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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till alla som avsatt tid för att delta i studien, utan er hade inte 

denna studie varit möjlig. Vi vill också tacka vår handledare Johan Sandström som 

under hela studiens gång gett oss goda råd och bidragit till utvecklingen av denna 

studie. Slutligen vill vi rikta ett tack till våra kurskamrater som bidragit med konstruktiv 

kritik under studiens gång och på så sätt varit en stor hjälp på vägen.  
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Sammanfattning 

 
För att kunna hantera en av den moderna tidens stora frågor, hållbarhetsfrågan, är de 

flesta överens om att stora förändringar krävs på olika nivåer i samhället. Företag utgör i 

olika avseenden en central del av många samhällen, och förändringar på den nivån är 

enligt många därför av yttersta vikt. Förändringar av företagens redovisning, när det 

gäller såväl metoder och innehåll som tilltänkta mottagare, är ett steg i denna 

utveckling. Ur idéerna om Triple Bottom Line-redovisning har på senare år en ny typ av 

redovisning växt fram som har som ändamål att bidra till en förändring mot ett mer 

hållbart företagande. Denna typ av redovisning har kommit att kallas för integrerad 

rapportering. Integrerad rapportering innebär integrering av sociala, miljömässiga och 

ekonomiska aspekter i såväl strategi som extern redovisning och utgår ifrån att samtliga 

företagens intressenter har rätt till information om dess verksamhet.  Forskningen på 

detta område är ännu i ett tidigt stadium och denna studie bidrar till forskningsfältet 

genom att (1) empiriskt kartlägga tillämpningen av integrerad rapportering bland 

svenska tidiga anhängare och (2) skapa en större teoretisk förståelse för varför 

tillämpningen ser ut som den gör. Genom en kvalitativ forskningsstrategi baserad på 

intervjuer med och rapporter från 13 tidiga anhängare visar studien att tillämpningen 

bland dessa företag är väldigt varierande. Vissa homogeniserande tendenser har kunnat 

identifieras, framför allt när det kommer till tillämpade ramverk. Det som visat sig 

tydligast är dock att företagen i stor utsträckning både uppfattar och tillämpar integrerad 

rapportering på olika sätt. Med utgångspunkt i olika teoribildningar inom den 

skandinaviska institutionella teorin har detta förklarats med hjälp av begreppen 

översättning och kontextualisering. Studien visar att företagen tagit inspiration från en 

mängd olika källor, skapat en egen uppfattning om vad idén om integrerad rapportering 

är, och sedan med utgångspunkt i den egna specifika kontexten tillämpat idén. Studiens 

resultat indikerar således att spridning av organisationsidéer inte alltid sker med 

utgångspunkt från en specifik källa, vilket är ett vedertaget antagande inom de flesta 

grenar av den institutionella teorin. Vidare visar studiens resultat att det inte med lätthet 

går att definiera vad integrerad rapportering är, då många versioner i dagsläget existerar 

i såväl idé som i tillämpning. Detta indikerar att fenomenet är betydligt med komplext 

än vad en stor del av den tidigare forskningen på området ger sken av. Därför krävs 

ytterligare empiriska studier som bidrar till en bättre förståelse för fenomenet och dess 

komplexitet. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Abstract 

 
To be able to manage one of the modern times’ biggest issues, the question of 

sustainability, most agree that major changes are needed at different levels in society. 

Companies are in various respects a vital part of many communities and changes on that 

level are, according to many, therefore of utmost importance. Changes in corporate 

accounting, in terms of methods, content and intended recipients, is a step in this 

development. From the ideas of Triple Bottom Line-reporting a new type of accounting 

has emerged in recent years which has the purpose of contributing to change towards 

more sustainable business, this type of accounting is called integrated reporting. This 

involves the integration of social, environmental and economic aspects in both strategy 

and external accounting and assumes the position that all corporate stakeholders have 

the right to information. Research in this area is still at an early stage and this study 

contributes to the field of research by (1) empirically identify the application of 

integrated reporting among Swedish early adopters and (2) create a greater theoretical 

understanding of why the application looks the way it does. Through a qualitative 

research strategy based on interviews with 13 early adopters, the study generated results 

showing that the application among these companies show a great variety. Some 

homogenizing tendencies have been identified, especially when it comes to applied 

frameworks, what proves most clearly however is that companies both perceive and 

implement integrated reporting in different ways. Based on different theoretical 

perspectives within the Scandinavian institutional theory this is explained by using the 

