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Problemformulering:  !Vad innebär begreppet integrerad rapportering? 

!Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med integrerad 
rapportering? 
!Finns det ett behov av en integrerad rapportering, i så fall vad ligger 
bakom behovet? 

 
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vad begreppet integrerad 

rapportering innebär och vilka fördelar respektive nackdelar en 
integrerad rapportering medför. Vidare är syftet att undersöka om det 
finns ett behov av en integrerad rapportering samt vad som ligger 
bakom detta eventuella behov. 

 
Metod: Metoden i studien är av en kvalitativ karaktär med en deduktiv ansats.   

Primärdata har samlats in genom intervjuer med 16 respondenter. 
 
Slutsats: De slutsatser som studien har kommit fram till är att en integrerad 

rapportering är ett förändrat synsätt där företag ska sätta lika stort 
värde vid den finansiella och icke-finansiella informationen samt 
kopplingen mellan dessa.  Fördelen med den integrerade 
rapporteringen är att den ger en tydlig och fullständig bild av ett 
företags verksamhet. Nackdelen med den integrerade rapporteringen 
är att den kan leda till omfattande rapporter. Företag och intressenter 
är i behov av en rapport som integrerar och visar en tydlig koppling 
mellan de ekonomiska frågorna med de sociala samt miljömässiga 
frågorna så att en helhetsbild av verksamheten skapas.  
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Problems:  !What does the concept of integrated reporting mean?  

!What advantages or disadvantages are there with integrated 
reporting?  
! Is there a need for an integrated reporting, if so what's behind the 
need? 

 
Purpose:  The purpose of this study is to investigate the concept of integrated 

reporting and what advantages and disadvantages an integrated 
reporting entails. Furthermore, the aim is to determine if there is a 
need for an integrated reporting and what is behind this potential 
need. 

 
Method:  The method in this study is of a qualitative nature with a deductive 

approach. Primary data were collected through interviews with 16 
respondents. 

 
Conclusions: The conclusions this study has come up with is that integrated 

reporting is a change in approach in which companies should put 
equal value on the financial and non-financial information and their 
interconnections. The advantage of the integrated reporting is that it 
provides a clear and complete picture of a company's operations. The 
disadvantage of the integrated reporting is that it may result in 
excessive reports. Companies and stakeholders are in need of a report 
that integrates and shows a clear link between the economic issues 
with social and environmental issues, so that a complete picture of the 
operation is created.  
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1. Inledning	  
Detta kapitel börjar med en kort beskrivning av bakgrunden till studiens ämne. Den följs av en 
genomgång av problemdiskussionen och frågeställningar för att sedan utmynna i ett syfte. 
Vidare presenteras studiens avgränsningar samt disposition. 
 
1.1 Bakgrund 
Målet med hållbar utveckling är att “tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Detta är ett känt citat tagen ur 
Brundtlandrapporten, “Vår gemensamma framtid”, skriven år 1987 av Världskommissionen för 
miljö och utveckling på uppdrag av Förenta Nationerna. Hållbar utveckling är ett begrepp som 
togs på allvar i slutet av åttiotalet. De flesta företag anser att det blir allt viktigare att synliggöra 
ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer för att få intressenternas förtroende. Företagen 
måste leverera på alla dessa tre aspekter och inte bara den ekonomiska som de tidigare har 
fokuserat på i årsredovisningen. Dagens komplexa samhälle ställer allt högre krav på företag och 
deras handlingar, därför räcker inte den traditionella redovisningsmodellen för att intressenter 
ska få en heltäckande bild av företaget. (Röster om transparens och hållbarhetsredovising, 2008) 
 
En ledande organisation inom hållbarhetsområdet är The Global Reporting Initiative (GRI) som 
har bidragit med ett globalt accepterat ramverk som består av riktlinjer för vad en separat 
hållbarhetsredovising ska innehålla (GRI; Röster om transparens och hållbarhetsredovising, 
2008). GRI:s ramverk tillhandahåller riktlinjer med principer och upplysningar som är 
standardiserade. Ramverket visar på en tillämpad struktur för hållbarhetsredovisningen och 
många företag använder sig av GRI:s riktlinjer. (Westermark, 2013)  
 
Begrepp som corporate social responsibility (CSR) och triple-bottom-line (TBL) är sådant som 
behandlar ämnet hållbarhet. CSR handlar om företags ansvarstagande med hänsyn till sociala, 
ekonomiska och miljömässiga aspekter. (Grankvist, 2012) En av pionjärerna inom 
hållbarhetsredovising John Elkington myntade uttrycket TBL på nittiotalet och menade att 
hållbar utveckling bestod av tre delar; People-Profit-Planet. Tidigare har fokus legat på den 
ekonomiska delen, Profit, men Elkington påpekade att företag behöver redovisa och hantera sin 
påverkan på alla de tre aspekterna. Han menade att företag inte endast skulle ha som mål att öka 
företagets ekonomiska värde utan att de bör utöka målen till att även inkludera sociala och 
miljömässiga värden. (Elkington, 2004) I dagsläget redovisar nästan alla stora företag sin 
ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan, vilket kallas för hållbarhetsredovising (Röster 
om transparens och hållbarhetsredovising, 2008). 
 
1.1.1 Hållbarhetsredovising 
I Sverige beslutade regeringen att statligt ägda bolag skulle upprätta en hållbarhetsredovisning 
enligt GRI:s riktlinjer och lagen trädde i kraft 1 januari 2008. Företagen ska redovisa i 
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affärsverksamheten hur de tar ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar i samband med 
årsredovisningen samt att rapporten ska bestyrkas av en oberoende part. För icke-statliga bolag 
finns inte liknande skyldighet men de kan välja frivilligt att upprätta en hållbarhetsredovisning. 
Genom frivilliga riktlinjer och regelverk kan företag öppet redovisa vilket ansvar de tar mot 
hållbar utveckling samt mäta sina prestationer. Dagens samhälle strävar ständigt efter att 
dokumentera, granska, utvärdera och redovisa, vilket ställer höga krav på företag att vara 
tillgängliga för extern granskning och utvärdering av deras redovisning. Företag agerar på ett 
mer ansvarsfullt sätt när de vet att de blir granskade. (Borglund, Frostenson & Windell, 2010) 
Hållbarhetsredovising är en ram för att redovisa ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter 
av företagets verksamhet (Frostenson, Helin & Sandström, 2012).  
 
Ekonomiskt ansvarstagande handlar främst om företags sätt att göra affärer och dess affärsetik, 
exempelvis policy mot mutor. Företaget ska säkra sin finansiella ställning på lång sikt samtidigt 
som de ska ta sitt ansvar gentemot sina aktieägare genom att se till att de erhåller avkastning för 
investerat kapitel. (CSR-Socialt ansvarstagande för företag, 2005; Grafström, Göthberg & 
Windell, 2008) Miljömässigt ansvarstagande handlar om att företaget agerar på ett sätt som är 
långsiktigt hållbart ur miljösynpunkt, vilket innebär att företaget utnyttjar resurser på ett effektivt 
och hållbart sätt. Samtidigt ska de se till att produkterna inte är farliga och att de når 
konsumenterna på ett så miljövänligt sätt som möjligt.  (CSR-Socialt ansvarstagande för företag, 
2005) Socialt ansvarstagande innebär att företaget är förpliktigat att stå till svars för sin påverkan 
på samhället och ska visa hänsyn gentemot medborgarna i samhället (Grafström, Göthberg & 
Windell, 2008). 
 
Det som finns i hållbarhetsredovisningen är sådant som har tagits upp tidigare av 
miljöredovisningen. Hållbarhetsredovisningen till skillnad från miljöredovisningen innehåller 
information om sociala och ekonomiska aspekter av företagets verksamhet. 
Hållbarhetsredovisningen ska innehålla information av betydelse för intressenterna, både inom 
och utanför organisationen, som underlag för deras beslutsfattande. En hållbarhetsredovising ska 
innehålla områden som är relevanta för verksamheten, olika typer av företag medför olika sorters 
påverkan på omgivningen. Väsentlighet, fullständighet, hållbarhetssammanhang och 
kommunikation med intressenterna är principer som enligt GRI ska vara vägledande för vad 
redovisningen ska innehålla. (Frostenson, Helin & Sandström, 2012) 
 
Syftet med GRI:s redovisningsriktlinjer är att skapa transparens, för att möjliggöra en bedömning 
av ett företags prestanda ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt sammanhang. Samtidigt ska 
det underlätta för intressenter att jämföra ett företags prestanda med ett annat företag. 
Intressenterna ställer krav på att företagen ska kunna tillhandahålla relevant och aktuellt 
information om resultat, historisk utveckling och framtidsplaner. (Röster om transparens och 
hållbarhetsredovising, 2008) Hållbarhetsredovisningen kan ses som ett konkurrensmedel 
eftersom företag riskerar att förlora sina kunder till företag som hållbarhetsredovisar (Frostenson, 
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Helin & Sandström, 2012). Frivillig rapportering är en strategi för bolag att öka trovärdigheten 
på verksamheten genom ökad transparens som i sin tur ökar intressenternas förtroende för 
företaget (Van Wensen et al., 2011). Transparens förmedlar att företaget inte har något att dölja 
och därför förtjänar omvärldens förtroende. Hållbarhetsredovising leder till att företag stärker sitt 
varumärke och rykte samtidigt som de blir konkurrenskraftiga. Genom att upprätta en 
hållbarhetsredovising attraherar företag bra samarbetspartner och leverantörer. (Westermark, 
2013)  
 
Hållbarhetsredovising binder ihop redovisningsbegreppet med frågor rörande hållbar utveckling. 
Enligt revisionsbyrån KPMG hållbarhetsredovisade 95 % av världens 250 största företag år 2011. 
Hållbarhetsredovisningen brukar presenteras i en separat rapport, som ett avsnitt i 
årsredovisningen eller där hållbarhetsfrågorna är sammansatta i årsredovisningens 
förvaltningsberättelse och fungerar som ett externt kommunikationsmedel.  (Westermark, 2013) 
Problemet med den separata hållbarhetsredovisningen är att den saknar koppling till företagets 
strategier (Röster om transparens och hållbarhetsredovisning, 2008) och ett sätt att förena 
företagens hållbarhetsfrågor med den finansiella informationen är genom en mer integrerad 
rapportering (Grankvist, 2012). 
 
1.1.2 Integrerad rapportering 
Kort uttryckt är integrerad rapportering total kommunikation. En integrerad rapportering är inte 
detsamma som att placera hållbarhetsredovisningen i årsredovisningen. Grunden till integrerad 
rapportering handlar om vad företagets finansiella faktorer har för relation med icke-finansiella 
faktorer och hur relationen påverkar företagets långsiktiga hållbarhet. Mest synligt i den 
integrerade rapporteringen är redovisningen, som ska vara en integrerad redovisning om hur 
företag genererar värde både på kort-, medel- och långsikt. Tanken är att företag ska integrera 
dess strategiska överväganden, bolagsstyrnings ”tänket” med resultatrapportering och 
framtidsutsikter. Investerare söker mycket mer information när de ska bestämma sig för en 
investering än det som finns att hitta i dagens finansiella rapporteringar. Det är många faktorer 
som bestämmer företags värde och värdeutveckling för framtiden. Några faktorer är finansiella 
såsom fastigheter och pengar som är enklare att mäta samt redovisa vilket är vad som görs i 
finansiella redovisningar. Många av de faktorer som bestämmer värde i företag är svårare att 
mäta och är därför svårare att redovisa. Det handlar bland annat om humankapital, var 
medarbetarna befinner sig i företagets strategiska framtidsutsikter när det gäller värdepåverkan 
och värdeutveckling. Immateriella tillgångar som patent, varumärken, varumärkesskydd och 
marknad är faktorer som är viktiga för företagets värdeutveckling. (Larsson, 2013) 
 
Ramverket för en integrerad rapportering utvecklas fram av International Integrated Reporting 
Council (IIRC) som är en sammanslutning utav alla i marknaden förekommande standardsättare 
för redovisning, revisorer, företag, civilsamhällets organisationer, investerare och 
finansanalytiker. Tanken med IIRC är att utveckla ett nytt redovisningsramverk som kan bli en 
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ny internationell standard samt får internationell acceptans på samma sätt som International 
Financial Reporting Standards (IFRS) och United States Generally Accepted Accounting 
Principles (US GAAP). I första hand är standarden ämnad att tillämpas av stora börsnoterade 
företag över hela världen och sedan i framtiden av mindre företag, civilsamhällets organisationer, 
kommun och landsting. (Larsson, 2013) 

 
1.2 Problemdiskussion och frågeställning 
Traditionellt sätt dokumenteras hållbarhetsredovisningen separat men en utveckling under de 
senaste åren har lett till att företag integrerar hållbarhetsrapporterna i årsredovisningen 
(Dobkowski-Joy & Brockland, 2013) fastän det inte är ett krav i många länder (Leo & Vollbracht, 
2011). I den separata hållbarhetsredovisningen saknas det en tydlig koppling mellan 
hållbarhetsinformationen, företagens strategi och det finansiella resultatet. Företagens arbete med 
hållbarhet redovisas främst genom fristående hållbarhetsredovisningar eller som särskilda avsnitt 
i årsredovisningen. Ett sätt att förena företagens hållbarhetsfrågor med den finansiella 
informationen och samtidigt förtydliga hållbarhetsaspekterna i företagets strategi är genom en 
mer integrerad rapportering. (Grankvist, 2012) År 2013 lanserade IIRC ett ramverk, en 
internationellt överenskommen redovisningsmodell för integrerad rapportering som ska möta de 
informationskrav som olika intressenter ställer på företag och organisationer (Krzus, 2011). 
Avsikten med integrerad rapportering är att företagets intressenter ska få ett bättre 
beslutsunderlag än vad dagens årsredovisningar och finansiella rapporter erbjuder. Integrerad 
rapportering ska tydliggöra kopplingen mellan den finansiella och den icke-finansiella rapporten 
och samtidigt hjälpa rapporten att bli mer begriplig. (PwC, 2013) Det är svårt att förstå 
innebörden av begreppet integrerad rapportering, eftersom begreppet är så pass nytt. Brist på 
publicerad litteratur och forskning inom området beror på att ramverket för integrerad 
rapportering släpptes i slutet av år 2013. 
 

• Vad innebär begreppet integrerad rapportering? 
 
Effekterna av den integrerade rapporteringen förväntas ge en mer koncis, sammanhängande och 
balanserad bild av organisationens resultat. Samtidigt kan rapporteringen leda till ett integrerad 
tänkande inom organisationen.  En annan fördel med den integrerade rapporteringen är att den 
medför bättre beslutsfattanden för både den interna som den externa parten. (PwC, 2013) Enligt 
Åse Bäckström, KPMG, syftar integrerad rapportering till att ge en bättre bild av hur företaget 
jobbar med frågor kring hållbar utveckling. Årsredovisningarna har blivit allt mer omfattande 
och informationen blir allt svårare att ta till sig enligt Bo Lagerström, PwC. IIRC:s ramverk 
syftar till att hjälpa till att göra den finansiella rapporteringen i kombination med den icke-
finansiella rapporteringen begriplig. Ramverket kommer att underlätta till att skapa en struktur i 
rapporteringen som på ett bättre sätt kommunicerar vad företaget faktiskt gör. (FAR, 2013) 
Integrerad rapportering kräver en modernisering av befintliga rapporteringar med nya 
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myndighetskrav och det kommer att ta tid innan företaget, ledningen, intressenter och andra kan 
lära sig att hantera den (Krzus, 2011). Nackdelen med en integrerad rapportering för företag är 
att transparensen ökar och det kan ses som en konkurrensnackdel eftersom informationen om 
företags aktuella och framtida planer kan användas av konkurrenter. Integrerad rapportering är 
enklare sagt än gjort, det är en utmaning för exempelvis ledningen att ändra på sitt nuvarande 
tankesätt. En integrerad rapportering kräver ett annat tankesätt där det bland annat handlar om ett 
ökat ansvarstagande och samarbete mellan styrning, ledning och strategi.  
 

• Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med integrerad rapportering? 
 
Integrerad rapporteringen är inte till stor nytta för de intressenter som anser att de inte har ett 
behov av den. Det finns investerare som ser integrerad rapporteringen som oanvändbar då de är 
kortsiktigt orienterade och behöver främst, om inte endast, den traditionella årsredovisningen för 
att förutse företagets kortsiktiga resultat. (Fasan, 2013) För företag som finansieras genom 
banker dvs. på bankbaserade ekonomier kontrolleras och övervakas företagens handlande 
noggrant av bankerna själva och därmed har de inte behov av en integrerad rapportering (Jensen 
& Berg, 2012). Det som har gett upphov till en integrerad rapportering är att den separata 
hållbarhetsredovisningen saknar en tydlig koppling till den finansiella redovisningen. Det 
framhävs tydligt att det är viktigt för företag att ta sitt ansvarstagande gentemot samhället för att 
motverka kriser i framtiden. Tanken är då att en integrerad rapportering ska förena företagets 
finansiella information med deras hållbarhetsfrågor och samtidigt förtydliga 
hållbarhetsaspekterna i företagets strategi. Frågan är dock om detta är tillräckligt för att det ska 
finns ett behov för företag att implementera en integrerad rapportering.  
 

• Finns det ett behov av en integrerad rapportering, i så fall vad ligger bakom 
behovet? 

 
1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka vad begreppet integrerad rapportering innebär och vilka 
fördelar respektive nackdelar en integrerad rapportering medför. Vidare är syftet att undersöka 
om det finns ett behov av en integrerad rapportering samt vad som ligger bakom detta eventuella 
behov. 
 
1.4 Avgränsningar 
I denna studie så kommer vi att avgränsa oss till ämnet integrerad rapportering. Studien 
avgränsas till att omfatta personer som arbetar i företag som hållbarhetsredovisar och andra 
intressenter med koppling till ämnet. 
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1.5 Disposition  
Figuren nedan visar dispositionen i studien och hur kapitlen kopplas till varandra.  
 

 
Figur 1. Studiens upplägg, egen bearbetning.  

