och personalen spelar 

således en viktig roll. Hur de arbetar med att förbättra personalens arbetsförhållanden i 

redovisningen beskrivs dock kortfattat. Företagets arbete för ökad mångfald och jämlikhet ges 

inte heller betydande utrymme. Statistik över de anställdas sjukdagar presenteras tydligt och 

de förklarar vikten av en frisk personal. Hur de arbetar för att minska arbetsrelaterade 

sjukdomar och åtgärder för detta beskrivs koncist.  
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Utveckling 

Utvecklingen av humankapitalet ges stort utrymme i redovisningen. Arbetet med att attrahera 

ny personal och utveckling av befintlig fokuseras det främst på. Kontakt med universitet, 

företags ambassadörer och traineeprogram beskrivs som företagets främsta verktyg i 

rekryteringsarbetet.  DBS strävar efter en hög grad av internrekrytering, vilket presenteras i 

form av en mängd utbildningsprogram. I kombination av utbildningar presenterar företaget 

personalutmärkelser och survey undersökningar i redovisningen, vilket syftar till att motivera 

personalen.  

Stöd och System 

DBS framhäver företagskultur som nyckeln till framgång i årsredovisningen. Vikten av 

företagskultur och dess inverkan på humankapitalet genomsyrar hela redovisningen. De 

beskriver hur personalen bidrar till att förändra och förbättra företagets nuvarande kultur. 

DBS tydlig gör även att företagskulturen ligger till grund för principer och riktlinjer inom 

företaget och har effekt på företagets internkontroll.    

Risker och Möjligheter 

Vid presentationen av företagets risker och möjligheter omnämns inte humankapital i hög 

utsträckning. De hänvisar bara till att personalen ska följa företagets principer och riktlinjer 

för att minimera risker som kan härledas till personalen.  

Humankapitalets koppling till miljö och samhälle 

DBS ägnar ett stort avsnitt i årsredovisningen till hur personalen bidar till företagets sociala 

ansvarstaganden. Fokus ligger främst på deras projekt ”people for purpose”, vilket är ett 

projekt som bygger på att personalen ska volontär arbeta. DBS redogör också att de hjälper 

utsatta barn med utbildningar och mentorskap. Utbildning inom miljöfrågor förklaras som 

deras främsta arbeta med humankapitalet inom miljöområdet.  

 

4.8 SK Telecom 
SK Telecom är ett sydkoreanskt telekomföretag. De hade i genomsnitt 4 253 anställda år 2014 

och en omsättning på 17 163 miljarder sydkoreanska won, vilket motsvarar ungefär 121 

miljarder svenska kronor. Företaget ägs till 62 procent av stora aktieägare som banker och 

investment bolag.  

 

SK Telecom har en vision de vill uppnå till 2020. De strävar efter att berika människors liv 

genom att hela tiden leverera kundvärde i form av nya innovationer som baseras på deras 

mobila infrastruktur och IT-nät kapacitet. Som en av de ledande aktörerna på den koreanska 

telemarknaden strävar de efter att bli ett av världens 100 största företag.   

 

Om personalen 

SK Telecom beskriver redan i inledningen av årsredovisningen personalen som en viktig del i 

företagets framgång. Torts detta beskrivs arbetsförhållanden och arbetet med att förbättra 

personalens hälsa och välbefinnande marginellt. Mångfald och jämställdhet ges ett stort 

utrymme i redovisningen, speciellt deras arbeta med att öka antalet kvinnor i ledande 
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positioner inom företaget.  De har utvecklat system för att ge kvinnor chans att kombinera 

familjeliv och arbete. Mångfaldsarbetet beskrivs främst utifrån ett rekryteringsperspektiv där 

fokus ligger på lokalbefolkning, långtidsarbetslösa och funktionshindrade.       

Utveckling 

För att utveckla humankapital är SK Telecoms årsredovisning främst inriktad på utbildningar 

av personalen. Detta beskrivs i hög utsträckning i både statistik och i löpande text. De skriver 

om både hur de olika utbildningarna är uppbyggda och hur stor andel av personen som tar del 

av olika utbildningsprogrammen. De redogör också för hur de kombinerar deras utbildningar 

med sin internrekrytering. De berättar dock marginellt om hur de arbetar med att rekryterar ny 

personal. Statistik från motivationsundersökningar presenteras tydligt och motivationsarbetet 

ges en central del i årsredovisningarna. De beskriver dock inte hur detta påverkar 

humankapitalet.   

Stöd och System 

SK Telecom har utarbetat en vision för år 2020 och hur de ska uppnå visionen diskuteras 

genomgående med humankapital i en central del. Vision bygger till stor del på SK Telecoms 

koncept ”Happy Champion” som också ligger till grund för principer och riktlinjer inom 

företaget. Ett exempel på dessa riktlinjer är deras ”Code of Conduct” som beskriver hur 

personalen ska agera i etiska dilemman. "Happy Champion" ligger även till grund för hur 

anställda bör använda företagets datasystem, vilket förklaras tydligt. Vilka datasystem som 

finns och i vilka situationer de användes beskriv genomgående i årsredovisningen.      

Risker och Möjligheter 

När SK Telecom diskuterar risker och möjligheter gällande framtidsutsikter i 

årsredovisningen beskrivs humankapitalet i låg utsträckning. Det enda som de redogör för är 

vikten av en forskningsavdelning som ligger i framkant. Konkret hur humankapitalet kan 

minska riskerna eller öka möjligheter för framtiden beskrivs inte.     

Humankapitalets koppling till miljö och samhälle 

Hur SK Telecom använder sitt humankapital för att ta socialt och miljömässigt ansvar är väl 

beskrivet i årsredovisningen. Deras arbete framställs både i löpande text och i statistik. Inom 

dessa områden låg största fokus betalt volontärarbete i olika sociala och miljömässiga projekt. 

Förutom detta lyfter de fram hur de arbetar för att motverka etiska övertramp som barnarbete 

och sexuella trakasserier.  
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5. Analys 
I detta kapitel presenteras först en deskriptiv analys och därefter en förklarande analys. I den 

deskriptiva analysen behandlas de likheter och skillnader som utlästes i empirin för att sedan 

kopplas till tidigare forskning och institutionell teori i den förklarande analysen.  