concepts of translation and contextualization. The study demonstrate that companies 

have taken inspiration from a variety of sources, created their own understanding of 

what the concept of integrated reporting is, and then on the basis of their own specific 

context adapted the concept. The study indicates that the spread of organizational ideas 

does not always originate from a specific source, which is an accepted assumption in 

most branches of institutional theory. Furthermore, the study’s findings shows that the 

concept of integrates reporting is not easily defined, as many versions currently exists in 

both idea and application. This indicates that the phenomenon is far more complex than 

much of the previous research in this area indicates. Therefore, further empirical studies 

that contribute to a better understanding of the phenomenon and its complexity are 

needed.   
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1. INLEDNING 
Det inledande kapitlet börjar med att förklara bakgrunden till denna studie. Detta 

avsnitt innehåller också en kort beskrivning av organisationen International Integrated 

Reporting Council (IIRC) och dess rekommendationer för integrerad rapportering. 

Avslutningsvis kommer en problemdiskussion att presenteras som leder fram till 

studiens syfte.  

 

1.1 Bakgrund 
Världen står i dagsläget inför stora frågor som måste angripas för att ett hållbart liv på 

jorden ska kunna fortsätta. Dessa frågor involverar klimatförändringar, förlust av 

biologisk mångfald, uttömning av naturresurser, globalisering, sociala frågor och 

mycket mer (Stiglitz, 2002). Många forskare argumenterar för att om dessa frågor ska 

kunna angripas, analyseras och besvaras måste sociotekniska system, inkluderat 

företags redovisning, förändras fundamentalt (Brown & Dillard, 2014; Frame & Brown, 

2008; Söderbaum, 2007). 

 

Vissa förändringar har dock börjat ske. Företag förväntas, och många har också visat en 

vilja, att redovisa sitt arbete runt och sin påverkan på sociala och miljömässiga aspekter 

genom så kallad hållbarhetsredovisning (Brown & Dillard, 2014; Gray, 2006b). Antalet 

företag som ger ut denna typ av rapporter har ökat drastiskt under de senaste tre 

decennierna, särskilt bland multinationella företag (Kolk, 2010). År 1999 redovisade ca 

35 % av Global Fortune 250-bolagen om sina hållbarhetsaktiviteter. År 2013 var denna 

siffra uppe i 93 % (KPMG, 2013). Denna trend att redovisa miljömässig och social 

påverkan började enligt Owen (2013) växa fram under 1970-talet då kritik gentemot 

traditionell finansiell redovisning började få fäste. Owen (2013) menar att en viktig 

skrift i detta sammanhang är rapporten The Corporate Report (UK Standards Steering 

Committee, 1975). Denna rapport ifrågasatte starkt det smala aktieägar-perspektiv som 

redovisare, revisorer och företagsledare på den tiden anammade i sin rapportering över 

företags prestationer. I rapporten betonades behovet av ett perspektiv som tar hänsyn till 

alla företagets intressenter snarare än det rådande smala aktieägarperspektivet. Vidare 

antydde The Corporate Report att styrelser borde hållas ansvariga gentemot ett betydligt 

bredare spektra av intressenter än endast aktieägarna. Rapporten rekommenderade 

därför en bredare syn på företags ansvarstagande där det erkändes att även anställda, 

kunder, leverantörer, det lokala samhället och allmänheten hade en legitim rätt till 

information om företagens verksamhet (UK Standards Steering Committee, 1975).  

 

Under 1970-, 80- och 90-talen introducerades ett antal nya rekommendationer för 

redovisning av olika hållbarhetsfrågor. Av dessa fick en speciellt stor uppmärksamhet: 

“Triple Bottom Line”-redovisning (TBL), som introducerades av John Elkington 

(1999). TBL-konceptet bygger på tre grundpelare som företag bör rapportera utefter: 

sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Till skillnad från traditionell 

redovisning där ekonomisk information står i centrum ska enligt TBL alla tre 

grundpelare ha lika stor del i företags redovisning (Elkington, 1999). Detta perspektiv 

kan ses som en vidareutveckling av de rekommendationer kring hållbarhetsredovisning 

som tidigare hade introducerats och som hade ett tydligt fokus på miljöfrågor. TBL 

tillhandahåller ett bredare koncept som utöver bevarande av den fysiska miljön och 

förvaltande av naturresurser, fokuserar på den sociala och ekonomiska kontexten i 

vilken företaget verkar. Vidare behandlar TBL också de affärssystem, modeller och 

beteenden som är nödvändiga för långsiktigt värdeskapande, samtidigt som det 

ekonomiska, sociala och miljömässiga kapitalet bevaras (Owen, 2013).  
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Ur idén om TBL har ett nytt redovisningskoncept växt fram, en ny form av redovisning 

som integrerar redovisning av sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Detta 

nya redovisningskoncept har kommit att kallas integrerad rapportering. International 