  

Kapitel 2 

•  I metodkapitlet beskrivs och motiveras studiens forskningsansats, forskningsmetod 
samt datainsamling, följt av en beskrivning av reliabilitet och validitet av data. 
Kapitlet avslutas med resonemang kring operationalisering och källkritik.  

Kapitel 3 

•  I kapitel tre beskrivs den teoretiska referensramen, dess syfte är att ge en 
utgångspunkt för analys av studiens empiri. Denna består av en beskrivning av 
integrerad rapportering och dess fördelar respektive nackdelar, legitimitetsteorin 
och  intressentteorin. 

Kapitel 4  
•  Det empiriska kapitlet redogör för en sammanställningen av de genomförda 

intervjuerna.  

Kapitel 5 

•  I kapitel fem analyseras det empiriska materialet med hjälp av studiens 
referensram. För att på så sätt resonera och försöka besvara studiens frågeställning 
och uppnå studiens syfte.  

Kapitel 6 

•  I kapitel sex presenteras studiens slutsatser samt författarnas egna reflektioner 
framförs. Kapitlet avslutas med att presentera förslag till vidare forskning kring 
ämnet.  
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2. Metod 

I metodkapitlet beskrivs det tillvägagångssätt som har använts för att uppnå studiens syfte. 
Kapitlet börjar med en beskrivning av forskningsansatsen som följs av forskningsmetod, 
datainsamling, reliabilitet och validitet, operationalisering samt källkritik. 
 
2.1 Forskningsansats  
Ett vetenskapligt arbete följer oftast två olika ansatser, deduktiv eller induktiv (Olsson & 
Sörensen, 2007). Den deduktiva ansatsen innebär att teorier testas med hjälp av empiri och egna 
företeelser. Den induktiva ansatsen går istället från empiri och observationer i verkligheten till att 
den knyter an till teorier. (Bryman & Bell, 2011; Olsson & Sörensen, 2007)  
 
I denna studie har en deduktiv ansats använts där vi till en början byggde upp den teoretiska 
referensramen för att få en större förståelse kring ämnet. Utifrån den färdigställda referensramen 
skapades intervjuguider inför intervjuerna för att samla material till empirikapitlet. Detta la en 
grund för analys och slutsatser. En förståelse skapades under studiens gång genom att jämföra 
redan befintlig teori mot insamlad data från empirin. 
 
2.2 Forskningsmetod 
Kvalitativ och kvantitativ ansats är två forskningsmetoder som representerar olika 
kunskapsperspektiv. Vilken metod som används beror på undersökningens frågeställning. Den 
kvantitativa undersökningen använder mätning och resultatet grundar sig på ett begränsat antal 
variabler och ett stort antal individer. Den kvalitativa metoden skiljer sig från den kvantitativa 
metoden då forskaren inte samlar in data med hjälp av siffror men istället fokuserar på ord. 
(Bryman & Bell, 2011) Vid en kvalitativ metod ska forskaren vara objektiv, för att få tillgång till 
ny information som är användbar som forskaren inte har räknat med men som är väsentligt för att 
få en tydligare bild av problemet. Information till kvalitativ metod samlas oftast in via intervjuer. 
(Olsson & Sörensen, 2007)  
 
I denna studie har en kvalitativ metod använts då syftet och frågeställningen syftar till en djupare 
kunskap och förståelse kring ämnet integrerad rapportering, vad det är, vilka för- respektive 
nackdelar den medför samt om det finns ett behov av det. Genom att relevanta personer får ge 
sina synpunkter kring ämnet kan vi jämföra respondenternas svar gentemot varandra respektive 
mot teorin för att därmed analysera och dra slutsatser. Den kvalitativa undersökningen består av 
ett urval av respondenter som jobbar med hållbarhetsredovising i svenska företag samt två 
finansanalytiker och en svensk ambassadör för integrerad rapportering.  
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2.3 Datainsamling 
Datainsamling är en central del under uppsatsprocessen och består av två typer av data; 
primärdata och sekundärdata. Primärdata är den data som forskarna själva samlat in med hjälp av 
någon relevant insamlingsmetod (Olsson & Sörensen, 2007) exempelvis med hjälp av 
observationer, intervjuer eller enkäter (Andersen, 1998).  Sekundärdata är data som tidigare 
samlats in av forskare eller individer för dess eget forskningssyfte (Olsson & Sörensen, 2007; 
Andersen, 1998). I denna studie har både primärdata och sekundärdata samlats in.  
 
Primärdata har i denna studie samlats in genom intervjuer vilket medför till en djupare förståelse. 
Intervjuer har utförts med personer som arbetar inom hållbarhetsområdet och två 
finansanalytiker samt en svensk ambassadör för integrerad rapportering. Genom intervjuer med 
personer med relevant kunskapsbakgrund kan en mer konkret bild skapas kring ämnet integrerad 
rapportering genom att respondenterna får ge sina synpunkter på området.  
 
Sekundärdata har samlats in via litteratur, artiklar, rapporter och hemsidor. Litteraturen har 
hittats via Mälardalens högskolas bibliotekskatalog, där bland annat sökorden hållbarhet, 
hållbarhetsredovisning, hållbarhetsrapportering, CSR, TBL, integrated reporting och GRI har 
använts. Även metodböcker har hämtats från bibliotekets katalog. Databasen Discovery har 
använts för att leta efter artiklar och den söker i bibliotekets alla databaser samtidigt vilket 
utvidgade sökningen efter relevanta artiklar för denna studie. Här användes sökord såsom 
Integrated reporting, Integrated report, Sustainability report, Annual report, CSR och TBL. De 
artiklar som var relevanta för studien användes och så granskade vi vilka källor de refererat till 
vilket gav oss ytterligare artiklar att använda i denna studie. Sedan har även Uppsala Universitets 
söktjänst Summon använts, vilket söker bland bibliotekets böcker, artiklar, tidskrifter, e-böcker 
m.m.  Vad gäller forskning om området integrerad rapportering finns inte lika mycket litteratur 
och artiklar då fenomenet är relativt nytt. Vid insamlandet av sekundärdata har endast det som 
ansetts vara viktigt för att uppfylla studiens syfte valts att tas med.  
 
2.3.1 Intervjuer 
En intervju kan utföras personligt, via mail eller genom telefon (Björklund & Paulsson, 2012). 
Intervjuerna i denna studie genomfördes genom telefon och mail. Anledningen till varför många 
mailintervjuer genomfördes istället för telefonintervjuer var att respondenterna fick chansen att 
svara på frågorna i lugn och ro samt att vi inte behövde bestämma tid för när intervjun skulle äga 
rum. Nackdelen med telefon- och mailintervju är att det personliga mötet och samspelet 
försvinner eftersom det inte går att läsa av kroppsspråk i jämförelse med en personlig intervju 
(Björklund & Paulsson, 2012). Personliga intervjuer hade varit önskvärt för att ”komma närmare” 
respondenten men pga. tidsbrist och knappa ekonomiska resurser, då de befinner sig på längre 
avstånd, valdes ovan nämnda metoder för intervju. Intervjufrågorna i intervjuguiden (bilaga 1 
och 2) var bestämda på förväg och följs i en bestämd ordning vilket Björklund och Paulsson 
(2012) kallar för en strukturerad intervju. Intervjuguiden bygger på referensramen. Utifrån de 
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angivna frågorna i intervjuguiden har respondenterna chansen att svara öppet inom 
frågeformulärets ramar, trots det fanns det en fråga där de fick chansen att uttrycka sig fritt 
utanför de angivna ramarna. 
 
I ett tyst grupprum på Mälardalens högskola genomfördes telefonintervjuerna med telefonens 
högtalare på för att båda författarna skulle få höra och prata med respondenterna samt för att 
kunna spela in (efter deras godkännande). Enligt Olsson och Sörensen (2007) ska 
informationsmaterialet som fås vid intervjuer alltid transkriberas, dvs. att det som sägs vid 
intervjun ska skrivas ned ordagrant. Efter det skall det som anses vara relevant för studien tas 
med och resten ska uteslutas vilket leder till meningskoncentrering, vilket innebär att de 
meningar som tagits med utformas mer koncist (Olsson & Sörensen, 2007). Detta har gjorts med 
samtliga telefonintervjuer. Vi har även fått respondenternas godkännande att åter kontakta dem 
vid eventuella funderingar.       
 
2.3.2 Urval av företag och respondenter 
Eftersom det för statligt ägda bolag är lagstadgad att hållbarhetsredovisa bestämde vi att skicka 
förfrågning främst till dessa företag. Vidare har vi på Google sökt på ”hållbarhetsredovisning i 
svenska företag” och fått sökträffar som gett förslag på svenska företag som hållbarhetsredovisar. 
Sedan har vi även sökt efter företag som hållbarhetsredovisar genom söktjänsten i databasen 
Retriever Business. Båda söktjänsterna har varit till stor nytta för att hitta företag som 
hållbarhetsredovisar. När företag som hållbarhetsredovisade hittades till studien sökte vi efter 
personer som arbetade med hållbarhetsfrågor. Även två finansanalytiker och Lars-Olle Larsson 
som är svensk ambassadör för integrerad rapportering kontaktades för intervjuer. Anledningen 
till att dessa personer intervjuades var att få andra intressentgruppers perspektiv på integrerad 
rapportering, eftersom integrerad rapportering främst riktar sig mot personer som arbetar med 
investeringsfrågor. De personer inom respektive företag som valts att intervjuas har kunskap om 
hållbarhetsredovising och arbetar med hållbarhetsfrågor. Samtliga intervjupersoner har erbjudits 
anonymitet, vilket är inte vad majoriteten av respondenterna önskade. Tabell 1 visar en 
sammanställning av varje respondent, var de jobbar och vilken position de har.  
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Tabell 1, egen bearbetning av respondentsammanställning 

Företag  Respondent Position Datum Intervju 
EON Catja Appelros Hållbarhetschef 28/4-14 Mailintervju 
Holmen AB Lars Strömberg Chef för koncernens miljö- 

och hållbarhetsfrågor 
22/4-14 Mailintervju 

Jernhusen AB Klas Johansson Chef för hållbar utveckling 14/4-14 Mailintervju 
Lantmännen Maria Carty Sustainability project 

manager 
6/5-14 Mailintervju 

Peab Elin Olsson Hållbarhetssamordnare 28/4-14 Mailintervju 
Postnord AB Anna Viefhues Investor relations & 

sustainability communication 
15/4-14 Mailintervju 

Renova AB Viktoria 
Edvardsson 

Miljö- och kvalitetschef 9/5-14 Mailintervju 

Svenska 
Cellulosa 
Aktiebolaget 
(SCA) 

Marita Sander Communications director 
sustainability 

14/4-14 Mailintervju 

SFF Nils Liliedahl Finansanalytiker 13/5-14 Telefonintervju 
SJ AB Victoria 

Burgoyne 
Strategisk miljöspecialist 22/4-14 Mailintervju 

Sveaskog AB Charlotte Jönsson HR-specialist 25/4-14 Mailintervju 
Swedavia AB Lena Wennberg Koncernmiljöchef 17/4-14 Mailintervju 
Swedbank AB Amanda Jackson Senior rådgivare hållbarhet 14/4-14 Mailintervju 
Swefund AB Lars-Olle Larsson ESG senior manager 29/4-14 Telefonintervju 
TeliaSonera 
AB 

Henrik 
Weinestedt 

Hållbarhetskoordinator 24/4-14 Mailintervju 
 

X Anonym Finansanalytiker 29/4-20 Telefonintervju 
 
2.4 Reliabilitet och Validitet 
Vid insamling av data kan problem uppstå eftersom det är svårt att veta hur pass säker 
informationen som samlats in är. Reliabilitet och validitet är mått som visar på hur trovärdighet 
och kvalitet i en studie har uppnåtts. Forskaren måste veta att samling av information görs på ett 
tillförlitligt sätt (reliabilitet) och att informationen syftar på att undersöka det som undersöks 
(validitet). (Patel & Davidson, 2011; Björklund & Paulsson, 2012) 
 
Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och trovärdighet. Det innebär att undersökningen måste 
vara pålitlig (Patel & Davidson, 2011; Björklund & Paulsson, 2012). När en studie är reliabel 
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innebär det att om andra forskare skulle välja samma tillvägagångssätt ska de komma fram till 
samma resultat. Låg reliabilitet enligt den kvantitativa metoden är om forskaren ställer samma 
frågor till en person ett flertal gånger och får olika svar varje gång. Men när det gäller den 
kvalitativa metoden tar forskaren hänsyn till den unika situationen som existerar vid 
undersökningstillfället och därför anses reliabiliteten tillräcklig i en kvalitativ undersökning om 
resultatet skulle bli annorlunda. Det kan bero på att personen i fråga har lärt sig något nytt om 
undersökningen skulle göras om vid ett annat tillfälle. (Patel & Davidson, 2011) Integrerad 
rapportering är relativt nytt inom redovisningsområdet och kunskapen samt synsättet inom 
området är inte stort. Därför tror vi att om andra skulle göra en liknande studie är det inte 
sannolikt att de kommer komma fram till samma resultat. Kunskapen om integrerad rapportering 
kommer att ändras när det finns tillräckligt med information och tydliga riktlinjer samt när fler 
företag börjar ha en integrerad rapportering. Sannolikheten är att våra respondenters kunskap 
inom området kommer att öka ytterligare när företagen börjar ha en integrerad rapportering.  
 
Validitet handlar om i vilken utsträckning forskaren verkligen mäter det som avses att mäta 
(Patel & Davidson, 2011). Validiteten i denna studie betyder att den insamlade informationen är 
relevant för frågeställningen. Validiteten går ut på om de slutsatser som har presenterats från en 
undersökning hänger samman eller inte. (Bryman & Bell, 2011) Validitet i en kvalitativ 
undersökning avser hela forskningsprocessen och är inte enbart relaterad till datainsamlingen. 
För att säkerställa hög validiteten i undersökningen så har respondenter med relevant 
kunskapsbakgrund intervjuats.  
 
Studiens validitet och reliabilitet har vi försökt stärka genom att samla in information från ett 
antal olika källor. Information förvrids ju längre uppgiftslämnaren är från fenomenet och därför 
är det viktigt för trovärdigheten att källorna är nära till det som undersöks (Bryman & Bell, 
2011). Alla respondenter i denna undersökning kan betraktas som trovärdiga eftersom de har 
kunskap inom sitt område.  
 
2.5 Operationalisering  
När den teoretiska referensramen skall översättas till enkät- eller intervjufrågor kallas det för att 
operationalisera (Patel & Davidson, 2011). Intervjufrågorna grundar sig på forskningsfrågorna i 
problemdiskussionen. Såsom Patel och Davidson (2011) påpekade har teorin samt 
frågeställningen legat till grund för intervjuguiden. I tabell 2 illustreras kopplingen mellan 
intervjufrågorna till personerna som arbetar med hållbarhetsredovising och de 
problemformuleringar som ligger till grund för studien. I tabell 3 illustreras kopplingen mellan 
intervjufrågorna till finansanalytikerna samt den svenska ambassadören och 
problemformuleringarna. Frågorna i bilaga 1 och 2 skiljer sig åt mellan de två grupperna för att 
ta till vara på deras olika kunskapsområden men utgångspunkten i frågorna var fortfarande 
densamma.  
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Tabell 2, egen bearbetning av operationalisering 

Intervjufrågor Ämnesområde Motivering 

4,5 och 10 Integrerad rapportering Frågorna ställdes för att få svar på första 
forskningsfrågan. Frågorna härleddes med hjälp 
av teorin i referensramen från avsnitt 3.3 och 3.4 
som handlar om integrerad rapportering och 
IIRC.   

6-7 Fördelar respektive 
nackdelar 

Frågorna ställdes för att kunna besvara andra 
forskningsfrågan. I referensramen avsnitt 3.3.1 
och 3.3.2 finns teori som motiverade fram 
frågorna i intervjuguiden.  

1-3, 8-9 Behovet av integrerad 
rapportering 

Frågorna härledde från avsnitt 3.1- 3.2 och 3.5 - 
3.6 i referensramen och dessa frågor ska besvara 
den sista forskningsfrågan. 

 
 
Tabell 3, egen bearbetning av operationalisering 

Intervjufrågor Ämnesområde Motivering 

1 Integrerad rapportering Frågan ställdes för att få svar på första 
forskningsfrågan. Den härleddes med hjälp av 
teorin i referensramen från avsnitt 3.3 som 
handlar om integrerad rapportering.   

4-5 Fördelar respektive 
nackdelar 

Frågorna ställdes för att kunna besvara andra 
forskningsfrågan. I referensramen avsnitt 3.3.1 
och 3.3.2 finns teori som motiverade fram 
frågorna i intervjuguiden.  

2-3, 6-7 Behovet av integrerad 
rapportering 

Frågorna härledde från avsnitt 3.1- 3.2 och 3.5 - 
3.6 i referensramen och dessa frågor ska besvara 
den sista forskningsfrågan. 

 
 
2.6 Källkritik 
Källkritik handlar om att forskaren ska förhålla sig kritisk till de källor som används. Källorna 
ska utvärderas för att se om de var tillräckligt bra och starka för att besvara frågeställningen. 
(Patel & Davidson, 2011) I denna studie har sekundärdata som är andrahandskälla och 
primärkälla, som är förstahandskälla använts. Sekundärdata är data som tagits fram i tidigare 
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syften och därför har vi varit kritiska eftersom informationen kan vara vinklad. Informationen 
har granskats noga i syfte att urskilja om det är ren fakta eller om det finns inslag av andra 
personers åsikter.

 
Sekundärdata som har använts i studien består till stor del av vetenskapliga 

artiklar och utgiven litteratur. Information har endast hämtats från hemsidor som vi anser vara 
trovärdiga. Det kan uppstå problem då sekundärdata inte är publicerad med denna studie i åtanke. 
För att komma till rätta med detta problem har primärdata samlats in genom intervjuer.  
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3. Referensram 
I kapitlet nedan görs en genomgång av relevanta teorier som ska öka förståelsen för integrerad 
rapportering. Teoridelen ligger också till grund för analysen senare i studien. Kapitlet börjar 
med en kort beskrivning av dagens finansiella och icke-finansiella rapporter. Kapitlet fortsätter 
med en beskrivning av integrerad rapportering, IIRC, intressentteori och legitimitetsteori.  
 