5.1 Deskriptiv analys 
 

Om personalen 

Hur de olika företagen skildrar sitt humankapital skiljer sig mellan både regioner och 

branscher. Den främsta och tydligaste skillnaden finns mellan regioner. De europeiska 

företagen avsätter mycket tid till att beskriva sitt jämställdhetsarbete. Samtliga europiska 

företag beskriver grundligt hur de arbetar för att öka jämställdheten inom företaget samt 

förklarar varför detta arbete är väsentligt. Bland de asiatiska företagen är det endast SK 

Telekom som redogör för sitt jämställdhetsarbete. Övriga asiatiska företag presenterar i viss 

mån statistik över demografin inom företaget men inte hur de arbetar för att öka 

jämställdheten inom organisationen.    

Precis som jämställhetsarbetet beskrivs mångfaldsarbetet i de europeiska företagen samt i SK 

Telecoms redovisning utförligt, vilket ofta exemplifieras och kopplas till företagens vision. 

De asiatiska företagen beskriver, bortsett från SK Telecom, allmänt hur de arbetar för att öka 

mångfalden inom företaget bland annat genom att anställa lokalt på nya marknader. Konkreta 

strategier för att öka mångfalden bland de asiatiska företagen ges inte stort utrymme och 

betonas inte i hög utsträckning.  

Hur företagen ser på och arbetar med sin personal skiljer sig mellan branscher. I 

redovisningarna kan vi urskilja tydliga mönster avseende personalarbetet i en jämförelse 

mellan tjänsteföretag och produktionsföretag. Företag som opererar inom tjänstesektorn och 

som inte har någon uttalad fokusering på forskning (Rabobank, DBS, Vodafone) inriktar sig i 

högre utsträckning på personalens hälsa i årsredovisningen. Hur företagen arbetar för att 

förbättra hälsan för anställda inom organisationen presenteras i lite olika former.  Rabobank 

presenterar de olika dilemman som företaget måste hantera gällande arbetsrelaterade 

sjukdomar. Ett dilemma de lägger mycket vikt vid är hur de förbygger sjukdagar till följd av 

stress. Vodafone och DBS beskrivning av personalens hälsa är mer målinriktad. De fokuserar 

på hur de arbetar för att förbättra personalens hälsa, vilket främst presenteras genom statistik, 

exempelvis hur sjukdagar minskat från år till år. Vodafone och DBS beskriver även hur de 

arbetar med hälsofrågor men är inte lika konkreta som Rabobank. Till skillnad från 

tjänsteföretagen fokuserar produktionsföretagen mer på att skapa en säker arbetsplats. De 

beskriver ingående hur de arbetar med att förbättra säkerheten på företaget samt ger exempel 

på åtgärder i syfte att minska skador för anställda. Produktionsföretagen ger dock minimalt 

utrymme till hur de arbetar med att förbättra personalens hälsa, istället argumenterar de för att 

en säker arbetsplats leder till en hälsosam personal. 
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Utveckling 

Inom denna kategori beskriver alla företag hur de arbetar med rekrytering av personal. Vad 

som får störst utrymme beträffande intern eller extern rekrytering varierar lite mellan 

företagen. Det går dock inte att utläsa några särskilda mönster i form av likheter och 

skillnader mellan bransch, region eller ägarstruktur. 

Hur företagen skildrar utbildning skiljer tydligt mellan studiens regioner.  Utbildning är en 

central del i de asiatiska företagens årsredovisningar medan de europeiska företagen ger 

utbildningsmöjligheter ett begränsat utrymme. I de asiatiska årsredovisningar beskrivs både 

omfånget av utbildningar samt vad de resulterar i utförligt. Vad som krävs för att söka 

utbildningar internt och möjligheter till att kombinera arbete med utbildning är väl beskrivet. 

De preciserar vilka universitet de samarbetar med och hur elever kan söka sig till företagen. I 

årsredovisningarna från de europeiska företagen presenteras även utbildningarna men inte i 

lika högutsträckning. De beskriver lite allmänt att de arbetar med att utbilda personalen. Det 

framgår dock inte konkret hur de arbetar med utbildningar eller vad syftet med utbildningarna 

är.  

Hur företagen arbetar med att bibehålla och förbättra anställdas motivation skiljer mellan 

företagen. Den tydligaste skiljelinjen går mellan branscher, där banker och telekomföretag 

fokuserar mer på att motivera personalen än läkemedels och verkstadsföretagen. Både Sk 

Telecom och DBS lyfter fram motivationsundersökningar som görs kontinuerligt samt hur de 

arbetar för att förbättra undersökningarnas resultat. Vodafone och Rabobank lyfter inte fram 

motivationsundersökningar men beskriver ändå grundligt hur de arbetar med att motivera sin 

personal. Ett exempel är Vodafone som använder sig av provisionssystem i syfte att öka 

personalens motivation. I produktionsföretagen ges inte motivation ett lika stort utrymme. De 

beskriver allmänt att motivationen hos personalen ökar som en effekt av andra åtgärder. Till 

exempel beskriver Komatsu att personalens motivation ökar till följd internutbildningar och 

Atlas Copco argumenterar för att internrekrytering är det främsta motivationsverktyget. 

System och Stöd 

Beskrivning av system och stöd är liknande mellan samtliga årsredovisningar. Man kan inte 

utläsa något tydligt samband mellan varken region, bransch eller ägarstruktur. Alla företag 

fokuserar på uppförandekoder och riktlinjer de vill implementera hos personalen. Genom 

företagens system genomsyras i hög utsträckning företagens vision, eftersom systemen oftast 

bygger på värderingar och värdeord kopplat till vad ledningen preciserat som företagets 

vision.  Samtliga företag hänvisar till sin vision när de beskriver sina riktlinjer och stöd för 

personalen. Exempel på detta är hur Komatsu hänvisar till sitt system "The Komatsu Way" 

vid beskrivningen av företagets vision och Atlas Copco som hänvisar till ” The Way We Do 

Things” när de redogör sina riktlinjer. 

Att företagens vision lyfts fram inom denna kategori går att konstatera. Rabobank beskriver 

hur de arbetar för att förändra uppförande koder, bland annat tillföljd av minskat förtroende 

efter bankkrisen 2008 och understryker personalens synpunkter som essentiella i 

förändringsprocessen. De poängterar vikten av att använda uppförandekoder som personalen 

varit delaktig i att arbeta fram. Chiome Bioscience beskriver hur de arbetar för att skapa ett 
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ramverk inom företaget som genomsyrar dess värderingar. Deras förändringsprocess beror 

inte på att de har tappat förtroende som Rabobank utan det grundar sig i att Chiome 

Bioscience är ett relativt nystartat företag som vill skapa en företagskultur. De beskriver att de 

fortfarande är inne i en process att få visionen att genomsyra hela företaget och 

uppförandekoderna är en viktig del för att uppnå detta mål. 