Integrated Reporting Council (IIRC), som är den ledande organisationen och 

standardsättaren för integrerad rapportering, har definierat det på följande sätt:  

 

En integrerad rapport, <IR>, är en koncis kommunikation om hur ett 

företags strategi, ledning, prestation och framtidsutsikter, i den externa 

sociala, miljömässiga och sociala kontext i vilken företaget verkar, leder 

till värdeskapande på kort och lång sikt. (IIRC, 2013). 

 

IIRC är en global koalition av reglerare, investerare, företag, standardsättare, 

redovisningsprofessionen och icke-statliga företag. IIRC:s långsiktiga vision är att varje 

företag, statligt som icke statligt, stort som litet, publikt och privat, ska anamma det 

integrerade tankesättet när det brediver sin dagliga verksamhet. Detta integrerade 

tänkande kommer leda till långsiktig finansiell stabilitet och även social och 

miljömässig stabilitet (IIRC, 2013).  

 

Begreppet integrerat kan i detta sammanhang vara svårt att greppa, men med 

utgångspunkt från nationalencyklopedin definieras integrering som: process som leder 

till att skilda enheter förenas; även resultatet av en sådan process (Ne.se, hämtat 15-02-

23). Detta är själva huvudprincipen i IIRC:s rekommendationer, att integrera processer 

som tidigare varit avskilda för att således skapa en bredare och mer rättvisande bild av 

företaget.  

 

Det grundläggande syftet med integrerad rapportering är att tillhandahålla en mer 

holistisk, flerdimensionell och riklig representation av företaget än den traditionella 

rapporteringen som fokuserar på historisk finansiell information (Eccles & Krzus, 

2010). IIRC (2013) menar att företag måste bredda sin syn på vilka intressenter 

redovisningen vänder sig till och utgå från en bredare bas av dessa när de framställer sin 

integrerade rapport. För att på ett nyanserat och trovärdigt sätt kunna leverera väsentlig 

information till dessa olika intressentgrupper krävs såväl ett bredare spektra av 

information som ett nytt sätt att tänka kring företagens roll (Owen, 2013).  

 

Idén bakom integrerad rapportering är dock inte bara att integrera 

hållbarhetsredovisningen med den finansiella redovisningen. Det handlar även om att 

implementera ett integrerat tänkande i företaget. Beslut som företagets ledning, chefer 

och medarbetare fattar ska göras med ett integrerat “tänk”. Detta innebär att det är inte 

endast finansiella aspekter som ska bedömas vid exempelvis en investering utan även 

social och miljömässig påverkan. Om detta integrerade tänk adapteras av företaget ska 

det leda till värdeskapande på kort, mellan och lång sikt (IIRC, 2013). 

 

Ledande organisationer, rådgivande organ och företagsledare har under senare tid gett 

kraft åt och support för denna nya typ av företagsrapportering. Några av de viktigaste 

rösterna för integrerad rapportering är the Global Reporting Initiative (GRI), IIRC och 

stora byråer som Deloitte, EY, KPMG och PWC. Ovan nämnda opinionsbildare menar 

att integrerad rapportering skapar en mer verklighetstrogen och nyanserad bild av 

företaget. Detta uppnås genom att information hämtas från ett bredare spektrum av 

källor än vad som är brukligt inom den allmänt rådande redovisningsmodellen, och 

inkluderar således både kvantitativ och kvalitativ data för att ge en mer trovärdig bild 

över hur väl företaget sköts och hur hållbara dess prestationer är (Owen, 2013).  
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1.2 Problemdiskussion  
Hållbara samhällen är beroende av långsiktigt hållbara företag, vilket kräver att företag 

anpassar strategier och verksamhet för att uppnå långsiktiga och hållbara mål. Detta 

inkluderar integrering av hållbarhetsaspekter i vision, mål, strategi, styrning, 

operationell verksamhet och kommunikation med intressenter (IFAC, 2011). Integrerad 

rapportering förefaller vara en alltmer tilltagande trend inom såväl det svenska som det 

internationella redovisningsområdet. Idéerna och syftet bakom integrerad rapportering 

tar avstamp i att traditionell finansiell redovisning inte tillhandahåller de utgångspunkter 

och verktyg som krävs för ett verkligt hållbart företagande (Adams, Fries, & Simnett, 