3.1 Den finansiella rapporten idag 
I årtionden har den finansiella rapporteringen använts som företagets främsta 
kommunikationskälla mellan investerare och finansanalytiker. Den finansiella rapporten lägger 
en grund för hur marknaden skall allokera kapital och visar en trend mot ökad kvantitet av 
information i rapporterna. Ökad kvantitet är inte dåligt från en användares perspektiv om den 
ökade kvantiteten medför mer användbar information. De företag som ska öka sin kvantitet i den 
finansiella rapporten pga. omvärldens krav kan se det som en börda då det kräver ytterligare 
resurser för att utarbeta rapporten. Det verkliga problemet är dock inte kvantitet av den 
finansiella rapporten utan komplexiteten. Det existerar en hög grad av komplexitet i både 
redovisningsstandarder och i upplysningskraven.  För att rapporten skall vara till nytta för 
beslutsfattande för alla företagets intressenter behöver den finansiella rapporten vara relevant, 
begriplig, tillförlitlig, neutral och jämförbar. (Eccles & Krzus, 2010) 
 
3.2 Den icke-finansiella rapporten idag 
Tidigare studier har visat på att redovisningsinformationen enskilt inte är tillräcklig för att 
förklara företagets marknadsvärde (Carnevale & Mazzuca, 2014). Den ökade komplexiteten i 
den finansiella rapporteringen medför ett ökat behov av den icke-finansiella rapporteringen 
(Eccles & Krzus, 2010). Icke-finansiell rapportering är vanligtvis frivilligt att redovisa för 
företag och är separat från den finansiella rapporten (Mio & Venturelli, 2013). I de icke-
finansiella rapporterna ligger fokus på företagets påverkan på intressenterna, denna påverkan kan 
vara ekonomiskt, miljömässigt eller socialt. Påverkan som inte bara kan hänföras till ekonomiskt 
effektivitet som exempelvis arbetsvillkor, miljö, produktansvar, mänskliga rättigheter och 
samhällsengagemang uppmärksammas i ett företags hållbarhetsredovisning. (Frostenson, Helin 
& Sandström, 2012) I en kunskapsbaserad ekonomi, där en större andel av ett företags tillgångar 
är immateriella och som inte alltid syns i balansräkningen, blir den finansiella rapporten inte helt 
representativt för verksamheten (Eccles & Krzus, 2010). Sedan föreslår hållbarhetsredovisningen 
att företag ska utforska värdet och relevansen i den icke-finansiella informationen (Carnevale & 
Mazzuca, 2014). Den icke-finansiella informationen tillför ytterligare en dimension av 
komplexitet till den externa rapporten då de oftast är en separat rapport. Svårigheten med den 
icke-finansiella rapporteringen jämfört med den finansiella rapporteringen är att det inte går att 
jämföra olika företags rapporter med varandra. (Eccles & Krzus, 2010) 
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3.3 Integrerad rapportering 
Den fundamentala förutsättningen för en integrerad rapportering är att ha både den finansiella 
och den icke-finansiella informationen i årsredovisningen. Den icke-finansiella informationen 
innefattar styrning, socialt och miljömässigt information. (Leo & Vollbracht, 2011) En integrerad 
rapportering syftar till att presentera en helhets- och fullständig bild av ett företag på ett klart, 
koncist och jämförbart sätt. Integrerad rapportering är ett sätt att presentera betydelsefull 
information om företagets ekonomi, strategi, styrning, framtidsutsikter och dess prestation på 
affärsmässiga, sociala och miljömässiga frågor. (Dobkowski-Joy & Brockland, 2013; 
Understanding transformation: Building the business case for integrated reporting, 2012) Krzus 
(2011)	   identifierar integrerad rapportering som “en rapport som helt integrerar ett företags 
finansiella och icke-finansiella information”. Dock är integrerad rapportering mer än att bara 
kombinera en finansiell rapport och en hållbarhetsredovising i ett enda dokument. Integrerad 
rapportering fungerar som en plattform för att lämna detaljerade uppgifter på ett sätt som 
underlättar för läsaren att inte bara göra sina egna analyser, men också för att kommunicera sina 
tankar och åsikter med andra intressenter. Affärsmodeller och företagens beslutsfattande bör 
spegla förståelse för de komplexa relationerna mellan ekonomiska, styrnings, miljömässiga och 
sociala frågor. (Krzus, 2011) 
 
Ett integrerat tänkande tenderar att leda till ett integrerat beslutstagande och åtgärder som anses 
skapa kortsiktig-, medellång- och långsiktig värde för företaget, aktieägare och andra intressenter 
(IR framework, 2013; Leo & Vollbracht, 2011). Ett långsiktigt hållbart värdeskapande kräver att 
företag har ett helhetsperspektiv på hur beslut och konsekvenser om ekonomiska, sociala och 
miljömässiga resurser påverkar andra resurser (Understanding transformation: Building the 
business case for integrated reporting, 2012; Leo & Vollbracht, 2011). Integrerad rapportering 
hjälper företagen att hantera verksamheten, dess varumärke och rykte strategiskt samt kan på ett 
bättre sätt hantera de risker som eventuellt kan äventyra den långsiktiga hållbarheten 
(Understanding transformation: Building the business case for integrated reporting, 2012). 
 
Enligt Eccles och Armbrester (2011) använder sig företag frivilligt av en integrerad rapportering 
för tre huvudsakliga orsaker: interna fördelar, externa marknadsfördelar och hanteringen av 
regleringsrisken. De interna fördelarna visar på bland annat en förbättrat intern process och har 
ett positivt inflytande på dem anställda. De externa marknadsfördelarna innefattar bland annat att 
företagets rykte förbättras och att dess varumärke stärks genom bättre kommunikation till 
intressenterna. Hantering av regleringsrisken innebär att företag kan svara snabbt på att tillämpa 
nya riktlinjer för rapportering när de ges ut av tillsynsmyndigheter. Genom att börja använda en 
integrerad rapportering i ett tidigt skede innebär det fördelar för företag ifall det i framtiden 
skulle bli obligatoriskt att integrera rapporteringen. De interna fördelarna är lättare att mäta 
medan de externa marknadsfördelarna är svårare med tanke på den korta tiden som integrerad 
rapportering har använts av företag. (Eccles & Armbrester, 2011) Eccles och Armbrester (2011) 
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tror att fördelarna kommer att öka när bland annat företag, dess intressenter, analytiker och 
investerare lär sig att använda den icke-finansiella informationen.   
 
3.3.1 Fördelar med integrerad rapportering 
Den årliga finansiella rapporten är begränsad och kommunicerar främst till aktieägare. Den har 
haft ett historiskt perspektiv dvs. fokus har legat på det förflutna. Den finansiella informationen 
ensam kan inte förmedla en helhetsbild av företaget. Att ha en integrerad rapportering innebär en 
enda rapport som kombinerar den finansiella med den icke-finansiella informationen. Det 
handlar dock inte om att endast sätta ihop dessa rapporter utan om att det bör finnas en rapport 
som integrerar företagets finansiella och icke-finansiella information. (Eccles & Krzus, 2010; 
Leuner, 2012)  
 
Eccles och Krzus (2010) anser att det finns två skäl till varför företag har en integrerad 
rapportering. Det första är att företag tar hållbarhetsfrågan på allvar för att skapa en hållbar 
strategi som förbereder dem mot att förebygga eventuella risker som kan uppkomma i framtiden. 
Det andra skälet är att förenklingen som integrerad rapportering medför för alla intressenter är en 
nyckelfaktor för att förbättra företagets öppenhet och transparens. (Eccles & Krzus, 2010) 
Öppenhet i rapporteringen är ett viktigt medel för att öka allmänhetens förtroende. Det skapar 
även åtaganden för att förbättra framtida resultat samt upprättar ansvar för att uppfylla målen. 
Företag inser att värdet på deras varumärke och rykte kan påverkas av de arbetsförhållanden 
deras anställda och de anställda i deras leveranskedja arbetar under. (Krzus, 2011)  
  
Att ha en integrerad rapportering medför fyra stora fördelar för ett företag; större klarhet, bättre 
beslut, djupare engagemang och lägre ryktesrisk (se figur 3). När företag strävar efter att skapa 
större klarhet om relationen mellan finansiell och icke-finansiell resultat kommer de att behöva 
bättre information vilket i sin tur kommer att medföra bättre beslutsfattanden. Då ett företag 
strävar efter att utöka sin samverkan externt för att få tillgång till ytterligare information medför 
det till ett engagemangsprocess. Engagemang är i sig viktigt för att upprätta en dialog med 
intressenter vilket är avgörande för att se dess föreställningar och förväntningar för att kunna 
hantera ryktesrisken. (Eccles & Krzus, 2010)      
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för ett hållbart 

samhälle 

 

 

Figur 3. Fördelar med integrerad rapportering  
Källa: (Eccles & Krzus, 2010, s.155, egen bearbetning) 
 
Integrerade rapporter avslöjar långsiktiga konsekvenserna av beslutsfattande i alla relevanta 
aspekter och fokuserar på prestationsmått på medellång till lång sikt (Jensen & Berg, 2012). Den 
senaste tidens globala finanskriser har visat vilka risker företag står inför och dessa risker kan 
överföras genom marknadsaktörer. Ett viktigt verktyg för att möta riskerna är större insyn i 
marknadsaktörerna, vilket är möjligt genom en integrerad rapportering. Detta, kopplat till bättre 
interna beslutsfattande och beteenden som integrerad rapportering uppmuntrar, liksom fokus på 
långsiktigt perspektiv, kan leda till att risker förutses på marknaderna. Dessutom tillåter det 
politiska beslutsfattare och tillsynsmyndigheter att identifiera sådana risker som dyker upp, så att 
de kan hanteras på ett lämpligt sätt, vilket bidrar till ökad ekonomisk och marknadsstabilitet. 
(Towards integrated reporting, Communicating value in the 21st Century, 2011)  
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Enligt Frias-Aceituno, Rodríguez-Ariza och Garcia-Sánchez (2014) uppstår fördelarna med 
integrerad rapportering genom större spridning av information till allmänheten och ett 
gemensamt språk samt att ett ökat samarbete mellan avdelningarna i organisationen utvecklas. 
Anledningen till att publicera informationen är att förmedla en signal till nuvarande och framtida 
investerare för att bevara goda relationer med finansiärer och på så sätt skaffa sig bättre 
finansieringsvillkor i framtiden (Frias-Aceituno, Rodríguez-Ariza & Garcia-Sánchez, 2014). 
Integrerad rapportering hjälper företag att förstå effekten av deras strategiska och taktiska val på 
samhället. Med den integrerade rapporteringens hjälp kan företag och intressenter se företaget ur 
ett helhetsperspektiv samt se hur företaget skapar värde för sina aktieägare och samhället. 
(Leuner, 2012) 
 
3.3.2 Nackdelar med integrerad rapportering 
Det är inte lätt att utveckla en integrerad rapportering, ledningen behöver inse att företagets 
överlevnad kräver full hänsyn till miljö och sociala frågor lika mycket som ekonomiska frågor 
(Krzus, 2011). Det blir en utmaning för företag att redovisa hur den finansiella och icke-
finansiella informationen är kopplade till varandra (Larsson, 2013). Utmaningen med integrerad 
rapportering är att det inte är enkelt och att det kommer ta tid innan företag lär sig att hantera den. 
Det krävs en modernisering av redan befintliga rapporteringsmodeller och nya myndighetskrav. 
(Krzus, 2011)	   En integrerad rapportering innebär även svårigheter för revisorer eftersom 
omständigheterna till en hållbar utveckling kommer att ställa om företagens affärsmodeller, 
vilket kommer att ställa alla tidigare begrepp om värdeutveckling på ända. Revisorer behöver 
anpassa sitt sätt att arbeta för att själva bidra till värdeutveckling i företagen. (Larsson, 2013) 
Vissa uppgifter i en integrerad rapport kan vara svårare att intyga än information som lämnas i 
enlighet med traditionella rapporteringsramar. Integrerad rapportering kräver utveckling av nya 
metoder, standarder och rapporteringsmekanismer för att stödja trovärdigheten av informationen 
i integrerade rapporter. (Towards integrated reporting, Communicating value in the 21st Century, 
2011)  
 
För att dagens redovisningsform skall rätta sig med de angivna principerna som integrerad 
rapportering förutsätter, måste individer bedöma samt ha kunskap och förståelse för en mer 
holistisk verksamhet (Owen, 2013). Enligt Frias-Aceituno,

 
Rodríguez-Ariza

 
och Garcia-Sánchez 

(2014) framställs publicering av information som en konkurrensnackdel i vissa industrier pga. 
ledningens rädsla för att vissa externa intressenter kan använda informationen på ett sätt som kan 
skada företagets framtid. De dominerande ägarna får oftast den önskade informationen direkt 
från företaget och är därför inte beroende av publicerad information. Dessutom riskerar de att 
förlora konkurrensfördelar genom att avslöja den rätta informationen om företagens aktiviteter. 
(Jensen & Berg, 2012) Integrerad rapportering ger relevant information om olika aktuella och 
framtida dimensioner av affärsbeteende och denna information kan användas av konkurrenter 
(Frias-Aceituno, Rodríguez-Ariza & Garcia-Sánchez, 2014). Det finns vissa intressenter som inte 
vill ha integrerad rapportering och ser det som ett hot eller oanvändbar. Det finns exempelvis 
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investerare som är kortsiktigt orienterade och endast behöver information om den senaste 
periodens resultat för att förutse företagets framtida och kortsiktiga resultat. (Fasan, 2013) IIRC:s 
ramverk för integrerad rapportering fokuserar främst på målgruppen kapitalinvesterare, fast det 
finns många andra grupper och intressenter. Ett annat problem med integrerad rapportering är 
frågan om hur den slutliga rapporten ska revideras. (Balans, 2014) De företag som inte har gjort 
något för att förbereda sig inför integrerad rapportering kan komma att stå inför vissa utmaningar 
som exempelvis högre kostnader, lägre kvalitet och färre förmåner om det skulle bli obligatoriskt 
(Krzus, 2011). 
  
3.4 International Integrated Reporting Council (IIRC) 
Det har tidigare inte funnits några riktlinjer eller ramverk för hur hållbarhetsredovisningen ska 
integreras i årsredovisningen men i december 2013 presenterades ett globalt officiellt ramverk av 
International Integrated Reporting Council (IIRC) för integrerad rapportering (IR framework, 
2013). IIRC bildades i augusti år 2010 av The Prince’s Accounting for Sustainability Project 
(A4S) i samarbete med GRI (<IR>, 2010) och består av representanter från näringslivet, 
lagstiftare, myndigheter, investerare, de från redovisningsbranschen med flera (Towards 
integrated reporting, Communicating value in the 21st Century, 2011). 

  
“The IIRC’s long-term vision is a world in which integrated thinking is 
embedded within mainstream business practice in the public and private 
sectors, facilitated by Integrated Reporting as the corporate reporting 
norm.” (IR framework, 2013, s.2) 

 
Förbundet anser att nästa steg i utvecklingen av företagens rapportering är kommunikationen om 
värdeskapande (IR framework, 2013). IIRC vill skapa en global enighet om vilken riktning 
rapporteringen ska utvecklas i. De har tillsammans utvecklat ett ramverk som är mångsidig och 
för samman olika delar i rapporteringen (eg. finansiellt och icke-finansiellt information) till en 
sammanhängande integrerad helhet. (Towards integrated reporting, Communicating value in the 
21st Century, 2011) År 2011 gav IIRC ut diskussionsunderlaget ”Towards Integrated Reporting 
– Communicating Value in the 21st Century” som diskuterar konsekvenserna bakom 
utvecklandet av ramverket. Syftet var att få förslag från olika intressenter om hur ramverket 
kunde förbättras innan det slutliga ramverket skulle publiceras i december 2013 (Towards 
integrated reporting, Communicating value in the 21st Century, 2011). Något annat som ligger 
till grund för utvecklingen av ramverket är IIRC pilotprogram. Pilotprogrammet består av över 
100 företag världen över, såväl multinationella företag som offentliga myndigheter och över 35 
investerings organisationer. Syftet är att aktörerna ska testa principerna, innehållet och den 
praktiska användningen av integrerad rapportering. Programmet kommer att fortlöpa till 
september 2014, efter det att det officiella ramverket publicerades i december år 2013 för att 
möjliggöra för IIRC att bedöma vad resultatet av integrerad rapportering är och hur de kan 
fortsätta sitt arbete. (IIRC pilot programme yearbook, 2013) Ramverket som släpptes år 2013 
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skiljer sig från den traditionella finansiella rapporteringen avseende innehållet och tidsaspekten. 
Några viktiga aspekter är bland annat: 
 
• Betydelsen av innovation: En aspekt som integrerad rapportering för fram i ramverket är att 

belysa produkt- och tjänsteinnovation för att förutse kundernas krav och för att minska dem 
negativa sociala och miljömässiga effekterna som verksamheten medför. 

• Sammanlänkning: Att företaget ska ha ett helhetsperspektiv på verksamheten och bedöma 
kopplingen mellan olika parter för att förstå hur de påverkar varandra. 

• Kapital: I traditionella rapporteringar ses kapital som finansiellt kapital. IIRC visar istället 
på sex former av kapital bland annat finansiella-, mänskliga-, immateriella-, miljömässiga-, 
tillverknings- och sociala kapital. Företaget behöver dock inte rapportera om alla formerna 
utan kan endast redovisa de kapital som anses vara mest väsentliga. (IR framework 2013: 
Towards integrated reporting, Communicating value in the 21st Century, 2011) 

 
Ramverket hjälper företag att identifiera och hantera risker och möjligheter, kommunicera med 
investerare, informera intressenter samt öka en integrerad tänkande mot en hållbar framtid (IR 
framework 2013: Towards integrated reporting, Communicating value in the 21st Century, 2011). 
I ramverket formuleras Guiding Principles och Content Elements som bidrar till framtagning av 
en helhetssyn på företagets prestanda och framtidsutsikter i en integrerad rapportering (Larsson, 
2013). 
 