Under denna kategori diskuterades även företagens förmåga att lära upp nyanställda, vilket 

främst beskrevs sker via mentorskap och användandet av datasystem rent konkret. Vad de 

olika företagen ägnade mest tid och utrymme åt gällande upplärning varierade mellan 

årsredovisningarna.  Vissa ägnade stora avsnitt till just upplärning i form av mentorskap och 

systemförståelse bland annat Vodafone och Komatsu. Trots detta identifierades inga mönster 

för upplärning mellan region, bransch eller ägarstruktur. 

 

Risker och Möjligheter 

Generellt sätt redovisade inget av företagen risker och möjligheter gällande företagets 

humankapital i hög utsträckning. Vissa mönster över hur företag från olika branscher 

redovisade risker och möjligheter kopplade till humankapitalet fanns dock. De företag som 

tillhör tjänstesektorn är mer benägna att lyfta upp risker gällande personalen. Ett exempel är 

Vodafone som fokuserar på risker rörande belöningar för personalen. De beskriver utförligt 

att deras provisionssystem kan ge negativa effekter, eftersom det finns risker att systemet ger 

personalen fel incitament. De presenterar även vilka åtgärder de vidtar för att minimera risken 

gällande personalens provision. Rabobank fokuserar också på risker gällande personalen. 

Främst får arbetet med att minimera personalens möjligheter till att göra väsentliga fel vid 

kreditgivning gentemot kunder ett betydande utrymme i redovisningen.     

Företagen som fokuserade på att utveckla nya produkter genom forskning var mer benägna att  

lyfta fram möjligheter gällande personalen. Novo Nordiska, Chiome Bioscience och SK 

Telekom beskriver nästan uteslutande humankapitalets möjligheter ur ett 

forskningsperspektiv.  Altas Copco och Komatsu beskriver både risker och möjligheter i sina 

årsredovisningar. De poängterar att de arbetar mot en säker arbetsmiljö och exemplifierar hur 

de arbetar för att minska arbetsrelaterade olyckor. Komatsu betonar att säkerhetsövningar 

utförs kontinuerligt för att öka personalens kunskap vid krissituationer. Humankapitalets 

möjligheter lyfts främst fram av verkstadsföretagen genom deras globala verksamhet och 

betonar att tjänster inom företagen finns över hela världen, vilket de menar leder till 

kunskapsspridning genom organisationen. Sammanfattningsvis upptäcktes inget tydligt 

mönster mellan risker och möjligheter i relation till varken region eller ägarstruktur.   

Humankapitalets koppling till samhälle och miljö 

Hur företagen presenterar humankapitalets inflytande på arbetet med att förbättra miljön och 

samhället de opererar i skiljer sig tydligt mellan de två olika regionerna. De asiatiska 

företagen fokuserar mer på dessa frågor än de europeiska.  Både SK Telecom och DBS 

redogör i sina årsredovisningar för att personalen volontärarbetar med olika miljö- och 

samhällsprojekt. Ett exempel på detta är DBS projekt ”Pepole for purepose”, där de bland 
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annat hjälper utsatta barn med utbildningar. Även Komatsu ger stort utrymme åt hur de 

använder humankapitalet som ett verktyg i CSR arbetet. Det enda asiatiska företag som inte 

beskriver sitt CSR arbete utförligt är Chiome Bioscience, vilket sannolikt beror på deras 

storlek samt att de är ett relativt nystartat företag. De har inte samma finansiella resurser som 

övriga asiatiska företag. Chiome Biosience tydliggör istället hur de fokuserar på att utbilda 

personalen inom CSR området. 

De europeiska företagen har till skillnad från de asiatiska företagen beskrivit sitt CSR arbete 

mer generellt.  Rabobank redogör dock utförligt hur de konkret använder personalen för att 

förbättra miljön och samhället de opererar i. Atlas Copco och Vodafone fokuserar främst på 

etisk problematik i sina årsredovisningar. De beskriver hur de arbetar med att utbilda 

personalen för att minimera etiska övertramp som till exempel korruption. Novo Nordiska har 

ett relativt litet utrymme för hur de arbetar med miljö och socialfrågor. De betonar bara 

generellt att Novo Nordiska finansiella framgångar inte får bekostats av samhället eller 

miljön.  

Humankapitalets koppling till miljö och samhälle genererade svaga samband inom branscher. 

Det finns en tendens till att läkemedelsföretag inte presenterar humankapitalets inflytande på 

miljön och samhället i så hög utsträckning. De beskriver istället att deras verksamhet som 

helhet bidrar till en förbättrad omvärld. Trots detta bör det anses som ett ganska svagt 

samband. Detta på grund av tidigare resonemang om att Chiome Bioscience storlek bidrar till 

att de har mindre resurser att lägga på CSR. 

Sammanfattning av deskriptiva analysen 

Under den deskriptiva analysen framkom både skillnader och likheter mellan hur företagen 

beskrev sitt humankapital. En framträdande skillnad mellan studiens regioner var de 

europeiska företagens fokusering på att förbättra jämställdhet och mångfald inom sina företag, 

vilket de asiatiska företagen knappt beskrev.  De asiatiska företagen fokuserade emellertid 

mer på att beskriva utbildningsmöjligheter än de europeiska företagen. De beskrev tydligt 

vilka utbildningar som fanns samt vikten av att hela tiden utbilda personalen. Hur företagen 

använde sitt humankapital i CSR arbetet skilde sig även mellan regionerna. De asiatiska 

företagen förklarade tydligt och omfattande hur personalen bidrog  till att bevara och förbättra 

miljön och samhället de opererar i. Hur de europeiska företagens personal användes i CSR 

arbetet beskrevs kortfattat och oftast utan konkreta exempel.  

Samband inom branscher och - mellan branscher kunde även urskiljas i analysen. De 

tydligaste skillnaderna finns mellan företag från tjänstesektorn och produktionssektorn. 