2011; Cohen, Holder-Webb, Nath, & Wood, 2012). Traditionell finansiell redovisning 

bygger på klassiska kapitalistiska och agent-teoretiska principer där det huvudsakliga 

syftet är att maximera avkastning till aktieägarna, och genom finansiella rapporter 

redovisa hur detta syfte uppnås (Gray, 2006a). Den integrerade rapporteringen tar 

däremot avstamp i en annan utgångspunkt, nämligen att företag har en skyldighet att ta 

hänsyn till en betydligt bredare grupp intressenter än aktieägarna (Eccles & Krzus, 

2010; IIRC, 2013). För att på ett nyanserat och trovärdigt sätt kunna leverera väsentlig 

information till dessa olika intressentgrupper krävs såväl ett bredare spektra av 

information som ett nytt sätt att tänka kring företagens roll (Gray, 2006a; Owen, 2013)  

 

Enligt International Federation of Accountants (IFAC, 2011) krävs radikala 

förändringar för att det ska vara möjligt för företag att förverkliga hållbara strategier och 

organisationsmodeller. IFAC (2011) menar vidare att en hållbar framtid endast är 

möjlig om företag erkänner den viktiga roll de kan, och bör, spela i denna utveckling. 

Företag bör fokusera på långsiktig hållbarhet och således måste strategier utformas som 

kan ta dem dit.  Vidare anser Gray (2006a) att om en reell förändring ska kunna komma 

till skott och företag verkligen ska börja bedriva sina verksamheter på ett hållbart sätt 

krävs en förskjutning i de underliggande synsätt det kapitalistiska och 

marknadsekonomiska samhället traditionellt tillhandahåller. 

 

Integrerad rapportering är ett relativt nytt fenomen och som redovisningskoncept långt 

ifrån allmänt vedertaget. Det finns dock, sett till den svenska marknaden, ett ständigt 

växande antal företag som väljer att övergå till att redovisa integrerat. Dessa företag är i 

detta sammanhang att anse som tidiga anhängare. Det förefaller finnas en mer eller 

mindre gemensam syn bland ett antal forskare, revisionsbyråer, standardsättare och 

intresseorganisationer om de positiva effekterna som integrerad rapportering för med 

sig för såväl företag som intressenter och även samhället i stort. Det är dock en sak att 

vara överens om att en ny idé eller metod verkar bra samt vilka positiva effekter den bör 

medföra, men fenomenet kan inte till fullo förstås utan att empiriskt undersökas.  

 

Forskningen om integrerad rapportering är ännu i ett tidigt stadium, och den mesta 

forskningen som gjorts på området är av normativ art (se exempelvis Owen, 2013; 

Brown & Dillard, 2014; Haller & van Staden, 2014). Än så länge finns endast ett fåtal 

empiriska studier (se exempelvis Stubbs & Higgins, 2014; de Villiers, 2014) över hur 

integrerad rapportering tillämpas och uppfattas av företag. Forskningsgapet på detta 

område har också uppmärksammats av Journal of International Financial Management 

& Accounting vilka har eftersökt studier på tillämpningen av integrerad rapportering 

med en utgångspunkt i den institutionella teorin (JIFMA, 2015). Tidigare nämnd 

normativ forskning på området utgår vidare i stor utsträckning från att integrerad 

rapportering är ett ”fast” koncept, det vill säga att det är ”samma sak” oavsett i vilken 

företag det tillämpas. Denna studie utgår dock ifrån ett annat antagande, nämligen att 

det för att förstå tillämpningen av integrerad rapportering är centralt att förstå vad som 

händer med ”idén” när den tas in och tillämpas i en specifik organisatorisk kontext. 
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Studien ämnar, med utgångspunkt i detta antagande, bidra till att fylla det existerande 

forskningsgapet på två olika sätt; för det första genom en empirisk kartläggning över 

hur tidiga anhängare av integrerad rapportering arbetar med och tänker runt detta nya 

redovisningskoncept och för det andra hur det teoretiskt går att förstå varför 

tillämpningen ser ut som den gör.  Genom två olika grenar av den institutionella teorin; 

den nyinstitutionella och den skandinaviska, söker denna studie bidra till 

forskningsfältet Integrerad rapportering genom att skapa en ökad förståelse för hur 

”idén” om integrerad rapportering tas upp, reser in och tillämpas i företag.  