IIRC anser att såsom den traditionella finansiella informationen ensam ger en missvisande bild 
av verksamhetens prestationer så ger den separata hållbarhetsredovisningen fel bild av andra 
faktorer som resursanvändning. De anser att den integrerade rapporteringen skulle öka 
intressenters kunskap och förståelse av sambanden mellan företagets finansiella och icke-
finansiella aspekter. (Governance & collaboration, 2011) Enligt IIRC är integrerad rapportering 
behövd av näringsverksamheten för bland annat; bättre dialog med intressenter; förbättrad intern 
process och för att skapa värde för intressenter. Fördelarna med en integrerad rapportering är för 
investerare bland annat; hur företagsstrategin skapar värde över tid; klart samband mellan 
företagets strategi, styrning, prestationer och framtidsutsikter. Rapportering av det som ledningen 
bedömer som risk och möjligheter möjliggör för investerare att se de kort, medellång och 
långsiktiga effekterna. (<IR>)  
 
3.5 Intressentteorin 
En intressent är en person som är engagerad och ekonomiskt intresserad i viss verksamhet. 
Intressentteorin är en tvåvägs interaktion, en grupp som kan påverka eller blir påverkad av 
organisationens aktiviteter. (Carroll & Buchholtz, 2003) Intressentteorin hävdar att chefer ska 
fatta beslut, för att ta hänsyn till alla berörda parters intressen i ett företag och inte bara 
finansiella fordringsägare utan även medarbetare, kunder, samhällen och statliga tjänstemän 
(Jensen, 2001). 
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• Aktieägare  
• Anställda 
• Kunder 
• Leverantörer 

• Myndigheter 
• Konkurrenter  
• Media 
• Intresseorganisationer 

	  

 
Ur affärssynpunkt finns det vissa individer och grupper som har legitimitet i ledningens ögon, de 
har ett legitimt intresse i företagets verksamhet. Aktieägare, anställda och kunder tillhör denna 
grupp av intressenter. (Carroll & Buchholtz, 2003) För att företag ska kunna tillgodose 
intressenternas behov krävs det mer än bara maximera deras vinst, de måste ha andra 
målsättningar, till exempel goda arbetsförhållanden, låga priser och hög kvalité (Ljungdahl 1999). 
Ett företag kan inte maximera värdet om de inte tar hänsyn till intresset av sina intressenter 
(Jensen, 2001). Om företag inte uppfyller intressenternas behov lämnar de företaget vilket kan 
leda till konsekvenser (Ljungdahl, 1999).  
 
Intressenterna skiljer sig åt med avseende på deras förmåga att påverka företaget. Det finns olika 
typer av intressenter, de som har en insats i företaget eller de som är endast intresserade av 
företaget och har viss möjlighet att påverka. Här kan företag skilja mellan primära och sekundära 
intressenter som kan ses i figur 4. (Ljungdahl, 1999)  
 
 

     
    
 
 
 
 
Figur. 4. Intressentmodellen 
Källa: (Carroll & Buchholtz, 2003, s.71, egen bearbetning)  
 
Primära intressenter är de intressenter som företaget inte kan fortsätta utan, deras medverkan 
behövs för företagets fortlevnad. Sekundära intressenter är definierade som de som har 
inflytande eller påverkar, eller är påverkad av företaget, men som inte är engagerad i 
transaktioner med företaget. Företagsledningen prioriterar de primära intressenternas behov 
eftersom de bidrar med resurser som företaget behöver för att driva sin verksamhet. Det är 
företagsledningens uppgift att bedöma hur företagets agerande påverkar intressenterna och vilka 
möjligheter och hot som finns med ett visst beslut. Redovisning av hållbarhet tillgodoser 
intressenter med tillräckligt information för att de ska kunna ta viktiga beslut. (Ljungdahl, 1999) 
Forskning kring relationsbyggande mellan företag och dess intressenter har utvecklats, dvs. hur 
intressenter och deras krav kan hanteras genom att företaget lär känna sina intressenter och att 
det skapas en dialog mellan dessa parter. Företag kan skapa en möjlighet att påverka sina 
intressenter genom långsiktig kommunikation med dess intressenter. Dialogen medför även att 

Primära intressenter Sekundära intressenter 
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båda parterna skapar en gemensam förståelse för de problem och krav som uppstår. (Grafström, 
Göthberg & Windell, 2008) 
	  
3.6 Legitimitetsteorin 
Legitimitetsteorin innebär att något görs rätt och riktigt (Rombach & Sahlin-Andersson, 2003). 
Legitimitet innebär också att företag följer de lagar och regler som finns och att det ska råda 
överstämmelse mellan ett företags värderingar och rådande värderingar i det omgivande 
samhället (Ljungdahl, 1999). Legitimitet är någonting som tilldelas och är ingenting som kan 
beordras fram av de makthavande utan den måste godkännas av berörda parter (Rombach & 
Sahlin-Andersson, 2003). Enligt Rombach och Sahlin-Andersson (2003) existerar organisationer 
enligt legitimitetsteorin när samhället anser att organisationen är legitimt. 
 
Ur företagsledningens perspektiv innebär redovisningens roll ett verktyg för att hantera och 
uppfylla olika intressenters krav för att därigenom legitimera företagets verksamhet (Ljunghdal, 
1999). Ljungdahl (1999) påpekar att legitimitetsteorin och intresseteorin kompletterar samt 
överlappar varandra. Intressentteorin beskriver företagets relation till intressenterna och 
legitimitetsteorin anger olika strategier för att legitimera företaget mot sina intressenter. Som 
nämndes ovan delas intressenter in i primära och sekundära grupper, sekundära gruppers 
resursbidrag är en immateriell resurs i form av samhällelig legitimitet. (Ljungdahl, 1999)  
 
Legitimitet anses vara en resurs som en organisation kan påverka eller manipulera men den är en 
resurs som organisation är beroende av för att överleva.  Enligt legitimitetsteorin driver chefer 
strategier för att säkerställa den fortsatta tillgången på resurser när de anser att utbudet av en viss 
resurs är avgörande för organisationens överlevnad. Sådana strategier kan inkludera samarbete 
med andra parter som i sig anses vara legitima. (Deegan, 2002) Genom att ett företag 
hållbarhetsredovisar och frivillig offentliggör icke-finansiell information kan det uppkomma 
samhällelig legitimitet vilket är vad företag strävar efter (Ljungdahl, 1999). Enligt Deegan 
(2002) kan det finnas många motiv till varför chefer väljer att redovisa uppgifter om en 
organisations sociala och miljömässiga resultat. En sådan motivation kan vara en önskan att 
legitimera vissa aspekter av en organisations verksamhet (Deegan, 2002).  
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4. Empiri 
Kapitlet presenterar det material som har erhållits via intervjuer. Kapitlet delas in i två delar, 
första delen presenterar materialet som samlats in genom intervjuer med personer som arbetar i 
företag som hållbarhetsredovisar. Andra delen av kapitlet består av material från en svensk 
ambassadör för integrerad rapportering och två finansanalytiker. 
 
Del 1 
Nedan kommer svar från personer som arbetar i företag som hållbarhetsredovisar och som 
kommer att ligga till grund för att besvara studiens forskningsfrågor. 
 
4.1 Catja Appelros, hållbarhetschef 
Catja Appelros har jobbat som hållbarhetschef i två år för EON:s verksamhet i Norden. EON har 
hållbarhetsredovisat i Norden sedan år 2012. Fördelarna med hållbarhetsredovisningen är att den 
ger en detaljerad och komplett bild av hur företaget arbetar med hållbarhet, vad EON prioriterar 
och hur de presterar. Den fungerar även som diskussionsunderlag i relationen med ägare och ger 
också fakta för miljöorganisationer och andra som har frågor kring deras verksamhet. 
Hållbarhetsredovisning ger även större engagemang hos medarbetare och hållbarhetsintresserade 
kunder. Generellt medför transparensen krav på förbättringar. Nackdelen med 
hållbarhetsredovising är att den tar mycket tid. 
 
Integrerad rapportering är definierad enligt Appelros som icke-finansiella och finansiella 
nyckeltal som rapporteras tillsammans. Fördelarna med integrerad rapportering är att se 
kopplingar mellan olika sorters kostnader och tillgångar, finansiella, ekologiska och sociala. Att 
sätta de icke-finansiella bredvid de finansiella så att de väger lika tungt för att lättare skapa ett 
sammanhållet målprogram som innefattar affärsnytta och samhällsnytta. Nackdelarna med en 
integrerad rapportering är att det är olika tidsplaner för traditionell årsredovisningsdata och 
hållbarhetsdata, vilket gör det svårt att få hållbarhetsdata att bli klar i tid för årsredovisningen. 
Vidare anser hon att det är svårt att strukturera så att kopplingar mellan olika nyckeltal syns och 
att mer information ger sämre läsbarhet. 
 
Behovet av en integrerad rapportering finns och den skulle ge en större förståelse för företagets 
utmaningar i att ställa om till större hållbarhet, eftersom det ofta handlar om brist på resurser i 
det korta perspektivet. Många företag lägger mer resurser på rapportering än vad intressenterna 
egentligen kräver. De flesta intressenter vill bara få en god förståelse för de viktigaste frågorna, 
anser Appelros. Investor Relations tror Appelros är viktigaste drivkraften för integrerad 
rapportering. IIRC:s ramverk för integrerad rapportering är inte aktuellt än för EON och därför är 
inte Appelros insatt i ramverket.  
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4.2 Victoria Burgoyne, strategisk miljöspecialist 
Victoria Burgoyne jobbar som strategisk miljöspecialist på SJ sedan år 2010 och hon har jobbat 
med miljöfrågor sedan år 2004. SJ har hållbarhetsredovisat enligt GRI sedan år 2007 och de 
integrerar sin hållbarhetsredovising som en del av årsredovisningen i dagsläget. Fördelarna med 
deras hållbarhetsredovising är att SJ kan vara transparenta och redovisa inom ekonomi, miljö och 
sociala frågor. En annan fördel enligt Burgoyne är att det är bra att samla all viktig information i 
en rapport så att uppgifterna tillgängliggörs för allmänheten. Däremot finns det nackdelar med 
hållbarhetsredovising eftersom GRI:s riktlinjer är uppbyggda i dagsläget så att vissa indikatorer 
är svåra att förstå och som inte är helt väsentliga. 
  
Burgoyne definierar begreppet integrerad rapportering som en rapport där företag integrerar sin 
finansiella- och hållbarhetsinformation i sin förvaltningsberättelse och ger därmed en helhetsbild 
av företagets ekonomi samt strategier. En integrerad rapportering visar därmed hur företaget 
styrs tillsammans med de miljömässiga och sociala aspekterna. Eftersom det inte finns några 
internationellt accepterade standarder och riktlinjer för integrerad rapportering kan uppläggen på 
de integrerade rapporterna som finns variera enligt Burgoyne. Fördelarna med en integrerad 
rapportering enligt henne är att både företag och dess intressenter ser helheten och om det görs 
ett grundligt arbete blir resultatet heltäckande och trovärdigt. Det är bra för företag att synliggöra 
verksamheten på ett strukturerat sätt i förvaltningsberättelsen. Burgoyne ser inte några direkta 
nackdelar med integrerad rapportering. 
 
Burgoyne anser att det finns ett behov av en integrerad rapportering, både bland företagen och 
deras intressenter. Hon berättar även att SJ på sikt strävar efter en integrerad rapportering. 
Burgoyne anser att den information som finns om integrerad rapportering inte är tillräckligt och 
tydlig som den borde vara. Hon anser att både företag och revisionsfirmor har olika syn och 
definition av integrerad rapportering.  Burgoyne skulle gärna se att branschorganisationer för 
redovisningsramverk bringade lite klarhet i frågan. SJ ser positivt på utvecklingen av IIRC:s 
ramverk för integrerad rapportering. De tycker att det är positivt med riktlinjer som syftar till att 
skapa enhetlig definition och tillvägagångssätt. 
 
4.3 Maria Carty, sustainability project manager 
Maria Carty arbetar sedan hösten 2005 inom Lantmännens gemensamma funktion för hållbar 
utveckling. Funktionens roll är att utveckla och driva hållbarhetsarbetet samt stödja 
affärsverksamheten med kompetens inom hållbar utveckling. Lantmännen har 
hållbarhetsredovisat som en gemensam koncern sedan år 2008. Fördelarna med 
hållbarhetsredovising är att redovisa på vilket sätt företag har tjänat sina pengar, dvs. under vilka 
miljömässiga och sociala förhållanden som företaget driver sin verksamhet. Vidare är fördelarna 
att hållbarhetsredovisningen ger en kompletterande bild av företaget, dess värderingar samt 
påverkan, vilka frågor som är viktigast för verksamheten på kort och lång sikt samt vilka riskerna 
och affärsmöjligheterna är. Nackdelarna med hållbarhetsredovisningen är utmaningen med 
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innehållet (vad som redovisas), omfattning (hur detaljerat), utformning (på vilket sätt) och till 
vem (målgruppen).  
 
Carty har någorlunda koll på ramverket ”Integrated reporting” och påpekar att området utvecklas 
hela tiden. Hon definierar integrerad rapportering som paketering av information, att redovisa det 
som är viktigast för en viss målgrupp (ägare, investerare, kund etc) på ett sätt som är begripligt 
och informativt för den målgruppen. Fördelar med den integrerade rapporteringen kan jämföras 
med de fördelar som finns med hållbarhetsredovising, det gäller även nackdelarna. Tendensen de 
senaste åren är att rapporteringen växer så att ingen till slut orkar läsa allt som rapporteras.  
 
När det gäller den årliga års- och hållbarhetsredovising har Lantmännen valt att successivt gå 
ifrån ett separat avsnitt för hållbarhetsredovisningen i den tryckta årsredovisningen och istället 
försökt väva in hållbarhetsinformation i hela årsredovisningen. Exempelvis kan det i riskavsnittet 
redovisas klimatrelaterade risker, risker med brist på kompetens pga. åldersstrukturen, risker i 
leverantörsledet ur ett uppförandekodsperspektiv. Att öka integreringen är ett arbete som görs 
successivt. Vad som driver företag att ha en integrerad rapportering är att ge ägarna som är den 
främsta målgruppen för års-och hållbarhetsredovisningen en så komplett bild som möjligt. 
Slutligen tycker Carty att det finns tillräckligt med information om integrerad rapportering för att 
de ska kunna ha en integrerad rapportering. Det handlar om att se bra exempel på hur andra 
företag gör för att inspireras och konkretiseras av vad integrerad rapportering egentligen handlar 
om.  
 
4.4 Viktoria Edvardsson, miljö- och kvalitetschef 
Viktoria Edvardsson jobbar som miljö- och kvalitetschef samt har samordningsansvar för 
hållbarhetsarbetet. Hon har jobbat med miljö- och kvalitetsfrågor i cirka 20 år. Renova har 
hållbarhetsredovisat i 4 år. Fördelarna med hållbarhetsredovisningen är att Renova får en bra bild 
av sitt hållbarhetsarbete vilket kan skapa stolthet bland medarbetarna. Renova kan även visa för 
omgivningen hur de tar ansvar för samhället vilket skapar förtroende för företaget. Nackdelen 
med hållbarhetsredovisningen är att det kan vara svårt att ge en sann och enkel bild av företaget. 
Viljan finns att redovisa mycket men då finns risken att viktig information drunknar. En tydlig 
process för vad som är relevant och väsentligt är viktig. 
 
Integrerad rapportering innebär för Edvardsson rapportering av resultat inom alla 
hållbarhetsbegreppets områden; ekonomi, ekologi och socialt. Fördelen med integrerad 
rapportering är att den ger en helhetsbild av företaget och gör det möjligt för företag att kunna 
bedöma hur långsiktigt företaget agerar. Nackdelen med en integrerad rapportering är detsamma 
för Edvardsson som med hållbarhetsredovisningen, vilket är att det kan vara svårt att ge en sann 
och enkel bild av företaget.  
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Edvardsson anser att det finns ett behov av en integrerad rapportering. Hon tror att det finns ett 
ökat intresse och förväntning generellt på att företag ska ta större ansvar än tidigare. Därigenom 
ökar naturligtvis också intresset för att se hur företag presterar och det blir nödvändigt för företag 
att vara öppna med denna sorts information. Att inte redovisa kan uppfattas som att företag 
mörklägger information. Det som driver företag att ha en integrerad rapportering är olika typer 
av intressentkrav, allt från kunder till ägare och medarbetare. Edvardsson tycker att det finns 
tillräckligt med information om integrerad rapportering för att företag ska kunna tillämpa en 
integrerad rapportering. Edvardsson avslutar med att påpeka att hon inte känner till utvecklingen 
av IIRC:s ramverk för integrerad rapportering tillräckligt väl. 
 
4.5 Amanda Jackson, senior rådgivare hållbarhet 
Amanda Jackson har arbetat med hållbarhetsfrågor de senaste sju åren på Swedbank. Enligt 
Jackson hållbarhetsredovisar Swedbank för att öka transparensen för sina intressenter avseende 
såväl finansiella och icke-finansiella värden. Swedbank publicerar sin hållbarhetsredovising i en 
separat dokument som ett komplement till deras årsredovisning.  
 
Jackson definierar integrerad rapportering som en periodisk rapportering som beskriver hur 
företag genom sin strategi och styrning skapar värde på kort, medellång och lång sikt. Detta för 
att kunna få en bild av nutida och framtida finansiell samt icke-finansiellt kapital. Jackson tycker 
att fördelarna med en integrerad rapportering är att den ger en samlad bild av ett bolags 
finansiella och icke-finansiella situation. Det är en fördel för intressenterna att ha denna 
information samlad i en och samma rapport med en koppling mellan dem. Nackdelen enligt 
Jackson är svårigheten att skapa en tydlig och lättförståelig rapporteringsstruktur eftersom 
informationen i årsredovisningen blir för omfattande.   
 