Företag som verkar inom tjänstesektorn och inte har en produktionsavdelning ägnade ett 

större och mer uttömmande avsnitt i redovisningen om arbetet för att minska arbetsrelaterade 

sjukdomar samt för att bevara personalen frisk. Tjänsteföretagen fokuserar också mer på att 

motivera personalen än produktionsbolagen. Banker och telekomföretag beskrev risker 

gällande humankapitalets handlande i högre utsträckning samt hur de arbetade i syfte att 

minimera dessa risker.  Läkemedelsföretagen var mer uttömmande än övriga företag gällande 

humankapitalets möjligheter än övriga företag, vilket främst beskrevs ur ett 

forskningsperspektiv. Verkstadsföretagen gav den mest nyanserade bilden över risker och 

möjligheter ofta genom exempel.   
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Gällande ägarstruktur kan inga tydliga samband utläsas av analysen. Det kan bero på att inte 

finns några samband med ägarstrukturen och vad man presenterar i sina årsredovisningar. Det 

kan också bero på att studieobjekten hade liknande ägarstruktur och enbart enstaka företag 

hade olikartade ägarstrukturer. En anledning till det kan vara att de globala aktiebolagen är 

mer benägna att applicera IIRC ramverk i ett tidigt skede, eftersom ramverket är anpassat för 

kapitalmarknaden. Det fanns dock svaga samband gällande ägarstrukturen men man skulle 

behöva utöka antalet studieobjekt för att kunna säkerhetsställa dessa samband. Slutligen kan 

man utläsa att system och stöd inom företagen är deras främsta redskap för att beskriva och 

delge företagets vision, vilket genomsyrade samtliga årsredovisningar 

I figur 8 presenteras en översiktlig modell över de mönster som kunde utläsas från empirin. 

Detta har klassificerats efter tre nivåer, vilka är svaga, medel och starka mönster. Vid de 

kategorier där mönster inte gått att utläsa har benämnts med inget.  

 

 

 

Figur 8. Sammanfattande tabell över den deskriptiva analysen. 

 

 

5.2 Förklarande Analys 
Skillnader och likheter mellan regioner 

I den deskriptiva analysen framkom både likheter inom regioner och skillnader mellan 

regioner. Ett tydligt samband var hur de europeiska företagen utförligt beskrev 

jämställdhetsarbetet, vilket skilde sig markant gentemot de asiatiska företagen som redovisade 

mångfaldsarbetet väldigt kortfattat. Precis som jämställdhetsarbetet fanns det också skillnader 

mellan regionerna gällande mångfaldsarbetet, dock inte lika tydliga. Dessa skillnader stödjer 

Golob och Barlett (2007) samt Kolks (2005) studier om att företags icke-finansiella 

redovisning påverkas av vart företaget har sitt säte, vilket i så fall skulle påverka IIRC mål 

gällande unikt rapporterande negativt.  Enligt DiMaggio och Powell (1983) och Marquis m.fl 

(2007) skapas nätverk för agerande inom regioner, vilket styr aktörers agerande och 

handlande.  Higgins m.fl. (2014) beskrev hur vissa företag hållbarhetsredovisar enbart ur ett 

startegiskt perspektiv, vilket skulle kunna härledas till Belal och Owen (2007) och Arvidsson 

(2010) syn på isomorfism inom icke -finansiell redovisning. Företagen vill i detta scenario 

både likna företag i dess närhet men samtidigt tillhöra skaran företag som redovisar efter IR.  

En annan tänkbar anledning till varför de europeiska företagen skildrar jämställdhetsarbetet 

betydligt mer än de asiatiska är regleringar. De europeiska företagen är enligt  

EU- direktiv tvungna att redovisa sitt jämställdhetsarbete (”2014/95/EU”, u.å.). Vårt 

Kategorier/varibler Region bransch Ägarstruktur Vision

Om personal Stark Stark Inget Inget

Utveckling Medel Stark Inget Inget

Stöd/system Inget Inget Svagt Medel

Risker/möjligheter Inget Medel Inget Inget

Humankapitalets koppling till samhälle och miljö Stark Svagt Svagt Inget
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empiriska material visar dock att de europiska företagen beskriver jämställdhetsarbetet 

utförligare än vad som egentligen krävs. Jämställdhet är ett aktuellt ämne och krönikor och 

debattartiklar finns i överflöd, vilket kan ha lett till att företags jämställdhetsarbete har gått 

från att vara tvingande till att bli normaliserat. Berger och Luckmann (1969) och Scott  (1995) 

beskriver hur tvingande regler kan förändras till normativa och kulturellt kognitiva 

uppfattningar om reglerna anses vara självklara samt stöds av allmänhetens värderingar och 

synsätt. Detta skulle innebära att de europiska företagen är noggranna med att poängtera 

jämställdhetsarbetet för att möta institutionens krav, vilket i detta fall är europeiska unionen. 

Frångår företag de normer och värderingar som finns inom regionen de opererar i finns risken 

att företagen tappar förtroende inom institutionen. Meyer och Rowan (1977) förklarar 

företagens handlande ur ett legitimitetsperspektiv och argumenterar för att företag strategiskt 

möter institutionens krav och för att skapa och bibehålla sin legitimitet.  

Sambandet skulle också kunna förklaras utifrån kulturella skillnader mellan Europa och 

Asien. Denna förklaring syftar till hur EU- direktiven har uppstått och grundar sig i Berger 

och Luckmann´s (1969) syn på att mikrointeraktion är förklaringen till samhällets 

uppbyggnad. Genom deras synsätt har jämställdhetsfrågor gått från interaktion mellan 

individer för att spridas och normeras, vilket återspeglas i företagens årsredovisningar. Detta 

skulle precis som i föregående stycke förklaras av legitimerande aspekter. Ur detta perspektiv 

påverkar dock inte regleringar och krav inom europeiska unionen företagens fokusering på 

jämställdhet, eftersom dessa enbart är en konsekvens av normer och värderingar i EU -

området.   

Oavsett om EU-direktiv gällande jämställdhet skapat normer bland de europeiska företagen 

eller om jämställdhetsarbetet normaliserats genom mikrointeraktion borde inte de europeiska 

företagens förmåga att framställa unik redovisning i enligt IIRC ramverk påverkas. Detta 

eftersom alla företag borde kunna förhålla sig till normer och regleringar i dess närområde 

men ändå genomsyra vision, strategi och mål i redovisningen. Är sambandet däremot en 

konsekvens av isomorfism riskerar företagen att förlora unicitet i redovisningen. 

Fokuseringen på jämställdhet bland de europeiska företagen var inte den enda framträdande 

skillnaden mellan regionerna. De asiatiska företagens beskrivning av utbildningsmöjligheter 

för personalen var betydligt mer omfattande och utförligare än hur de europeiska företagen 

skildrade internutbildningar. Det finns flera tänkbara anledningar till varför de asiatiska 

företagen beskrev utbildningsmöjligheter mer utförligt än de europeiska företagen. Den 

enklaste förklaringen vore helt enkelt att asiatiska företag fokuserar mer på utbildning än 

europeiska, vilket genomsyrar redovisningen. Förklaringen känns dock inte fullständigt 

rimlig, främst eftersom samtliga företag opererar inom olika branscher som skiljer sig 

sinsemellan. Det borde istället skilja sig mellan kunskapskrävande verksamheter och företag 

inriktade på produktion.  