Slutligen anser Jackson att det finns ett behov av en integrerad rapportering men problemet är att 
det fortfarande inte finns tillräckligt med information för att företag ska kunna tillämpa en 
integrerad rapportering. Hon påpekar även att de saknar goda exempel på en integrerad 
rapportering eftersom få företag har en integrerad rapportering. Gällande IIRC:s ramverk anser 
hon att det är ganska rörigt och otydligt. Hon skulle även önska mer tydlighet kring riktlinjer och 
principer. 
 
4.6 Klas Johansson, chef för hållbar utveckling 
Klas Johansson är chef för hållbar utveckling på Jernhusen och han har haft den titeln i cirka två 
år. Jernhusen har hållbarhetsredovisat sedan år 2008 genom en separat hållbarhetsredovising 
enligt GRI:s riktlinjer. Johansson anser att fördelarna med hållbarhetsredovisningen är att den 
ger en viss struktur för redovisningen och att den fungerar som ett standardiserat verktyg för 
ägare att ställa krav på bolaget. Nackdelarna är enligt Johansson att det tar mycket tid att samla 
in information till en hållbarhetsredovising och att den ger ett begränsat värde.  
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Johansson är bekant med utvecklingen av integrerad rapportering utan att kunna den nya 
standarden helt utantill. Han tycker att integrerad rapportering är svårdefinierad just nu då flera 
olika tolkningar förekommer. Det viktigaste är att säkerställa att de viktigaste hållbarhetsfrågorna 
avspeglas i rapporteringen utifrån hur företagets styrning sker i den dagliga verksamheten. 
Johansson anser att den integrerade rapporteringen ger en mer komplett bild av företagets 
verksamhet. En annan fördel är att det blir enklare för investerare och ägare att värdera risk samt 
att det för intressenter blir enklare att få information om företaget. Nackdelarna med den 
integrerade rapporteringen är enligt Johansson att det kan bli väldigt komplext samt att de olika 
standarderna och definitionerna är utbredda vilket kan göra området desorienterande. Dessutom 
medför olika tolkningar av begreppet integrerad rapportering att det kan bli svårt att jämföra 
resultat mellan olika företag.  
 
Johansson anser att det finns ett behov av integrerad rapportering, mest gentemot ägare och 
investerare som redan läser årsredovisningar. Integrerad rapportering är i dagsläget mer som en 
filosofisk fråga då det fortfarande saknas en tydlig standard. Johansson anser att utvecklingen av 
IIRC:s ramverk för integrerad rapportering är för rörig och öppen. Vidare anser han att det är 
konstigt att IIRC ramverket förutsätter att styrningen ska utgå ifrån rapporteringen och inte tvärt 
om, dvs. att rapporteringen utgår från styrningen. 
 
4.7 Charlotte Jönsson, HR-specialist 
På Sveaskog är Charlotte Jönsson HR-specialist. Hon jobbar bland annat med att samordna 
företagets hållbarhetsarbete, uppföljning av företagets mål och ansvarar för företagets 
hållbarhetsredovising enligt GRI. Hon har jobbat med ovanstående nämnda sysselsättning sedan 
år 2010. Sveaskog har hållbarhetsredovisat sedan år 2005 och deras hållbarhetsredovising 
integreras som en del av årsredovisningen. Enligt Jönsson är fördelarna med 
hållbarhetsredovisningen att den skapar en struktur som knyter ihop företagets viktigaste 
hållbarhetsfrågor med dess långsiktiga strategier. Hållbarhetsredovisningen visar på en öppenhet 
där Sveaskog skildrar både om deras framsteg och dess tillkortakommande i sin redovisning för 
sina intressenter. Jönsson anser att hon inte ser många nackdelar med hållbarhetsredovisningen, 
eftersom det är naturligt för företag att redovisa hur de lyckas inom hållbarhetsdelen precis som 
inom den finansiella delen. En nackdel med hållbarhetsredovisningen är att den är 
resurskrävande.  
 
Jönsson har varit på några olika seminarier om integrerad rapportering och anser att hon är lite 
insatt. Hon anser att innebörden av integrerad rapportering inte är tydlig än. För Jönsson är 
integrerad rapportering att all information, såväl finansiell som hållbarhetsinformation, 
integreras. Det betyder att hållbarhetsinformationen samsas med den finansiella i 
förvaltningsberättelsen samt att den granskas av företagets revisorer och inte ”bara” revideras. 
Vidare definierar hon begreppet integrerad rapportering som ett nytt synsätt samt process och 
inte en produkt som årsredovisningen. Den integrerade rapporten syftar till att skifta fokus från 
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kortsiktig finansiell rapportering till fokus på hur bolaget skapar värde på lång sikt. Drivkraften 
är ett ökat intresse och ökade förväntningar från investerare, ägare samt andra intressenter att få 
underlag för beslut. Jönsson anser att det är en naturlig väg att gå mot integrerad rapportering 
eftersom allt fler företag går mot att knyta hållbarhetsfrågorna med företagets strategier och 
styrning. Nackdelarna med integrerad rapportering är att få till systemstöd för uppföljning av de 
viktigaste hållbarhetsfrågorna och att knyta ihop så mycket som möjligt med företagets befintliga 
ekonomisystem.  Hon anser vidare att det i nuläget känns som om revisorbranschen inte heller 
har full kunskap och inte riktigt kan erbjuda stöd mot en integrerad rapportering enligt IIRC.   
  
Enligt Jönsson har ingen inom företaget efterfrågat en integrerad rapportering än men de 
funderar på att gå mot en integrering. Hon anser att det är svårt att säga vad som hittills har varit 
drivande faktorer mot en integrerad rapportering eftersom det fortfarande finns ganska få 
exempel. En integrerad rapportering får inte innebära ökade kostnader utan det måste gå att få till 
en mer resurseffektiv rapportering. Enligt Jönsson finns det inte tillräckligt med information om 
integrerad rapportering för att företag ska kunna tillämpa en integrerad rapportering och att det 
inte är helt tydligt vilka krav det skulle ställas på Sveaskog. Det finns många olika ramverk idag 
och för att IIRC:s ramverk ska bli relevant för företag måste det vara lätt att förhålla sig till det.  
 
4.8 Elin Olsson, hållbarhetssamordnare  
Elin Olsson jobbar som hållbarhetssamordnare på Peab sedan tre år tillbaka, från det att Peab 
bestämde att göra en årlig hållbarhetsredovising. Hon jobbar i koncernens CSR-
Samhällsansvarsgrupp med bland annat Peabs hållbarhetsredovising, årliga intressentdialoger 
och med att integrera hållbarhet i hela verksamheten genom en mängd olika projekt. Deras första 
hållbarhetsredovising publicerades i april 2012 och gällde för verksamhetsåret 2011. Fördelen 
med hållbarhetsredovisningen för Peab enligt Olsson är att den fungerar som ett bra 
kommunikationsverktyg både internt och externt. Genom hållbarhetsredovisningen kan Peab 
kommunicera sina värderingar, fokusområden samt hur de arbetar med hållbarhet till alla 
intressenter på en lättläst, transparent och övergripande nivå. Arbetet med att utveckla och ta 
fram redovisningen och dess innehåll i sig är värdefullt då det blir lättare att identifiera vad Peab 
behöver fokusera extra på. Det var i samband med hållbarhetsredovisningen som Peab tog ett 
omfattande grepp kring intressentdialoger och insatsen från intressenterna är nyttigt för hela 
verksamheten.  Nackdelarna med hållbarhetsredovisningen är att den är resurskrävande. 
 
Olsson har läst mycket om integrerad rapportering men har ingen praktisk erfarenhet av det. 
Integrerad rapportering är enligt Olsson en rapportering där företag kombinerar års- och 
hållbarhetsredovisningen på ett sådant sätt att hela rapporten andas hållbarhet. Integrerad 
rapportering innebär att hållbarhetsinformationen är mer än bara ett enskilt kapitel i 
årsredovisningen utan den ska vävas in i hela redovisningen. Peab siktar mot en integrerad 
rapportering framöver eftersom det innebär att hållbarhet måste vara integrerat och finnas med i 
”grundtänket” överallt. Olsson ser inte några nackdelar med integrerad rapportering. 
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Peab ser behovet av att integrera hållbarhet i alla delar av verksamheten och med det blir det 
lättare att göra en integrerad rapportering. Även att tydliggöra kopplingarna mellan affärer, 
ekonomi och hållbarhet blir tydligare i en integrerad rapportering. Men Olsson upplever än så 
länge inte något tryck från deras intressenter om att de önskar att Peab gjorde en integrerad 
rapportering. Olsson har inte tittat så mycket på utvecklingen av IIRC:s ramverk eftersom Peab 
fortfarande har valt att ha hållbarhetsredovisningen separat. 
 
4.9 Marita Sander, communications director sustainability 
Marita Sander arbetar som communications director sustainability på SCA sedan sju år tillbaka. 
Enligt Sander hållbarhetsredovisar SCA för att deras intressenter förväntar sig detta och att SCA 
vill visa hur de skapar värde för sina intressenter. Hållbarhetsredovisningen fungerar som en 
plattform för hållbarhetskommunikation och SCA vill vara transparenta för omvärlden. SCA har 
hållbarhetsredovisat sen år 1999 och i dagsläget publicerar SCA hållbarhetsredovisningen i ett 
separat dokument. SCA:s miljömål samt sociala- och finansiella mål bidrar till att driva affärerna 
framåt och skapa värde för sina intressenter. En svårighet med hållbarhetsredovisningen enligt 
Sander är att den är ganska arbetskrävande men hon vill inte definiera det som en nackdel. 
 
Sander definierad integrerad rapportering som att den icke-finansiella rapporteringen integreras 
med den finansiella för att tydliggöra kopplingen mellan rapporteringsformerna. Fördelen med 
integrerad rapportering är att hållbarhet är en del av SCA:s affärsmodell och det faller sig 
naturligt att det även avspeglar sig i rapporteringen. Enligt Sander är en annan fördel med 
integrerad rapportering att den visar en tydlig koppling mellan hur deras hållbarhetsarbete skapar 
värde, inte bara för företaget själva och aktieägarna, utan den visar värdeskapande även för 
kunder, konsumenter, anställda och samhälle. En nackdel med en integrerad rapportering är att 
det ibland kan resultera i alltför omfattande redovisningar. 
 
Sander ser positivt på utvecklingen av IIRC:s ramverk för en integrerad rapportering. Hon 
påpekar att det fortfarande saknas en enhetlig standard för själva rapporteringen för att skapa 
jämförbarhet på riktigt. Sander och SCA upplever att det finns tillräckligt med information om 
integrerad rapportering för att SCA ska kunna tillämpa en integrerad rapportering i framtiden. 
Enligt Sander har SCA ambitionen att gå mot en integrerad rapportering, dvs. att SCA har ett 
definierat behov av en sådan rapportering. 
 
4.10 Lars Strömberg, chef för koncernens miljö- och hållbarhetsfrågor 
Lars Strömberg jobbar som chef för koncernens miljö- och hållbarhetsfrågor på Holmen och har 
jobbat i 13 år med dessa frågor. Holmen har hållbarhetsredovisat sedan år 2004. Fördelen med 
hållbarhetsredovisningen för Holmen är att kunna visa hur företaget arbetar med ekonomi, miljö 
och medarbetarfrågor både internt och externt. En annan fördel med hållbarhetsredovisningen är 
att den fungerar som ett uppslagsverk där många kan hitta viktig information om Holmen. 
Strömberg ser inga nackdelar med hållbarhetsredovisningen. 
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Strömberg har en del kunskaper om integrerad rapportering. Han definierar begreppet integrerad 
rapportering som en publikation där företag redovisar tillsammans med den ekonomiska 
situationen hur de arbetar med miljö och medarbetarfrågor. Det är dessa tre delar som måste 
samverka för att ett företag ska bli långsiktigt hållbart. Fördelen med integrerad rapportering 
enligt Strömberg är att redovisa om de tre delarna i ett sammanhang samt visa både internt och 
externt att Holmen aktivt arbetar med dessa delar. Nackdelarna med integrerad rapportering är att 
företag så långt som möjligt ska försöka få de ekonomiska avsnitten att också innehålla delar där 
de visar på miljöarbetets och medarbetarnas betydelse för verksamheten. Det är viktigt att hitta 
tekniker som gör det möjligt att sätta ekonomiskt värde av att aktivt arbeta med miljö- och 
medarbetarfrågor. 
 
Strömberg anser att det finns ett behov av en integrerad rapportering, bland Holmen och deras 
intressenter. Anledningen till detta är att en integrerad rapportering innebär att företags aktiva 
arbeta med miljö och sociala frågor tillsammans med det ekonomiska leder till ett långsiktigt 
hållbart företagande. Det som driver företag att tillämpa en integrerad rapportering är att både 
interna och externa intressenter vill se ett mer långsiktig värdeskapande. Strömberg upplever att 
det finns tillräckligt med information om integrerad rapportering för att Holmen ska kunna 
tillämpa en integrerad rapportering. Strömberg anser att ramverket innehåller delar som mycket 
väl kan komma att förstärka betydelsen av integrerad rapportering. Det är viktigt att hitta 
tekniker som gör det möjligt att sätta ekonomiskt värde på att aktivt arbeta med miljö- och 
medarbetarfrågor. 
 
4.11 Anna Viefhues, investor relations & sustainability communication 
Anna Viefhues jobbar med investor relations & sustainability communication på PostNord och 
har jobbat med det sedan februari 2014. Hon arbetade med liknande frågor på Vattenfall AB 
mellan år 2009-2014. Posten har hållbarhetsredovisat sedan år 2005. Enligt Viefhues är 
fördelarna med hållbarhetsredovising möjligheten för PostNord att visa hur de ser på hållbarhet 
och hur den förklarar dess verksamhet. Den visar även att PostNord tar frågorna på allvar och att 
de tar sitt ansvar samt att den hjälper till att höja kvaliteten på den interna styrningen. 
Nackdelarna med hållbarhetsredovising är att den till viss mån styrs av GRI:s ramverk vilket är 
anpassat till att fungera globalt men den kan upplevas som ”fyrkantigt” för det enskilda bolaget. 
En annan nackdel är att fokus kan ligga på att uppfylla rapporteringsregler istället för att 
fokusera på det väsentliga. 
 
Viefhues var med och tog fram Vattenfalls integrerade rapport för år 2013 och hennes kunskap 
om integrerad rapportering är ganska tillfredställande. Hon beskriver att integrerad rapportering 
innebär att företag rapporterar finansiella och icke-finansiella aspekter av företagets verksamhet i 
en rapport. Det innebär egentligen att en ordentlig genomsyn görs av företagets verksamhet och 
påverkan på olika områden, dvs. hur företaget använder sig av olika ”input” (humankapital, 
anläggningar, naturresurser) för att producera olika ”output” (produkter, samhällsnytta, 
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ekonomiskt värde). Det innebär ett förändrat synsätt jämfört med den strikt finansiella 
rapporteringen där fokus ligger på ekonomiskt värdeskapande. Enligt Viefhues är fördelarna med 
integrerad rapportering att den beskriver företagets roll i samhället och påverkan på omvärlden i 
en bredare kontext än den enbart finansiella rapporteringen. Många risker såsom miljörisker och 
varumärkesrisker ligger i de icke-finansiella faktorerna som då blir en naturlig del av 
rapporteringen. Nackdelarna med integrerad rapportering är att den ställer mycket högre krav på 
interna processer för rapportering när även icke-finansiella faktorer ska ingå. Den ekonomiska 
rapporteringen omfattas i nuläget av omfattande regelverk och riktlinjer för intern kontroll, 
medan icke-finansiella faktorer i hållbarhetsredovisningen endast granskas översiktligt av 
revisorer.  
 
Angående behovet av en integrerad rapportering anser Viefhues att det finns ett behov men 
kanske inte enligt IIRC:s ramverk. Det krävs en rapport som integrerar alla relevanta frågor för 
PostNord. Vad gäller kunskapen om integrerad rapportering anser Viefhues att det saknas 
kunskap hos revisionsbyråer om hur integrerade rapporter ska revideras och vilka krav som ska 
ställas i revisionsprocessen. Det blir därför svårt för företag att veta vilka processer och 
kontroller som krävs internt för att uppfylla revisionskraven. PostNord följer och bevakar 
utvecklingen av IIRC:s ramverk för integrerad rapportering och även hur olika revisionsbyråer 
hanterar ramverket främst i Sverige. ”Kommer det t.ex. bli en revision av ekonomisk data och 
en ”översiktlig granskning” av icke-finansiell data?”  
 
4.13 Henrik Weinestedt, hållbarhetskoordinator 
Henrik Weinestedt är sustainability manager på TeliaSonera. Han har arbetat på koncernnivå 
med att hantera företagets hållbarhetsarbete, både praktiskt och strategiskt, med tonvikt på 
miljöfrågor. Han är involverad i att utveckla företagets hållbarhetsredovising och integrerad 
rapportering. Weinestedt har jobbat ungefär två år på TeliaSonera och professionellt med 
hållbarhetsfrågor i ungefär fyra år. TeliaSonera har hållbarhetsredovisat enligt GRI sedan år 
2005 och företaget har en separat hållbarhetsrapport. Hållbarhetsredovising är företagets främsta 
redskap för att samla information om hur de arbetar med hållbarhet samt vad de gjort under året. 
TeliaSoneras hållbarhetsredovising används av ägare, investerare och andra som vill veta mer 
om företagets arbete för att få en tydlig bild av verksamheten. Enligt Weinestedt blir 
rapporteringen under året ett mycket viktigt redskap i det tidskrävande arbetet för att svara på 
diverse frågor och undersökningar från kunder och investerare för rankingar, då han anser att de 
enkelt kan hänvisa till ett dokument, dvs. redovisningen. Nackdelen är enligt Weinestedt att det 
är tids- och resurskrävande att hållbarhetsredovisa. Vidare anser han att det finns vissa som 
tycker att företaget är lite för självkritiska och transparenta samt avslöjar för mycket. 
 
Weinestedt kunskap om integrerad rapportering är god då han har följt processen och den 
dokumentation som tagits fram av IIRC. Dessutom har han diskuterat med konsulter och 
representanter för andra företag vad integrerad rapportering egentligen betyder. Integrerad 
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rapportering är enligt honom processen (och slutprodukten) att åskådliggöra hur en organisation 
på kort, medellång och lång sikt skapar och förstör värde i den ekonomiska, sociala och 
miljömässiga dimensionen och strategin för att hantera och maximera dessa processer. Enligt 
honom är fördelarna med integrerad rapportering att bättre, internt och externt, kunna visa på 
processerna för att hantera värdeskapande- och förstörelse. Rent praktiskt tror Weinestedt att 
integrerad rapportering kan leda till ett bättre samarbete mellan, och förståelse för, de olika 
delarna av en stor organisation. För företagen själva är integrerad rapportering en fördel då de 
bättre förstår och kan styra sin strategi mot att maximera långsiktigt värdeskapande. Nackdelarna 
med integrerad rapportering är enligt Weinestedt att det är svårt att greppa vad som egentligen 
menas med integrerad rapportering. Integrerad rapportering är svårtolkat och det saknas 
fortfarande konkreta exempel. Han anser att det fortfarande är svårt med integrerad rapportering 
då det fortfarande råder mycket missförstånd rörande vad integrerad rapportering faktiskt innebär. 
Han påpekar att ”inte sällan hör jag att det är ju bara att hållbarhets- och årsrapport är samma 
dokument”. Weinestedt anser att det kommer ta lång tid innan formatet för integrerad 
rapportering verkligen sätter sig. 
 
Weinestedt anser att det på sikt finns ett behov av en integrerad rapportering då det är viktigt för 
företag och dess ägare att få ett mer holistiskt tänkande som centrerar kring långsiktigt 
värdeskapande. Han tycker att det är oklart i nuläget vad som driver företag mot en integrerad 
rapportering. Det bästa skulle enligt Weinestedt vara om deras ägare visat att de verkligen är 
intresserade av att veta hur de arbetar med långsiktigt värdeskapande utifrån exempelvis triple 
bottom line. Weinestedt anser att det saknas praktiska exempel från andra företag som har en 
integrerad rapportering. De exempel som redan finns om andra företag anser han är ”spretiga” 
och att han av det blivit mer förvirrad än klar över vad IIRC:s ramverk för integrerad 
rapportering egentligen innebär. Weinestedt är övertygad om att detta i särklass är det största 
hinder som andra liknande företag står inför. Han anser att det är bra att det inte finns utmanare 
på marknaden utan att alla som tittar på integrerad rapportering faktiskt utgår ifrån den 
integrerade rapporteringsramverket. Slutligen anser Weinestedt att det bästa som skulle kunna 
hända är att investerare och institutionella ägare går ihop och verkligen trycker på för att företag 
ska börja använda en integrerad rapportering. Han tror att det finns en potential i att komma ur 
silo-tänkandet i stora företag, vilket ofta uppstår, när dessa tvingas att tänka på värdeskapande på 
ett potentiellt nytt sätt. 
 
4.12 Lena Wennberg, koncernmiljöchef 
Lena Wennberg jobbar på Swedavia och är koncernmiljöchef sedan år 1998. Swedavia har 
hållbarhetsredovisat sedan år 2010 för att företaget ska få en bättre förståelse för hela affären, 
vad som är väsentligt för företaget och för intressenterna. Nackdelarna med 
hållbarhetsredovisningen är att det är mycket formalia kring vad företag ska inkludera i sina 
hållbarhetsredovisningar och hur de ska rapportera. I dagsläget hållbarhetsredovisar Swedavia 
sin hållbarhetsredovising integrerad som en del av deras årsredovisning.  
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Wennberg har en tillfredställande kunskap inom ämnet integrerad rapportering och anser att det 
är en rapportering där finansiellt resultat och icke-finansiellt resultat redovisas kopplat, dvs. 
integrerat. En fördel enligt Wennberg är att företag får en bättre och tydligare koppling till vad 
som påverkar det ekonomiska resultatet och tvärt om. De utmaningar som kan uppstå för företag 
är att det fortfarande saknas ett tydligt regelverk och att det är mycket krav på formalia i den 
integrerade rapporteringen. En annan nackdel med en integrerad rapportering enligt Wennberg är 
att den kan resultera i omfattande redovisningar som ingen förutom revisorerna kommer att orka 
läsa. 
 
Wennberg anser att det finns ett behov av en integrerad rapportering både bland företagen och 
deras intressenter. Anledningen till detta är att företag behöver en helhetssyn på hur de utvecklas 
samt att intressenter behöver ha tillgång till information rörande verksamhetens alla aspekter. 
Det som driver företag att ha en integrerad rapportering är deras vilja att vara ett modernt öppet 
företag samt att de framstår som legitima i samhällets ögon när de öppet och frivilligt redovisar 
information gällande verksamhetens alla aspekter. Wennberg anser att det inte finns tillräckligt 
med information om integrerad rapportering för att företag ska kunna tillämpa en integrerad 
rapportering. Men hon anser däremot att utvecklingen av IIRC:s ramverk för integrerad 
rapportering behövs men den behöver bli mer tillämpbar. 
 
Del 2 
I denna del presenteras materialet från tre telefonintervjuer med två finansanalytiker och en 
svensk ambassadör för integrerad rapportering som jobbar med hållbarhetsfrågor. Svaren 
kommer ligga till grund för besvarande av forskningsfrågorna.  
 
4.14 Lars-Olle Larsson, ESG senior manager 
Lars-Olle Larsson jobbar som senior manager hos Swefund med ESG affairs (Environment, 
Social och Governance) och ansvarar för den icke-finansiella redovisningen, dvs framtagning av 
det integrerade redovisningen. Larsson ansvarar även för policyfrågor och för intressentrelationer 
med civilsamhällets biståndsaktörer. Larsson är svensk ambassadör för integrerad rapportering. 
 
Larsson definierad begreppet integrerad rapportering som: 

“En integrerad redovisning som är en kortfattad kommunikation om hur 
en organisations strategi, styrning, resultat och framtidsutsikter, i 
samband med dess yttre miljö, leder till skapandet av värdet på kort, 
medellång och lång sikt. Integrerad tänkande leder till integrerat 
beslutförfattande och åtgärder som anser att skapa värde på kort, 
medellång och lång sikt. Det primära syftet med en integrerad 
rapportering är att förklara för investerare hur en organisation skapar 
värde över tid. En integrerad rapportering gynnar alla aktörer som är 
intresserade av en organisations förmåga att skapa värde på lång sikt, 
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däribland anställda, kunder, leverantörer, affärspartners, lokala 
samhällen, lagstiftare, tillsynsmyndigheter och beslutsfattare. ” 

 
Dagens finansiella och icke-finansiella rapporter räcker inte som en kommunikationskälla mellan 
företag och intressenter. Det beror på att det saknas en direkt koppling mellan den traditionella 
finansiella årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen. Vad IIRC vill åstadkomma är ett 
integrerad tänkande, ett tänkande där affärsmodellen integrerar alla sex olika kapitalen som talas 
om i IIRC:s ramverk.  
 
Larsson anser att investerare och andra intressenter är i behov av en integrerad rapportering där 
företag redovisar information om verksamheten i en större kontext och i en längre tidsspann. 
Framtidsutsikter samt strategi är avsnitt som investerare är intresserad av och därför är en 
integrerad rapportering ett bättre beslutsunderlag för investerare. En integrerad rapportering 
innehåller mer relevant och konkret information än den information som finns i den traditionella 
finansiella redovisningen. GRI:s riktlinjer innehåller inte finansiell information, den innehåller 
alla andra aspekter i företagets verksamhet som av intressenterna bedöms vara viktiga att 
prestera. Företag som lägger hållbarhetsredovising tillsammans med den finansiella 
redovisningen i en tryckt rapportering, har inte en integrerad rapportering. Det är en 
sammanhållen rapportering där företag sammanhåller den fristående finansiella redovisningen 
med den fristående hållbarhetsredovisningen.  
 
Det är viktigt för företag att ha en integrerad rapportering eftersom allting är i förändring, 
exempelvis är lagstiftningen och informationsteknologi sådant som förändras ständigt. Företag 
kan inte drivas idag som om företaget fanns i ett vakuum och därför är det viktigt att alla företag 
intresserar sig för omvärlden samt samhällsutvecklingen och för hur de belastar miljön. De 
företag som inte förstår de stora omställningar som sker till ett mer cirkulärt samhälle kommer 
inte att vara vinnarna i framtiden. Det är viktigt för företag att tänka integrerad och få tag på 
värdepåverkande samt värdebaserande frågor. Detta för att försöka integrera risker, bygga 
förtroende och utveckla affärsmodeller som ligger rätt i tiden. En integrerad rapportering är en 
spegling utav verksamhetens integrering så att allting börjar med integrerad tänkande. Med ett 
integrerad tänkande växer affärsmöjligheter och risker reduceras, därför är det bra med 
integrerad rapportering i företagsvärlden, anser Larsson.  
 
Larsson anser att det inte finns några nackdelar med integrerad rapportering. Han tror att det kan 
vara så att företag missuppfattar tanken med integrerad rapportering och tror att det kan bli 
omfattande med mera information i rapporteringen. Tanken är att företag ska ha en fokuserad 
redovisning, som fångar det väsentliga som påverkar företagets värdeutveckling. De företag som 
hållbarhetsredovisar idag har resurser till det och en integrerad rapportering handlar om att fästa 
ihop hållbarhetsredovisningen med den finansiella redovisningen. Idag får 
hållbarhetsredovisningarna en översiktlig granskning av revisorer. De flesta 
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hållbarhetsredovisningar är inte lämnade av bolagets styrelse men årsredovisningar måste vara 
det. En integrerad rapportering ska vara reviderad av styrelsen i sin helhet och det är viktig 
information att hålla koll på.  
 
Enligt Larsson finns det ett behov av en integrerad rapportering pga. klimatförändringar, stora 
problem i stora delar av världen med korruption, flera frågor runt mänskliga rättigheter och 
demokrati. Världsfrågor som idag med hjälp av ett knapptryck på datorn blir kommunicerad över 
hela världen omedelbart. Konsumenterna blir allt mer medvetna om företagets aktiviteter. 
Företag som business-to-business blir mer medvetna i sina relationer till deras partners, allt detta 
gör att företag vill och tänker långsiktigt. Företag vill växa med sina affärsmodeller och 
affärsverksamhet så att de kan locka de bästa medarbetarna.  
 
4.15 Nils Liliedahl, finansanalytiker  
Nils Liliedahl är generalsekreterare i Sveriges finansanalytikers förening (SFF). Innan dess 
jobbade han på börsen i nästan 20 år med att övervaka att företags finansiella rapportering var 
enligt regler och lagar, främst IFRS-regelverket. Integrerad rapportering handlar enligt Liliedahl 
om att informera om saker som inte är direkt ekonomiska och som kan ha ett indirekt påverkan 
på bolagens utveckling. Information inom CSR, miljö, korruption och personal är ofta inte lätta 
att beskriva. För att kunna bedöma ett bolag som finansanalytiker anser Liliedahl att det är 
viktigt att veta i vilken miljö olika företag arbetar i. De flesta av de stora svenska bolagen 
redovisar idag om dessa frågor.  
 
Efter att Liliedahl kollat igenom ramverket för den integrerade rapporteringen enligt IIRC hade 
han svårt för att se skillnaden i innehållet i jämförelse med de frivilliga 
hållbarhetsredovisningarna som stora börsnoterade företag ger ut. Skillnader kunde han se i 
informationen som frambringats internt samt de interna processerna. Men han anser att dessa inte 
är någonting som en läsare kan bedöma utifrån. Liliedahl anser att det inte finns några nackdelar 
i direkt bemärkelse till den integrerade rapporterings ramverk än alternativt att det inte går att 
reglera en sådan rapport. Han menar att ett sådant ramverk kan komma att användas av bland 
annat myndigheter för att sedan göra det lagstadgat. Alla företag kommer då att redovisa likadant 
om det blir obligatoriskt. Detta medför enligt Liliedahl att informationen inte längre kommer att 
vara lika värdefull samt att den blir mer formaliserad och för standardiserad. Liliedahl anser att 
den integrerade rapporteringen är värdefull då den är frivillig eftersom företagen själva får 
bestämma kring de mjuka frågorna.  
 
Liliedahl påpekar att en integrerade rapporteringen kan användas som ett bättre beslutsunderlag. 
Han anser att det finns ett behov av att veta vad som ligger bakom det företaget tjänar pengar på 
och det som påverkar, men inte själva fenomenet integrerad rapportering. Vidare anser han att 
personalfrågorna samt de drivande faktorerna för värdet är viktiga. Det är viktigt att företag 
fokuserar på det interna, vad som är viktigt för just dem istället för att fokusera på att fylla i 
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mallar för att ses som ”duktiga”.   
 
4.16 Respondent A, finansanalytiker 
Respondent A jobbar som finansanalytiker i ett av nordens ledande investmentbolag. 
Respondenten definierad begreppet integrerad rapportering som ett mer heltäckande sätt att 
rapportera ett företags verksamhet. Respondenten anser att dagens finansiella och icke-
finansiella rapporter räcker till viss del som kommunikationskälla mellan företag och intressenter. 
Även om dagens rapporteringar fyller en del av behovet så krävs annan kommunikation. 
Respondenten anser att en integrerad rapportering är ett bättre verktyg för intressenter att 
använda som beslutsunderlag för att ju mer relevant information som finns tillgänglig om ett 
företags verksamhet desto bättre. 
 
Respondenten anser att fördelen med integrerad rapportering är att den kan stärka bilden av 
företaget, visar att företag tar hållbarhetsfrågan på allvar och är en integrerad del av 
verksamheten. Därmed kan det i förlängningen attrahera nya kunder, medarbetare, etc. 
Nackdelarna med en integrerad rapportering enligt respondenten är att den kan medföra 
konkurrensnackdelar, ökade kostnader för att presentera information som emellanåt kanske inte 
är fullt ut relevant beroende på vilken verksamhet företaget bedriver. 
 
Respondenten anser att det finns ett behov av en integrerad rapportering, eftersom efterfrågan på 
mer information kommer att öka över tid, vilket leder till ett behov av ökad integrerad 
rapportering. Ett ökat fokus på hållbarhet och andra värden än de rent finansiella är ett behov för 
en mer integrerad rapportering. 
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5. Analys 

I analyskapitlet kommer studiens empiri att ställas mot referensramen för att utgöra en grund till 
analys. Strukturen i analysen är uppdelad efter frågorna i problemdiskussionen. De områden 
som diskuteras i analysen är innebörden av begreppet integrerad rapportering, fördelar 
respektive nackdelar med integrerad rapportering samt om det finns ett behov och vad som 
ligger bakom behovet. Utgångspunkten för detta kapitel är att synliggöra viktig information ur 
empirin och referensramen som sedan ska ligga till grund inför det kommande besvarandet av de 
tidigare ställda forskningsfrågorna. 
	  
5.1 Innebörden av begreppet integrerad rapportering 
Begreppet integrerad rapportering är relativt nytt och det finns ingen direkt gemensam eller klar 
definition på vad den innebär utifrån den teoretiska referensramen samt våra respondenter. 
Samtliga respondenter hade hört talas om integrerad rapportering och kunde definiera fenomenet. 
Definitionen på integrerad rapportering varierade mellan respondenterna i den empiriska 
undersökningen. Det kan enligt Johansson och Weinestedt bero på att integrerad rapportering är 
svårdefinierat och att det förekommer flera olika tolkningar på vad begreppet innebär. Jönsson 
som har varit på några seminarier om just integrerad rapportering anser att innebörden av 
integrerad rapportering fortfarande är otydlig. Vidare påpekar Carty att den integrerade 
rapporteringen fortfarande utvecklas, därför är det svårt att sätta fingret på vad den direkta 
definitionen på integrerad rapportering innebär.  
 
En gemensam innebörd av begreppet integrerad rapportering från studiens respondenter samt 
från den teoretiska referensramen kan skildras fram genom att majoriteten av respondenterna 
hade någorlunda kunskap om integrerad rapportering. Integrerad rapportering handlar om en 
enda rapport som omfattar de ekonomiska faktorerna och dess relationer till de sociala och 
miljömässiga faktorerna. Larsson och Weinestedt påpekar att det inte handlar om att endast sätta 
in hållbarhetsredovisningen i årsredovisningen utan Strömberg anser att dessa tre delar måste 
samverka för att ett företag ska bli långsiktigt hållbart. Enligt Liljedahl handlar integrerad 
rapportering om att företag ska försöka informera på ett sätt om saker som inte är endast 
ekonomiska vilket kan ha ett indirekt påverkan på företagets utveckling. Larsson som är svensk 
ambassadör för integrerad rapportering definierar integrerad rapportering som: 
 

”En integrerad redovisning som är en kortfattad kommunikation om hur en 
organisations strategi, styrning, resultat och framtidsutsikter, i samband 
med dess yttre miljö, leder till skapandet av värdet på kort, medellång och 
lång sikt. Integrerad tänkande leder till integrerat beslutförfattande och 
åtgärder som anser att skapa värde på kort, medellång och lång sikt”.  