Att de asiatisk företagen fokuserar mer på utbildning till följd av starkare normer känns som 

en mer rimlig förklaring. Känslan av att utbildning var viktigt inte enbart ur ett 

utvecklingsperspektiv utan också i ett marknadsföringsperspektiv genomsyrade de asiatiska 

årsredovisningarna. De asiatiska företagen beskrev utbildningar som förmåner till de anställda 

och summerade ofta diskussioner inom utbildning med personlig utveckling. Detta skulle 

kunna bero på normativa skillnader gentemot den västerländska kulturen. Att asiatiska företag 

ska erbjuda utbildningar anses kanske självklart men för att möta värderingar från samhället 
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måste de kanske också beskriva mer preciserat hur de arbetar för att utbilda och således 

utveckla personalen(Berger & Luckmann, 1969; DiMaggio & Powell, 1983; Tengblad, 2006). 

Detta för att i längden skapa sig legitimitet som organisation. Denna förklaring är dock högst 

hypotetisk och mer studier inom den asiatiska kulturen är nödvändigt för att kunna förklara 

sambandet tydligare.   

CSR arbetet var en annan skiljelinje mellan regionerna. Europeiska företag beskrev hur de 

arbetade med etisk problematik som korruption och barnarbete utförligt men kopplade sällan 

arbetet till personalen. De asiatiska företagen kopplade frekvent personalen till CSR arbetet 

men hade en annan infallsvinkel inom CSR området. Diverse volontär projekt användes för 

att exemplifiera företagens arbete för miljö och samhälle i de asiatiska årsredovisningarna, 

dessa var dock främst inriktade på företagets närområde. Sammanfattningsvis fokuserade 

europeiska företag mer på CSR i global skala och mindre på hur de praktiskt kunde arbeta för 

en hållbar framtid, medan de asiatiska företagen beskrev det praktiska arbetet utförligt men 

främst kopplat till verksamhetens närområde. Tvingande regler (Scott, 1995) skulle kunna 

vara en förklaring till sambanden inom regionerna och skillnader sinsemellan, vilket dock inte 

känns allt för troligt. Självklart finns det regleringar för korruption och barnarbete och de kan 

säkerligen vara mer preciserade i Europa. Alla företag opererar dock på en global marknad 

och borde således påverkas av dessa regleringar.   

Kulturellt kognitiva påtryckningar borde vara en rimligare förklaring än regleringar. 

Förväntningar på aktörers handlande och agerande är oftast tydligt inom institutioner och 

skiljer sig oftast mellan institutioner. Berger och Luckmann (1969) argumenterar för att 

mimetiska självklarheter efter en tid leder till normer om dessa accepteras av aktörer inom 

institutionen. Detta skulle innebära att skilda syner på CSR arbetet skapats till följd av 

kulturella skillnader mellan regionerna. Kulturen i Asien kan ha lett till att CSR arbetet i 

närområdet getts mer utrymme och för att möta samhällets förväntningar måste praktiska 

bidrag lämnas, vilket i så fall kan förklara varför humankapitalet kopplas till CSR arbetet. De 

europeiska företagen har kanske istället utövat påtryckningar att inte utnyttja 

utvecklingsländer i syfte att utvecklas, vilket kan vara ett resultat från det senaste decenniets 

företagsskandaler. De europeiska företagen har även sina huvudsäten i områden vars 

befolkning har hög levnadsstandard och är inte ännu nämnvärt påverkade av hotet mot miljön. 

Detta skulle således kunna vara en förklaring till varför europeiska företag lyfter blicken till 

en global nivå och utbildar anställda inom etisk problematik istället för att ge praktiska bidrag.   

 

Skillnader och likheter mellan branscher 

Precis som mellan regioner kunde även skillnader och likheter utläsas mellan och inom 

branscher i den deskriptiva analysen. Herremans m.fl. (2009) argumenterar för att 

branschtillhörighet är den mest avgörande faktorn i upprättandet av icke -finansiell 

redovisningen, vilket till viss del stöds av studiens resultat. Vissa samband var tydliga och 

kunde således kopplas till teori samt tidigare studier medan andra samband var svaga och 

svåra att koppla.  

Företag inom tjänstesektorn betonade och ägnade mycket utrymme till att redogöra hur de 

arbetade för en hälsosam arbetsplats, där personalens hälsa och arbetsrelaterade sjukdomar 

främst till följd av stress oftast utgjorde centrala delar. Detta tyder således på att företagen 
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inom tjänstesektorn tenderar att efterlikna varandra i detta avseende, vilket stödjer Herremans 

m.fl. (2009) resonemang om att branschtillhörighet är en väsentlig faktor vid icke -finansiell 

redovisning. SK Telecom var det enda tjänsteföretaget som inte utförligt beskrev hur de 

arbetade inom hälsofrågor, vilket troligtvis beror på att företaget även producerar produkter 

och således kan anses vara en blandning mellan ett tjänste- och produktionsföretag. Detta 

skulle kunna förklaras genom unicitet och att företagen verkligen upprättar redovisningen 

efter sina specifika förutsättningar (Eccles & Krzus, 2015; ”Integrated Reporting”, u.å.) 

Att stressrelaterade sjukdomar är mer vanligt inom tjänstesektorer än i produktionssektorer 

skulle stärka detta resonemang. Stressrelaterade sjukdomar kan vara ett erkänt problem inom 

tjänstesektorer, vilket har lett till ökad fokusering inom området i syfte att få bukt med 

problematiken och det speglar årsredovisningen(Berger & Luckmann, 1969; Scott, 1995, 

2008). Detta samband stärks ytterligare av verkstadsföretagens syn på en säker arbetsmiljö 

och läkemedelsföretagen som betonar vikten av en hygienisk arbetsmiljö.       

Att aktörer influeras av varandra har flertal tidigare studier påvisats (Barnouw, 1970; Coser 

m.fl., 1985; Katz, 1975; Tyack, 1974). Dessa forskares resonemang stödjer till viss del även 

resultatet i denna studie och underlättar förklaringen till varför företag som opererar i samma 

kontext liknar varandra.  Förutom tjänsteföretagens fokusering på arbetsrelaterade sjukdomar 

kunde samband i hur tjänsteföretagen beskrev motivation även utläsas. Det skulle kunna vara 

så att företagen inom tjänstesektorn influeras av varandra i strävan efter att höja personalens 

motivation, vilket speglas i årsredovisningen. En konsekvens av detta blir att arbetet och 

synen på att motivera personalen homogeniserats, vilket skulle kunna kopplas till Tyack 

(1974) och Katz (1975) förklaringar om hur utbildningssystem i USA gått från att vara 

differerande till att bli mer homogena. Beskrivningar av motivationssystem inom 

tjänstesektorn kan ha normaliserats i företagens årsredovisningar, vilket leder till att företag 

inte vill hamna utanför ramarna gällande denna aspekt (DiMaggio & Powell, 1983; Tengblad, 

2006).  