 
Johansson anser att det viktigaste är att säkerställa att de mest väsentliga hållbarhetsfrågorna 
avspeglas i rapporteringen utifrån hur deras styrning sker i företagets dagliga verksamhet. Syftet 
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med den integrerade rapporteringen menar Marita är att den ska fungera som en plattform för 
företagen att lämna detaljerade uppgifter. Dobkowski-Joy och Brockland (2013) styrker detta 
och anser att det är bra för att kunna presentera en fullständig och helhetsbild av företaget på ett 
klart, koncist och jämförbart sätt. Vidare påpekar Weinestedt att den integrerade rapporteringen 
även är en process som åskådliggör för hur ett företag skapar, men även förstör, värde på kort-, 
medel-, och lång sikt i de ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensionerna. Detta kan 
kopplas till legitimitetsteorin eftersom den hävdar att företag redovisar frivillig information om 
verksamhetens alla aspekter för att uppnå legitimitet. Detta kan enligt Jackson medföra till att ett 
företag kan se den finansiella och icke-finansiella kapitalet av ett nutida och framtida perspektiv. 
Vidare påpekar Viefhues att den integrerade rapporteringen innebär att en noggrann granskning 
av företagets verksamhet måste ske för att se hur olika faktorer påverkar varandra. Integrerad 
rapportering innebär ett förändrat synsätt jämfört med den strikt finansiella rapportering där 
fokus är på endast ekonomiskt värdeskapande. Vad integrerad rapportering är kan kopplas till 
både intressentteorin och legitimitetsteorin då den belyser hur viktigt det är för företag att 
redovisa information om verksamheten som är av betydelse för intressenter. Redovisning av 
mycket information leder till transparens som i sin tur ökar verksamhetens legitimitet i samhället. 
 
Sammanfattningsvis är integrerad rapportering total kommunikation där det finansiella, sociala 
och miljömässiga faktorerna är sammanvävda i hela redovisningen och är inte som ett kapitel för 
sig. I en integrerad rapport bör affärsmodeller och företagens beslutsfattande spegla de komplexa 
relationerna mellan ekonomiska, styrnings, miljömässiga och sociala frågor. En problematik som 
belyses av Burgoyne är att det inte finns några internationellt accepterade standarder och 
riktlinjer för integrerad rapportering. Detta leder till att uppläggen på en integrerad rapportering 
kan variera mellan företag och att den kan definieras olika av företag. 
 
5.2 Fördelar med integrerad rapportering 
Fördelarna med integrerad rapporteringen är enligt Eccles och Krzus (2010) att den till skillnad 
från dagens rapporter inte är begränsad och kommunicerar till företagets alla intressenter. Den 
integrerade rapporteringen som kombinerar den finansiella och icke-finansiella information ger 
en tydligare bild av hela verksamheten. Enligt respondenterna medför en integrerad rapportering 
att både företag och dess intressenter ser helheten av verksamheten. Om det görs ett ordentligt 
arbete blir resultatet heltäckande och trovärdigt. Appelros påpekar att om företag skulle sätta lika 
stort betydelse vid den icke-finansiella informationen som den finansiella informationen skulle 
det vara lättare att skapa en sammanhållen rapport som innefattar affärsnytta och samhällsnytta. 
Respondenterna anser att fördelarna med integrerad rapportering för intressenterna är att den ger 
en samlad bild av ett företags finansiella och icke-finansiella situation. Integrerad rapportering 
visar en tydlig koppling mellan hur företags hållbarhetsarbete skapar värde för alla intressenter. 
Den integrerade rapporten fungerar även som ett kommunikationsmedel mellan företag och dess 
intressenter.  
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En integrerad rapportering visar enligt Eccles och Krzus (2010) att företagets hållbarhetsarbete 
skapar en hållbar strategi för företaget och hjälper till att förebygga eventuella framtidsrisker. 
Enligt den empiriska undersökningen visar hållbarhetsarbete hur företag tänker långsiktigt för att 
skapa värde i framtiden. Den visar även på transparens där företag redovisar för omvärlden och 
dess medarbetare vilka framsteg de har gjort i sitt hållbarhetsarbete. Enligt Jensen och Berg 
(2012) visar integrerad rapportering hur företaget skapar värde på lång sikt samt hur fokus på 
långsiktigt perspektiv kan leda till att risker förutses på marknaderna. Det långsiktiga 
perspektivet innebär att företag har ett bättre perspektiv på hur beslut och konsekvenser om 
ekonomiska, sociala och miljömässiga resurser påverkar andra resurser. 
 
Edvardsson och Jönsson håller med om att fördelen med integrerad rapportering är att den ger en 
helhetsbild av företaget och gör det möjligt för företag att kunna bedöma hur långsiktigt företaget 
agerar. Johansson anser att den integrerade rapporteringen ger en mer komplett bild av företagets 
verksamhet som gör det enklare för investerare och ägare att värdera risk. Respondent A anser att 
mer relevant information om ett företags verksamhet är ett bättre verktyg för intressenter att 
använda som beslutsunderlag. Liliedahl anser att det är viktigt vid bedömning av företag att veta 
i vilken miljö företag arbetar i. Respondenterna anser att det är bra för företag att synliggöra 
verksamheten på ett strukturerat sätt och visa en tydlig koppling mellan hur deras 
hållbarhetsarbete skapar värde på lång sikt. En integrerad rapportering kan leda till bättre 
samarbete samt förståelse mellan de olika delarna av en organisation så att de bättre förstår och 
kan styra sin strategi mot att maximera långsiktigt värdeskapande. En fördel enligt Wennberg är 
att företag får en tydligare koppling till vad som påverkar det ekonomiska resultatet och tvärt om. 
Larsson anser att de företag som inte förstår de stora förändringarna som sker i samhället 
kommer inte att vara vinnarna i framtiden. Han anser att det är viktigt för företag att försöka 
integrera risker och bygga ett varumärke som allmänheten har förtroende för samt utveckla 
affärsmodeller som ligger rätt i tiden. En integrerad rapportering är bra i företagsvärlden 
eftersom den leder till att affärsmöjligheter växer och risker reduceras.  
 
Eccles och Krzus (2010) anser att skälet till varför företag skulle tillämpa en integrerad 
rapportering är att förbättra deras transparens som är ett viktigt medel för att öka allmänhetens 
förtroende och det skapar åtaganden för att förbättra framtida resultat. Transparens är viktigt för 
värdet på företagens varumärke. När företag väljer frivilligt att publicera en integrerad 
rapportering leder det till ökad legitimitet i samhället. Ljungdahl (1999) definierar legitimitet 
som att företag följer de lagar och regler som finns och att det ska råda en överstämmelse mellan 
ett företags värderingar samt rådande värderingar i det omgivande samhället. Organisationer 
existerar enligt legitimitetsteorin när samhället anser att organisationen är legitimt. Enligt 
Viefhues är fördelarna med integrerad rapportering att den beskriver företagets roll i samhället 
och dess påverkan på omvärlden i en bredare kontext än den enbart finansiella rapporteringen. 
Många risker som miljörisker och varumärkesrisker ligger i de icke-finansiella faktorerna som då 
blir en naturlig del av rapporteringen. Det innebär ett förändrat synsätt jämfört med den strikt 
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finansiella rapportering där fokus är på ekonomiskt värdeskapande. Fördelarna med integrerad 
rapportering är enligt samtliga respondenter att internt och externt visa att företag aktivt arbetar 
med miljömässiga, sociala samt ekonomiska frågor. Carty anser att det är viktigt att företag 
redovisar information om verksamhetens värderingar.  
 
Legitimitetsteorin framhäver att det är viktigt för företag att i samhället följa de rådande 
värderingar men samtidigt ska de stämma överens med företagets egna värderingar. En 
integrerad rapporterings koppling till legitimitetsteorin är att den förbereder företag på vad som 
kan komma i framtiden. Därför är det en fördel att ha en integrerad rapportering eftersom allt är i 
förändring, lagstiftningen och informationsteknologi är sådant som förändras ständigt. Ett företag 
kan inte drivas idag till lönsamhet som det gjordes för några år sedan och därför är det viktigt att 
alla företag intresserar sig för omvärlden samt samhällsutvecklingen. Utifrån denna diskussion 
kan det sägas att integrerad rapportering utifrån både intressentteorin och legitimitetsteorin är 
viktigt för företaget. För att företag ska överleva på lång sikt så är de i behov av resurser vilket är 
vad både teorierna håller med om. 
 
5.3 Nackdelar med integrerad rapportering 
En nackdel med integrerad rapportering enligt Krzus (2011) är svårigheten att utveckla en 
rapport som tar full hänsyn till miljö och sociala frågor lika mycket som ekonomiska frågor. Det 
kommer ta tid innan företag lär sig vad det egentligen innebär att ha en integrerad rapportering. 
Många av respondenterna anser att den främsta nackdelen med en integrerad rapportering är att 
det kommer att leda till omfattande rapporter. Wennberg anser att en integrerad rapportering kan 
resultera i omfattande rapporter som ingen kommer att orka läsa förutom revisorerna. Jackson 
anser att nackdelen med en integrerad rapportering är att det är svårt att skapa en tydlig och 
lättförståelig rapporteringsstruktur eftersom informationen i årsredovisningen blir för omfattande. 
Vid redovisning av mycket information finns risken att viktig information går förlorad vilket 
medför att det kan vara svårt att ge en sann och tydlig bild av företaget. Detta problem kan 
uppstå pga. att det fortfarande saknas ett tydligt regelverk och att det är mycket krav på formalia 
i den integrerade rapporteringen. En tydlig process för vad som är relevant och betydelsefullt är 
viktig. 
 
Larsson, Liliedahl, Olsson och Burgoyne anser att det inte finns några direkta nackdelar med 
integrerad rapportering. Larsson påpekar att det kan vara så att företag missuppfattar tanken och 
tror att en integrerad rapportering kommer att leda till omfattande rapporter. Företag tror att en 
integrerad rapportering kommer resultera i mera resurseranvändning. Larsson säger att de företag 
som redan hållbarhetsredovisar har tillgång till resurser för att samla in hållbarhetsdata och 
eftersom den finansiella rapporteringen är tvingande enligt lag så innebär det att företagen redan 
har resurserna. En integrerad rapportering handlar om att fästa ihop dessa två delar så att hela 
redovisningen har en tydlig koppling.  
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Vissa uppgifter i en integrerad rapport kan vara svårare att bestyrka än information som lämnas i 
enlighet med traditionella redovisningsramar och det kan leda till problem för hur den slutliga 
rapporten ska revideras. Dagens hållbarhetsredovisningar får en översiktlig granskning av 
revisorer och är inte av samma grad av kvalité som revisionen av finansiella redovisningar. 
Viefhues säger att den ekonomiska rapporteringen omfattas i nuläget av omfattande regelverk 
och riktlinjer för intern kontroll, medan icke-finansiella faktorer i hållbarhetsredovisningen 
endast ”granskas översiktligt” av revisorer. Vidare påpekar Jönsson och Viefhues att deras 
uppfattning är att det saknas kunskap hos revisionsbyråer om hur integrerade rapporter ska 
revideras och vilka krav som ska ställas i revisionsprocessen. Det blir därför svårt för företagen 
att veta vilka processer och kontroller som krävs internt för att uppfylla revisionskraven. 
Liliedahl däremot anser att det skulle vara en nackdel med att reglera integrerad rapportering. 
Han anser att om integrerad rapportering blir reglerad kommer det medföra att informationen 
inte längre kommer vara lika värdefull. Liliedahl anser att det är viktigt att bolagen själva får 
bestämma kring företagens egna mjuka frågor utifrån regler, lagar och skrivningar. Larsson 
(2013) anser att en integrerad rapportering innebär svårigheter för revisorer eftersom 
omständigheterna till en hållbar utveckling kommer att ställa om företagens affärsmodeller. 
Revisorer behöver anpassa sitt sätt att arbeta för att själva bidra till värdeutveckling i företagen.  
 
Liliedahl anser att IIRC:s ramverk för en integrerade rapporteringen har samma innehåll som den 
frivilliga hållbarhetsredovisningen. Skillnader är informationen som frambringats internt samt de 
interna processerna vilket han anser att en läsare inte kan bedöma utifrån. Viefhues tycker att 
nackdelen med integrerad rapportering är att den ställer mycket högre krav på interna processer 
för rapportering när även icke-finansiella faktorer ska ingå. Det blir en utmaning för företag att 
redovisa hur den finansiella och icke-finansiella informationen ska kopplas till varandra. 
Strömberg anser att svårigheten blir att försöka få de ekonomiska avsnitten att också innehålla 
delar där de visar på miljöarbetets och medarbetarnas betydelse för verksamheten. Det är viktigt 
att hitta tekniker som gör det möjligt att sätta ekonomiskt värde på att aktivt arbeta med miljö- 
och medarbetarfrågor. Enligt Krzus (2011) kräver integrerad rapportering utveckling av nya 
metoder, standarder och rapporteringsmekanismer för att stödja trovärdigheten av informationen 
i integrerade rapporter. Det är viktigt att få till ett systemstöd för uppföljning av de viktigaste 
hållbarhetsfrågorna och att knyta ihop så mycket som möjligt med företagets befintliga 
ekonomisystem.   
 
5.4 Behovet av en integrerad rapportering 
Enligt Carnevale och Mazzuca (2014) är den finansiella årsredovisningen inte tillräcklig för att 
bedöma ett företags värde. Eccles och Krzus (2010) påpekar att dagens finansiella rapporter 
innehåller mer information pga. omvärldens krav. Denna trend mot en ökad kvantitet av 
information i rapporter är bra från en användares perspektiv så länge informationen är användbar. 
Mycket information i de finansiella rapporterna kan leda till komplexitet som i sin tur leder till 
ett ökat behov av den icke-finansiella rapporteringen. Detta är vad som har skapat ett behov mot 
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en integrerad rapportering. Enligt IIRC ska en integrerad rapportering skapa en helhetsbild av 
företagets verksamhet, genom att på ett tydligt sätt koppla den finansiella informationen till den 
icke-finansiella informationen.  
 
I den empiriska undersökningen ansåg majoriteten av respondenterna att det finns ett behov av 
integrerad rapportering, men vad som låg bakom behovet varierade. Några av respondenterna 
anser att det finns ett behov från deras intressenter mot en mer integrerad rapportering. En 
intressent definieras i referensramen som en person som är engagerade och ekonomiskt 
intresserade i viss verksamhet. Intressenterna delas in primära och sekundära grupper, i den 
primära gruppen ingår ägare, investerare och i den sekundära gruppen ingår bland annat 
myndigheter. Dessa intressenter kan påverka och bli påverkade av företagets handlingar, enligt 
Carroll och Buchholtz (2003). IIRC:s ramverk för integrerad rapportering fokuserar främst på 
intressentgruppen kapitalinvesterare. Enligt Wennberg och Strömberg vill intressenterna ha 
tillgång till information rörande verksamhetens alla aspekter för att se hur företag arbetar med 
miljö och sociala frågor tillsammans med det ekonomiska för ett långsiktigt hållbart företagande. 
Behovet av integrerad rapportering kan kopplas till intressentteorin då den påstår att intressenter 
vill ha tillgång till information om verksamhetens alla aspekter för att kunna fatta beslut. Enligt 
IIRC är integrerad rapportering behövd av investerare för att se hur företagsstrategin skapar 
värde på kort, medellång och långsikt. Larsson anser att intressenter, framför allt investerare, är i 
behov av en integrerad rapportering då de behöver ha tillgång till information som beskriver 
företagets verksamhet i ett större sammanhang och i en längre tidsspann. I den integrerade 
rapporteringen finns det information om framtidsutsikter och strategi som är av stor vikt för 
investerare vid investeringsbeslut. Respondent A som arbetar med investeringsbeslut anser att 
det finns ett behov av integrerad rapportering eftersom andra värden än de rent finansiella är 
viktiga vid investeringsbeslut. Liliedahl anser att en mer integrerad rapportering kan användas 
som bättre beslutsunderlag men inte nödvändigtvis själva fenomenet integrerad rapportering 
enligt IIRC. Viefhues styrker också att det finns ett behov av en rapportering som integrerar alla 
relevanta frågor för företag men däremot inte en integrerad rapportering enligt IIRC:s ramverk.  
 
Behovet av en integrerad rapportering för näringsverksamhet enligt IIRC är att skapa bättre 
interna processer, bättre relation och värde för intressenterna. De flesta av respondenterna i den 
empiriska undersökningen anser att behovet av en integrerad rapportering för företag är att skapa 
värde på lång sikt samt att arbeta mot en långsiktig hållbart företag. Weinestedt anser att det är 
viktigt för företag och dess ägare att skapa ett mer holistiskt tänkande som centrerar kring 
långsiktigt värdeskapande. Han tror potentialen med en integrerad rapportering är att stora 
företag kommer att tänka på värdeskapande på ett nytt sätt vilket kommer att leda till att företag 
kommer ur silo-tänkandet. Jönsson tror att ett naturligt steg med integrerad rapportering är att 
hållbarhetsfrågorna integreras allt mer i strategier, styrning och uppföljning. Olsson påpekar att 
integrerad rapportering medför tydligare kopplingar mellan affärer, ekonomi och hållbarhet än 
om hållbarhetsinformationen redovisas i en separat redovisning. Appelros menar att behovet med 
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den integrerade rapporteringen är att företag tänker långsiktig vilket kommer att skapa en större 
förståelse för företag att ställa om till större hållbarhet. Edvardson menar att en integrerad 
rapportering leder till att företag tar större ansvar än tidigare. Det finns också ett intresse för hur 
företag presterar och därför blir det nödvändigt för företag att redovisa hur de driver sin 
verksamhet. För de företag som inte redovisar denna information så kan allmänheten uppfatta det 
som att dem har något att dölja. Wennberg anser att det som driver företag att ha en integrerad 
rapportering är deras vilja att vara ett öppet modernt företag. Detta kan kopplas till 
legitimitetsteorin då det leder till att företag framstår som legitima i samhällets ögon när de öppet 
och frivilligt redovisar information om hur de driver sin verksamhet. 
 
Några av respondenterna anser att den information som finns om integrerad rapportering var 
tillräcklig men resten anser att det inte finns tillräckligt med information för hur företag ska ha en 
integrerad rapportering. Dessa respondenter var eniga om att det saknas och behövs bra exempel 
från företag som har en integrerad rapportering. Det finns idag flera företag som ingår i 
pilotprogrammet och ska testa principerna, innehållet samt den praktiska användningen av 
integrerad rapportering enligt IIRC:s ramverk. Pilotprogrammet kommer att fortlöpa till 
september 2014. 
 