Hur företagen i studien beskriver risker för företagets framtid kopplat till humankapitalet kan 

bero på att de institutionaliserats inom respektive nätvek. Som tidigare nämnts finns det ett 

antal studier som påvisat hur aktörer inom samma nätverk homogeniseras angånde beteende 

och handlande (Barnouw, 1970; Coser m.fl., 1985; Katz, 1975; Tyack, 1974).  Gällande 

sambandet med risker och möjligheter är det mer realistiskt att företagen verkligen utgår från 

sina egna specifika förutsättningar. Detta eftersom risker och möjligheter är väsentligt för 

företagens framtida utveckling, vilket borde motivera företagsledningen till att arbeta 

djupgående inom dessa frågor och inte bara presenterar deras arbete ur ett legitimitetssyfte. 

Det skulle leda till att IIRC mål om unicitet inom detta område uppfylls (Eccles & Krzus, 

2015; ”Integrated Reporting”, u.å.).  Att även andra icke-finansiella redovisning standarder 

lägger stor vikt vid att risker och möjligheter kan ha bidragit till att företagen lyckas bra med 

att vara unika gällande dessa frågor, trots att IIRC ramverk är relativt nytt samt fått kritik för 

att vara alltför abstrakt (Eccles & Krzus, 2015).  
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Skillnader och likheter i ägarstruktur 

Företagens ägarstruktur var en av studiens variabler och syftade till att analysera inflyttandet 

av ägarstrukturen i årsredovisningarna. Att använda ägarstruktur som en variabel motiverades 

av Chau och Gray (2002) som förklarat att ägarstrukturen i företag påverkar företags 

årsredovisning. Resultatet i denna studie stödjer dock inte deras resonemang, eftersom 

samband kopplade till ägarstruktur var svåra att utläsa. Chiome Biosciences årsredovisning 

skiljer sig dock mot de övriga studieobjekten i vissa avseenden. Detta kan inte härledas till 

deras ägarstruktur eftersom de har liknande ägarstruktur som andra företag i studien. 

Skillnaden mot övriga var främst företagskulturen i företaget som inte byggts upp nämnvärt. 

Det skulle kunna bero på att Chiome Bioscience är ett relativt nystartat företag och litet i 

jämförelse med de övriga. Känslan av att allt i Chiome Bioscience redovisning var relativt 

nytt för dem genomsyrade hela redovisningen. Att företaget enbart börjat redovisa enligt IIRC 

ramvek för att uppnå legitimitet känns inte allt för långt borta. Detta resonemang stöds av 

Meyer och Rowan (1977) och Deephouse (1996) resonemang kring passiva aktörer som 

anpassar sig och tar till sig attribut för att tillhöra nätverket och således uppnå legitimitet. De 

har inga ambitioner att förändra eller förbättra institutionen, i det här fallet IIRC ramverk. 

Trots att det inte fanns något tydligt stöd för Chau och Gray (2002) resonemang kan man inte 

helt utesluta att det finns ett samband med ägarstruktur. Detta till följd av att majoriteten av 

företagens ägarstruktur liknade varandra. Det var en följd av att utbudet av årsredovisningar 

som hänvisade till IIRC ramverk var begränsat (”Integrated Reporting Examples Database | 

Integrated Reporting”, u.å.). För att möjliggöra en analys av region och bransch blev utbudet 

på årsredovisningar ännu mer minimerat. 

Skillnader och likheter i vision 

Under den deskriptiva analysen kunde företagens arbete med att genomsyra vision, mål och 

strategi till viss del utläsas i årsredovisningarna. Främst var det under kategorin system och 

stöd företagen lyfte fram målsättningar kopplade till humankapitalet. Systemen i sig var 

liknande inom flera av företagen men kopplingen till vision skilde sig sinsemellan. Företagen 

beskrev utförligt och återkommande hur de kopplade system och stöd till humankapitalet efter 

sina specifika förutsättningar.  Detta borde således innebära att företagen lyckats med att 

koppla humankapitalet till företagets vision i årsredovisningarna, vilket är essentiellt enligt 

IIRC (”International <IR> Framework | Integrated Reporting”, u.å.).  

Att företagen lyckats koppla humankapitalet till verksamhetens målsättning strider dock mot 

Eccles och Krzus (2015) och Stent och Dowler (2015) studier om att företag inte kopplar 

vision i den icke -finansiella redovisningen. En förklaring till motsättningen mellan vår studie 

och tidigare studier skulle kunna vara att visionen enbart genomsyrar vissa delar av 

årsredovisningen samt att resultaten uppnåtts tillföljd av olika tillvägagångssätt. Att företagen 

enbart kopplar vision till vissa delar av årsredovisningen skulle även kunna förklaras ur ett 

legitimitetsperspektiv. Företagen kanske enbart kopplar visionen i årsredovisningarna 

tillräckligt för att accepteras av aktörer inom IIRC nätverk för hållbarhetsredovisning men är 

inte villiga att ägna mer tid till att genomsyra visionen fullt ut (Deephouse, 1996; Meyer & 

Rowan, 1977). Konsekvensen blir att årsredovisningarna inte anses vara unika, vilket Eccles 

och Krzus (2015) poängterat.   
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Sammanfattning förklarande analys 

Under studien framkom indikationer som stödjer Golob och Barlett´s (2007) samt Kolk´s 

(2005) argumentation för regionens inflytande på den icke -finansiella redovisningen men 

också att branschtillhörighet (Herremans m.fl., 2009) påverkar upprättandet av redovisningar 

som hänvisar till IIRC ramverk. Normer inom de olika nätverken har främst använts för att 

förklara detta fenomen, vilket har kopplats till tidigare forskare som förklarat 

institutionaliseringsprocesser (Berger & Luckmann, 1969; DiMaggio & Powell, 1983; Scott, 

1995, 2008; Tengblad, 2006)   Att företagen har institutionaliserats både inom regioner och 

inom branscher kan förklaras med hjälp av denna studie. Hur de har institutionaliserats inom 

olika nätvek kan dock inte avgöras. Institutionaliseringsprocessen kan både ha spridits 

kognitivt för att sedan normaliseras och slutligen regleras eller tvärtom.  Detta har egentligen 

ringa betydelse för homogeniseringsprocessen i studieobjekten.  

Vilka effekter normer inom branscher och regioner ger på företagens upprättande av unika 

årsredovisningar är istället den mest väsentliga frågan, till följd av IIRC målsättning för 

ramverket (Eccles & Krzus, 2015; ”Integrated Reporting”, u.å.). Får normer inom branscher 

och regioner för högt inflytande riskerar årsredovisningarna att bli homogeniserade, precis 

som radiotjänster homogeniserades i USA (Barnouw, 1970) och andra likartade studier (Coser 

m.fl., 1985; Katz, 1975; Tyack, 1974).  En allt för hög grad av homogenisering skulle vara 

förödande för utvecklingen av IIRC ramverk, eftersom effekten blir att företagens 

målsättningar då inte genomsyras i årsredovisningarna.    

Det som kan utläsas i analysen är att de olika studieobjektens årsredovisningar inte har 

homogeniserats. Detta trots det fanns tydliga samband mellan hur branschtillhörighet och 

regionstillhörighet påverkade företagens redovisning. Det kan förklaras av att samtliga 

studieobjekt tillhör flera olika nätverk och som tidigare nämnts måste företagen anpassa sig 

efter normerna som finns inom respektive nätverk för att inte riskera att förlora sin legitimitet 

(DiMaggio & Powell, 1983; Scott, 1995; Tengblad, 2006). Då företag måste  anpassa sig till 

de nätverk de tillhör så bör således redovisningarna bli unika. Detta på grund av att alla 

företag är passivt eller aktivt med i en unik uppsättning av nätverk (DiMaggio & Powell, 

1983; Levy & Kolk, 2002; Marquis m.fl., 2007; Seo & Creed, 2002).   

Att studiens resultat påvisar att det är normer som bidrar till att unicitet uppnås i 

redovisningarna kan också bli problematiskt för IIRC ramverk på lång sikt. Detta på grund av 

att vid en allt globaliserade värld kan företag vara tvingande att söka sig till fler och större 

nätverk för att kunna överleva den ökande konkurrensen. Som tidigare nämnt är det väsentligt 

att man uppfyller de normer som finns i de olika nätverken för att inte förlora 

legitimitet(Meyer & Rowan, 1977). Till följd av detta måste företag även anpassa sin 

redovisning efter de olika nätverkens specifika krav på information. Vilket kan leda till att 

anpassningarna till de olika nätverken skapar allt för unika redovisningar och till följd av detta 

blir oanvändbara för samtliga nätverk. Det skulle också kunna resulterar i att företag måste 

upprätta flera olika redovisningar som är anpassade efter de specifika nätverk de ingår i, 

exempelvis en årsredovisning för de asiatiska intressenterna och en för de europiska 

intressenterna. Detta skulle med all sannolikhet innebära att kostnaden för upprättandet av 

redovisningarna överstiger nyttan den ger företag, vilket således påverkar utvecklingen av 

IIRC ramverk negativt   
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6. Slutsats 

 Kapitlet behandlar de slutsatser som kan konstateras utifrån studiens analys och svaren på 

studiens frågeställning. Sedan pressenteras en diskussion om studiens slutsatser för att kunna 

uppfylla studiens syfte. Avslutningsvis ges förslag till vidare studier inom området.  

För att uppfylla studiens syfte, vilket är att öka förståelsen för hur företag hanterar 

problematiken mellan unicitet och homogenitet i IIRC ramverket var det väsentligt att besvara 

studiens frågeställningar. Studiens första frågeställning gällande hur företag som hänvisar till 

IIRC ramverk beskriver humankapitalet och om det finns skillnader och likheter i 

beskrivningarna mellan regioner, branscher och ägarstrukturer resulterade i både tydliga och 

mindre tydliga mönster. Den tydligaste skillnaden mellan regionerna var att de europeiska 

företagen i studien fokuserade på mångfald och jämställdhet i högre utsträckning vid 

beskrivningen av humankapitalet än vad de asiatiska företagen gjorde. De asiatiska företagen 

beskrev däremot mer utförligt hur de arbetade för att utveckla humankapitalet än de 

europeiska företagen. Hur de asiatiska företagen utvecklade personalen beskrevs främst med 

hjälp av olika typer av internutbildningar. De beskrev även hur de använde personalen aktivt 

inom CSR arbetet. Studiens resultat påvisar även att det finns tydliga mönster över hur företag 

redovisar humankapitalet kopplat till vilken bransch de opererar inom. De största 

skiljelinjerna mellan branscher är hur företagen i studien beskrev personalens hälsa och 

motivation.   Att det finns skillnader kring hur företagen beskriver risker och möjligheter 

kopplat till humankapitalet kan även konstateras utifrån branscher, dock inte lika tydliga som 

beskrivningarna av hälsa och motivation.  Huruvida ägarstruktur inverkar på företags 

beskrivning av humankapital går dock inte att utläsa i form av tydliga mönster.  

Vilken inverkan har motsättningarna i paradoxen på årsredovisningarna var studiens andra 

frågeställning. Studiens resultat indikerar att normer inom olika institutioner har störst 

inverkan på vad som presenteras i årsredovisningarna. Detta leder till att årsredovisningar 

tillhörande aktör inom samma nätverk tenderar att likna varandra i vissa avseenden, vilket 

ligger i linje med tidigare studier som grundar sig i institutionell teori (Berger & Luckmann, 

1969; DiMaggio & Powell, 1983; Scott, 1995, 2008; Tengblad, 2006). Dessa teoretikers 

resonemang inom hur normer styr aktörers handlande finner vi även stöd för i denna studie. 

Hur normer sprider sig inom de olika nätverken kan inte denna studie ta ställning till, man kan 

enbart utläsa att normerna har stort inflytande över homogeniseringen. För att kunna uttala sig 

om hur spridningen av normerna sker måste en ytterligare fördjupning inom området 

genomföras. Att det kognitiva och tvingande också inverkar på homogeniseringen av 

årsredovisningarna kan också konstateras utifrån studiens resultat. Det är dock svårt att avgöra 

hur stor inverkan dessa två aspekter har på homogeniseringen av företagens årsredovisningar. 

Det kan vara så att det kognitiva och tvingande har direkt inverkan på 

homogeniseringsprocessen men det kan också bero på att de enbart påskyndar 

normspridningen inom nätverken.   