Den första globala officiella ramverket för integrerad rapportering utvecklades fram av IIRC och 
publicerades i slutet av år 2013. Ramverket syftar till att skapa en sammanhängande integrerad 
helhet genom att föra samman den finansiella redovisningen med hållbarhetsredovisningen. 
Larsson (2013) påpekar att ramverket innehåller några vägledande principer som företag kan 
följa vid upprättandet av en integrerad rapportering samt vad den ska innehålla. IIRC:s ramverk 
hjälper företag att tänka mot en mer hållbar framtid genom att identifiera risker och möjligheter. 
I den empiriska undersökningen visade det sig att några av respondenterna inte var insatta eller 
kände till ramverket för integrerad rapportering enligt IIRC. Olsson och Appelros påpekade att 
de inte var så insatta i utvecklingen av ramverket eftersom det fortfarande inte är aktuellt för 
varken Peab eller EON att ha en integrerad rapportering. Resterande respondenter kände till 
IIRC:s ramverk för integrerad rapportering och de har delade meningar om utvecklingen av 
ramverket. Jönsson anser för att ramverket ska bli relevant i framtiden måste det vara lätt att 
förstå och Strömberg anser att det finns delar i ramverket som kan komma att öka betydelsen av 
integrerad rapportering. Wennberg bestyrker att utvecklingen av ramverket behövs men att den 
behöver bli mer tillämpbar i praktiken. Några av respondenterna ansåg att ramverket inte var 
tydlig gällande riktlinjer och principer. Jackson och Johansson var inne på samma spår och 
tyckte att innehållet var rörigt samt otydligt. Vidare påpekade Jackson att hon önskade mer 
tydlighet kring innehållet i ramverket. Sander och Burgoyne ser positivt på utvecklingen av 
ramverket men Sander tycker att det fortfarande saknas standarder som skapar jämförbarhet i 
rapporteringen. 
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  6. Slutsatser 
I detta kapitel presenteras de slutsatser vi har kommit fram till utifrån analysen och svarar på 
frågeställningar samt syftet. Strukturen är utformad efter studiens tre frågeställningar och 
innehållet presenteras utifrån varje enskild frågeställning.  
	  
6.1 Slutsatser  
Syftet med denna studie är att undersöka vad begreppet integrerad rapportering innebär och 
vilka fördelar respektive nackdelar en integrerad rapportering medför. Vidare är syftet att 
undersöka om det finns ett behov av en integrerad rapportering samt vad som ligger bakom detta 
eventuella behov. 
 
Vad innebär begreppet integrerad rapportering? 
Det råder inget tvivel om att i studiens teori- och empirikapitel framgår ingen klar definition på 
vad begreppet integrerad rapportering innebär. Ämnet integrerad rapportering är nytt och det 
finns ingen enad definition på vad det egentligen innebär. Avsaknaden av tydliga regler och 
riktlinjer gör det svårare att definiera begreppet. En integrerad rapportering är mer än att bara 
stoppa hållbarhetsredovisningen i årsredovisningen. Utifrån analyskapitlet har vi kommit fram 
till slutsatsen att en integrerad rapportering är en enda rapport som sammanväver de ekonomiska, 
sociala och miljömässiga faktorerna i en verksamhet. En integrerad rapportering fungerar som en 
plattform för företag att lämna detaljerade uppgifter som presenterar en helhetsbild på ett klart, 
koncist och jämförbart sätt. En integrerad rapportering är en fortlöpande process som visar hur 
en hållbart företagande skapar värde på långsikt. Slutligen kan det sägas att en integrerad 
rapportering är ett förändrat synsätt där företag ska sätta lika stort värde vid den finansiella och 
icke-finansiella informationen samt kopplingen mellan dessa.   
 
Vi anser att det är viktigt att skapa en tydlig definition på vad integrerad rapportering är för att 
företag ska implementera en integrerad rapportering. När en tydlig definition och ramverk har 
skapats underlättar det för företag att ta första steget mot en integrerad rapportering. 
 
Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med integrerad rapportering? 
En slutsats som kan konstateras ur analyskapitlet är att integrerad rapportering medför fördelar 
för både intressenter och företag. Fördelen med den integrerade rapporteringen är att den ger en 
tydlig och fullständig bild av ett företags verksamhet. Fördelen med detta för intressenter är att 
rapporten innehåller mera relevant information som kan användas som ett bättre beslutsunderlag.  
För företag så innebär fördelarna med integrerad rapportering att kopplingen mellan den 
finansiella och icke-finansiella informationen visar vad som påverkar det ekonomiska resultatet 
och vice versa. Informationen i den integrerade rapporteringen underlättar för företag att anpassa 
sig till samhällsförändringar vilket kan leda till att framtidsrisker förebyggs. En integrerad 
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rapportering kan leda till bättre samarbete internt i företaget som i sin tur kan leda till en hållbar 
strategi, vilket kan maximera det långsiktiga värdeskapandet. 
 
Nackdelen med den integrerade rapporteringen är utmaningen för företag att redovisa en tydlig 
koppling mellan den finansiella och icke-finansiella informationen. En annan nackdel med den 
integrerade rapporteringen är att den kan leda till omfattande rapporter då den finansiella och 
icke-finansiella rapporten ska integreras till en rapport. En integrering innebär att det blir mycket 
information i en och samma rapport vilket gör det svårt att få en tydlig bild av företaget. Det kan 
även innebära att ingen kommer orka läsa rapporten till slut. En annan nackdel med den 
integrerade rapporteringen är att det fortfarande saknas ett tydligt regelverk vilket gör det svårt 
för företag att veta vad som krävs för att uppfylla revisionskraven. För revisorer kan en 
integrerad rapportering innebära svårigheter för hur de ska revidera den slutliga rapporten. En 
annan slutsats som kan dras ur analyskapitlet är att det kommer att ta tid för både företag och 
revisionsbranschen att förstå vad integrerad rapportering egentligen innebär, eftersom integrerad 
rapportering är relativt nytt.  
 
Finns det ett behov av en integrerad rapportering, i så fall vad ligger bakom 
behovet? 
Det framgår tydligt i analyskapitlet att det finns ett behov av en integrerad rapportering. Företag 
och intressenter är i behov av en rapport som integrerar och visar en tydlig koppling mellan de 
ekonomiska frågorna med de sociala samt miljömässiga frågorna så att en helhetsbild av 
verksamheten skapas. En tydlig koppling mellan dessa frågor beskriver verksamheten i ett större 
sammanhang samt visar hur de skapar värde på sikt. Ett annat bakomliggande behov av en 
integrerad rapportering kan vara att företag vill visa att det är ett öppet modernt företag som inte 
har något att dölja för allmänheten. Det viktigaste är att företag visar hur de sätter de finansiella 
och icke finansiella faktorerna i relation till varandra för att skapa ett långsiktigt hållbart 
företagande.  
 
En annan slutsats blir att eftersom det finns ett behov av integrerad rapportering så kommer det 
finnas ett behov av ett tydligt ramverk för vad en integrerad rapportering ska innehålla. Ett 
ramverk som är lätt att förstå och som är tillämpbar i praktiken samt skapar jämförbarhet i 
rapporteringen mellan företag.  
 
6.2 Förslag till vidare forskning 
I studien har IIRC:s pilotprogram nämnts, som är ett initiativ bestående av företag, 
investeringsorganisationer och myndigheter som testar innehållet i IIRC:s ramverk. Programmet 
kommer att fortlöpa till september 2014. Det skulle vara intressant att undersöka vad deltagarna i 
pilotprogrammet ansåg om innehållet i ramverket. 
 



 
	  

	  

Källförteckning 
Andersen, Ib. (1998). Den uppenbara verkligheten: val av samhällsvetenskaplig metod. Lund. 
Studentlitteratur 
 
Balans. (2014). Pilotföretaget Volvo: ”Processen är viktigare än rapporten”. Balans nr.5.  
Tillgänglig: Far Komplett 2014-05-13 
 
Björklund, M. & Paulsson, U. (2012). Seminarieboken-att skriva, presentera och opponera. 
Lund. Studentlitteratur 
 
Borglund, T., Frostenson, M. & Windell, K. (2010). Effekterna av hållbarhetsredovising-En 
studie av konsekvenserna av de nya riktlinjerna om hållbarhetsinformation i statligt ägda företag. 
Regeringen  
 
Bryman, A. & Bell, E. (2011). Business Research Methods. New York. Oxford University Press 
 
Carnevale, C. & Mazzuca, M. (2014). Sustainability report and bank valuation: evidence from 
European stock markets. Business Ethics: A European Review. 23, 69-90.  
 
Carroll, A-B & Buchholtz, A-K. (2003). Business & Society - Ethics and Stakeholder 
Management. Thomson South-Western 
 
CSR- Socialt ansvarstagande för företag. (2005). Stockholm. SIS Förlag AB 
 
Deegan, C. (2002). Introduction, The legitimizing effect of social and environmental 
disclosures- a theoretical foundation. Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol 15, No 
3, 282-311. 
 
Dobkowski-Joy, A. & Brockland, B. (2013). The state of Integrated Reporting: Innovation and 
experimentation in the merging of ESG and financial disclosure 
 
Eccles, R-G. & Armbrester, K. (2011). Two disruptive ideas combined: Integrated Reporting 
in the Cloud. IESEinsight 
 
Eccles, R-G. & Krzus, M-P. (2010). One Report. John Wiley & Sons, Inc: New Jersey 
 
Elkington, J. (2004). Enter the Triple Bottom Line  
 
 
 



 
	  

	  

FAR. (2013).  
Tillgänglig:<http://www.far.se/Ditt-medlemskap/Medlemsaktiviteter/Finforum-2013/Seminarier-
/Integrerad-rapportering/> 
Hämtad den: 2014-03-10 
 
Fasan. M. (2013). Annual reports, sustainability reports and integrated reports: Trends in 
corporate disclosure. Springer, 41-57 
 
Frias-Aceituno, J-V., Rodríguez-Ariza, L. & Garcia-Sánchez, I-M. (2014). Explanatory 
Factors of Integrated Sustainability and Financial Reporting. Business Stratedy and Environment. 
23. 56-72 
 
Frostenson, M., Helin, S. & Sandström, J. (2012). Hållbarhetsredovisning- Grunder, praktik 
och funktion. Malmö. Liber AB 
 
Grafström, M., Göthberg, P. & Windell, K. (2008). CSR: Företagsansvar i förändring. 
Malmö. Liber AB 
 
Governance & collaboration: Establishing an ”International Integrated Reporting Committee”. 
(2011). The Prince’s Accounting for Sustainability Project 
 
Grankvist, P. (2012). CSR I Praktiken-Hur företag jobbar med hållbarhet för att tjäna pengar. 
Malmö. Liber AB 
 
GRI.  
Tillgänglig: <https://www.globalreporting.org/Information/about-gri/Pages/default.aspx>  
Hämtad den: 2014-02-14 
 
IIRC pilot programme yearbook. (2013). International integrated reporting council. 
 
<IR>. (2010).  
Tillgänglig:<http://www.theiirc.org/2010/08/02/formation-of-the-international-integrated-
reporting-committee-iirc/ >  
Hämtad den: 2014-02-14 
 
<IR>.  
Tillgänglig: <http://www.theiirc.org/about/aboutwhy-do-we-need-the-iirc/> 
Hämtad den: 2014-02-14 
 
IR framework. (2013). International Integrated Reporting Council 



 
	  

	  

Jensen, J-C. & Berg, N. (2012). Determinants of Traditional Sustainability Reporting Versus 
Integrated Reporting. An Institutionalist Approach. Business Stratedy and Environment. 21. 299-
316 
 
Jensen, M-C. (2001). Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective 
Function. Journal of Applied Corporate Finance 
 
Krzus, M-P. (2011). Integrated reporting: if not now, when? IRZ, Heft. 6. 271-276  
 
Larsson, L-O. (2013). 
Tillgänglig:<http://1company.se/integrated-reporting-the-full-story/> 
Hämtad den: 2014-04-10 
 
Leo, F & Vollbracht, M. (2011). CSR Index. INNOVATIO Ltd. 
 
Leuner, J-B. (2012). Integrated reporting takes hold. Communication world, 29 (2), 33-35 
 
Ljungdahl, F. (1999). Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag: praxis, begrepp, 
orsaker. Lund. Lund Univ. Press     
 
Mio, C. & Venturelli, A. (2013). Non-financial Information About Sustainable Development 
and Environmental Policy in the Annual Reports of Listed Companies: Evidence from Italy and 
the UK. Corporate Social Responsibility and Environmental Management. 20, 340-358  
 
Olsson, H. & Sörensen, S. (2007). Forskningsprocessen- Kvalitativa och kvantitativa perspektiv. 
Stockholm. Liber AB 
 
Owen, G. (2013). Integrated Reporting: A Review of Developments and their Implications for 
the Accounting Curriculum.  Accounting education: an international journal, 22 (4), 340-356 
 
Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder- Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning. Lund. Studentlitteratur AB 
 
PwC. (2013).  
Tillgänglig: <http://www.pwc.se/sv/pressrum/nytt-ramverk-for-helhetssyn-pa-
bolagsrapportering-snart-verklighet-17apr2013.jhtml > 
Hämtad den: 2014-02-14  
 
Rombach, B. & Sahlin-Andersson, K. (2003). Från sanningssökande till styrmedel- Moderna 
utvärderingar i offentlig sektor. Stockholm. Santérus Förlag 
 



 
	  

	  

Röster om transparens och hållbarhetsredovising. (2008). Stockholm. PricewaterhouseCoopers  
 
Towards integrated reporting, Communicating value in the 21st Century. (2011). 
International Integrated Reporting Council 
 
Understanding transformation: Building the business case for integrated reporting. (2012). 
International Integrated Reporting Council & Black Sun. 
 
Van Wensen, K. et al. (2011). The state of play in sustainability reporting in the European 
Union 
 
Westermark, C. (2013). Hållbarhetsredovisning: Teori, standarder och praktisk tillämpning. 
Lund. Studentlitteratur 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
	  

	  

Intervjuer  
 
Anonym. Finansanalytiker, telefonintervju. 2014-05-20 
 
Appelros, Catja. Hållbarhetschef, EON, mailintervju. 2014-04-28 
 
Burgoyne, Victoria. Strategisk miljöspecialist, SJ AB, mailintervju. 2014-04-22 
 
Carty, Maria. Sustainability project manager, Lantmännen, mailintervju. 2014-05-06 
 
Edvardsson, Viktoria. Miljö- och kvalitetschef, Renova, mailintervju. 2014-05-09 
 
Jackson, Amanda. Senior rådgivare hållbarhet, Swedbank AB, telefonintervju. 2014-04-15 
 
Johansson, Klas. Chef för hållbar utveckling, Jernhusen AB, mailintervju. 2014-04-14 
 
Jönsson, Charlotte. HR-specialist, Sveaskog AB, mailintervju. 2014-04-25 
 
Larsson Lars-Olle. ESG senior manager, Swedfund, mailintervju. 2014-04-29 
 
Liliedahl, Nils. Finansanalytiker, Svenska finansanalytikers förening, telefonintervju. 2014-05-
13 
 
Olsson, Elin. Hållbarhetssamordnare, Peab, mailintervju. 2014-04-28 
 
Sander, Marita. Communications director sustainability, SCA, telefonintervju. 2014-04-14 
 
Strömberg, Lars. Chef för koncernens miljö- och hållbarhetsfrågor, Holmen AB, mailintervju 
2014-04-22 
 
Viefhues, Anna. Investor relations & sustainability communication, PostNord AB, mailintervju. 
2014-04-15 
 
Weinestedt, Henrik. Hållbarhetskoordinator, TeliaSonera AB, mailintervju. 2014-04-24 
 
Wennberg, Lena. Koncernmiljöchef, Swedavia AB, mailintervju.  2014-04-17 
 

  



 
	  

	  

Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Bakgrundsbeskrivning 

• Namn?  

• Vad jobbar du med? 

• Hur länge har du jobbat med det?  

 

Hållbarhetsredovising 

1. Hur länge har ert företag hållbarhetsredovisat? 

2. Vilka är fördelarna med hållbarhetsredovisningen? 

3. Vilka är nackdelarna med hållbarhetsredovisningen? 

 

Integrerad rapportering 

4. Hur stor är din kunskap om integrerad rapportering? 

5. Vad är integrerad rapportering? 

6. Vilka är fördelarna med integrerad rapportering? 

7. Vilka nackdelarna finns det med en integrerad rapportering? 

8. Anser ni att det finns ett behov av en integrerad rapportering, bland er och era 

intressenter? Om ja/nej, varför? 

9. Vad driver företag att ha en integrerad rapportering?  

10. Upplever er organisation att det finns tillräckligt med information om integrerad 

rapportering för att företag ska kunna ha en integrerad rapportering? 

11. Hur ser er organisation på utvecklingen av IIRC:s ramverk för integrerad rapportering? 

 

• Övriga kommentarer? 

• Önskar ni vara anonyma i uppsatsen? Ja/nej 
  



 
	  

	  

Bilaga 2: Intervjuguide 
 

Bakgrundsbeskrivning 

• Namn 

• Berätta lite om din arbetsbakgrund och din nuvarande befattning?  

 

Integrerad rapportering 

1. Vad är integrerad rapportering? Hur skulle Ni definiera begreppet? 

2. Anser Ni att dagens finansiella och icke-finansiella rapporter räcker som 

kommunikationskälla mellan företag och intressenter? 

3. Anser Ni att en integrerad rapportering är ett bättre verktyg för investerare/intressenter att 

använda som beslutsunderlag? Om ja/nej, varför? 

4. Varför ska företag tillämpa integrerad rapportering, enligt Er?  

• Vilka fördelar anser Ni en implementering av integrerad rapportering medför för 

företag?  

5. Vilka är nackdelarna med en integrerad rapportering ur Er/intressenters synvinkel?  

6. Anser ni att det finns ett behov av en integrerad rapportering utifrån Ert perspektiv 

(intressenters perspektiv)? Om ja/nej, varför? 

7. Vilka är de främsta drivkrafterna till utvecklingen av en integrerad rapportering? 
 

• Övriga kommentarer? 

• Önskar ni vara anonyma i uppsatsen? Ja/nej 

	  

 
 