Som tidigare nämnt finns det tidigare studier som fokuserat på hur olika nätverk har 

inflytande på icke-finansiell redovisning. Dessa olika studier argumentera för att antingen 

region, bransch eller ägarstruktur inverkar på årsredovisningarnas utformning (Chau & Gray, 

2002; Golob & Bartlett, 2007; Herremans m.fl., 2009; Kolk, 2005). Tillskillnad från tidigare 
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studier användes variablerna region, bransch, och ägarstruktur samtidigt för att kunna studera 

och förstå vilka variabler som främst inverkar på årsredovisningar som hänvisat till IIRC 

ramverk. Resultat i denna studie kan både konstatera att bransch och – regionstillhörighet har 

inflytande på hur företag upprättar årsredovisningar enligt IIRC ramverk.  Det är dock svårt 

att utläsa om någon av variablerna dominerade och således har mer inflytande. Hade studiens 

resultat påvisat att antingen region eller branschvariabeln haft en dominerande ställning hade 

IIRC målsättning med unicitet gällande integrerad rapportering riskerat att gå förlorad. Detta 

hade även resulterat i att företagens möjligheter att hantera komplexiteten avseende 

motsättningarna i paradoxen försvårats ytterliga. 

Att det inte fanns några tydliga samband gällande ägarstruktur och hur företag upprättar 

redovisningen enligt IIRC kan bero på att ägarstrukturen inte har någon inverkan på 

integrerad redovisning, vilket i så fall strider mot Chau och Gray (2002) resultat för att 

ägarstruktur har inverkan på företags icke – finansiella redovisning. Trots att inget samband 

kunde utläsas kan man inte med hjälp av denna studie avfärda att det finns ett samband mellan 

ägarstruktur och framställningen av företagens årsredovisningar enligt IIRC ramverk.  Detta 

till följd av studiens urval där majoriteten av företagen hade liknande ägarstruktur, vilket är 

mer utförligt beskrivet i studiens metodreflektion.   

Motivet bakom studiens tredje frågeställning var att öka förståelsen för vilka konsekvenser 

som dubbelsidigheten i paradoxen får på årsredovisningar som hänvisat till IIRC ramverk. 

Resultatet i denna studie kan påvisa att företagen har lyckas att uppfylla en hög grad av 

unicitet trots att samband mellan både branschen och regionen kunde utläsas i analysen. I 

samtliga av studiens årsredovisningar kunde till viss del mål, strategi och vision utläsas vid 

beskrivningarna av humankapitalet. Detta behöver dock inte betyda att företagen uppfyller 

kriterierna för att redovisningarna ska anses vara genomsyrande av vision, mål och strategi, 

vilket Eccles och Krzus (2015) argumenterar för att de inte uppfyller. Enligt IIRC (”Integrated 

Reporting”, u.å.) ska visionen genomsyra alla kapitaltyper (finansiellt, tillverkning, 

intellektuellt, socialt och relations- samt naturkapital). Denna studie fokuserade enbart på hur 

företagen genomsyrade visionen i beskrivningen av humankapitalet samt hade en annan 

undersökningsmetodik än Eccles och Krzus (2015) studie.  Till följd av dessa aspekter kan vi 

inte uttala oss om huruvida visionen genomsyrar studieobjektens hela årsredovisningar eller 

enbart i vissa delar av humankapitalet.  

Studiens resultat påvisar att det är möjligt att skapa unika årsredovisningar och samtidigt bli 

influerad av aktörer från olika institutioner. Denna studies förklaring till att kombinationen av 

unicitet och homogenitet fungerar och inte inverkar på årsredovisningarna negativt är att 

samtliga företag i studien är stora och globala företag som tillhör en mängd olika nätverk med 

starka normer. Företagens storlek och globala verksamhet resulterar i att de blir tvingade att 

följa normer i varje enskilt nätverk för att inte riskera att förlora legitimitet inom nätverket. 

Till följd av den unika uppsättningen av nätverk de olika förtegen är, passivt eller aktivt, en 

del av kommer företagen vara kapabla att upprätta unika rapporter. Insikten att företag kan bli 

unika på grund av att ingå i flera nätverk med starka normer kan företag utnyttja i hela 

verksamheten och inte enbart i årsredovisningarna. Detta eftersom företag som agerar inom 

olika nätverk med starka normer måste anpassa sig för att ”passa in” för att erhålla legitimitet 
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i varje enskilt nätverk, vilket leder till att företagen differentierar sig från andra aktörer. 

Självklart finns det även risker gällande nätverk som har starka normer och kräver att 

företagen måste förändras för att få tillhöra nätverket. Om normer mellan olika nätverk skiljer 

sig åt i hög utsträckning kan det leda till att företag får svårt att uppnå legitimitet i samtliga 

nätverk. En konsekvens av detta kan bli att företag måste investera mycket resurser enbart på 

att bli accepterade inom olika nätverk, vilket kan överstiga de positiva effekterna av att vara 

differentierad. En annan risk med att ingå i flera närverk med olika normer är att företag blir 

för unika och således oanvändbara för aktörer i dess omvärld.  

Skulle ett nätverk exempelvis en bransch bli för dominerande finns det risk att IIRC ramverk 

blir lidande. Detta eftersom företag inom den specifika branschen enbart fokuserar på att leva 

upp till branschens normer, vilket skulle leda till att uniciteten går förlorad. I nuläget är dessa 

risker minimala, eftersom majoriteten av företagen som hänvisar till IIRC ramverk opererar 

globala och tillhör mängder olika nätverk som de måste följa för att bli accepterade av 

omvärlden. Fortsätter IIRC att växa och mindre företag börjar applicera ramverket ökar 

riskerna för att uniciteten i årsredovisningarna går förlorad. Detta eftersom mindre företag 

lättare kan blir beroende av dominanta institutioner, vilket leder till att årsredovisningarna 

standardiseras i högre utsträckning.     

Ett förslag till vidare forskning är att göra en studie med liknande utformning som denna om 

några år, på mindre företag som börjat applicera IIRC ramverk, för att sedan jämföra resultat 

med resultatet i denna studie. Detta för att öka förståelsen för hur mindre företag styrs av 

dominanta institutioner och hur det inverkar på årsredovisningarnas unicitet. Ett annat förslag 

till vidare forskning är att studera de andra kapitalformerna i IIRC ramverk. Skulle en sådan 

studie få liknande resultat kan den stärka denna studie och göra det möjligt att generalisera 

denna studies resultat i högre utsträckning. Avslutningsvis skulle man kunna studera 

paradoxen motsättningarna mellan unicitet och jämförbarhet men utgå från kvantitativ 

innehållsanalys. Det skulle kunna bidra till en ny dimension och öka möjligheten att 

generalisera denna studies resultat.        
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