 

1.3 Syfte  
Syftet med studien är att empiriskt kartlägga hur svenska tidiga anhängare av integrerad 

rapportering arbetar med och tänker runt detta nya redovisningskoncept samt att bidra 

med en ökad teoretisk förståelse för varför tillämpningen ser ut som den gör. 

 

1.4 Disposition 
Kapitel 2 - Metod: I kapitlet redogörs för de metodval som gjorts i studien. 

 

Kapitel 3 - Teoretisk referensram: I detta kapitel presenteras de teoretiska 

utgångspunkterna för studien.  

 

Kapitel 4 - Empiri: I kapitel fyra presenteras den data som samlats in. 

 

Kapitel 5 - Analys: Detta kapitel innehåller analys av det empiriska materialet, med 

utgångspunkt i den teoretiska referensramen. 

 

Kapitel 6 - Slutsatser: Kapitlet innehåller studiens slutsatser samt implikationer, vilka 

också innehåller förslag till fortsatt forskning.  
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2. METOD  
I detta kapitel presenteras de metodval som gjorts i studien. Kapitlet är strukturerat 

genom att först argumentera för ansats, synsätt och strategi för att sedan gå in på 

design, litteraturstudie, val av forskningsobjekt, datainsamlingsmetod och dataanalys 

för att sedan avslutas med en diskussion runt trovärdighet och äkthet.  

 

2.1 Forskningssyfte och ansats 

Syftet med studien är att beskriva hur integrerad rapportering tillämpas av svenska 

tidiga anhängare och att skapa en större förståelse för varför det ser ut på det sättet. 

Studien genomfördes på organisationsnivå och ämnade fånga olika företags arbete med 

och uppfattning om integrerad rapportering. Detta för att sedan kunna urskilja såväl 

likheter som individuella nyanser och på så sätt försöka skapa en större förståelse för 

hur svenska tidiga anhängare av integrerad rapportering arbetar med och uppfattar 

denna nya form av redovisning. I förlängningen ämnar studien även bidra till ökad 

kunskap inom forskningsfältet integrerad rapportering.   
 

Studien har en ansats med både deduktiva och induktiva inslag. När den empiriska 

datainsamlingen påbörjades bestod den teoretiska utgångspunkten för studien i stor 

utsträckning av nyinstitutionell teori, vilken var tänkt att ligga till grund för analysen. 

Relativt tidigt i datainsamlingsfasen kunde dock konstateras att den teoretiska 

utgångspunkt studien hade i det läget inte räckte för att förstå det som det empiriska 

materialet ”berättade”. Detta resulterade i att kompletterande teoribildningar lades till 

för att en djupare förståelse för det studerade fenomenet skulle kunna skapas. De 

kompletterande teoribildningarna bestod av skandinavisk institutionell teori och 

translationsteori, med ett särskilt fokus på Røviks kontextualiseringsregler. Dessa 

teoribildningar, i synnerhet Røviks kontextualiseringsregler, är vidare av sådan art att de 

i stor utsträckning tillät det empiriska materialet att ”tala fritt”, vilket vi ansåg vara av 

stor relevans för studien. De induktiva inslagen utgörs således av att det empiriska 

materialet till viss del fick vara vägledande i utformningen av studiens teoretiska 

referensram. Enligt Bryman och Bell (2005) skapar en deduktiv studie kunskap genom 

att utgå från befintliga teorier och sedan i en analys jämföra det mot den insamlade 

empirin. Författarna menar vidare att en induktiv ansats i stället skapar kunskap genom 

empiriska underökningar där teoretiska slutsatser dras baserat på insamlad data. I likhet 

med denna beskrivning har alltså denna studie en ansats med både deduktiva och 

induktiva inslag.   

 

2.2 Metodsynsätt 

Vår utgångspunkt i studien var att det är svårt, om inte omöjligt, att förstå ett fenomen 

som involverar människor utan att studera individuella uppfattningar om fenomenet. 

Således utgick vi från en världsuppfattning som innebär att verkligheten utgörs av olika 

individers subjektiva uppfattningar. Detta synsätt benämns ofta som ett aktörssynsätt 

och innebär att författaren utgår ifrån att varje aktör har en uppfattning om verkligheten 

och att det är genom att förstå dessa aktörers uppfattningar som kunskap om ett 

fenomen skapas (Arbnor & Bjerke, 2009). Den empiriska studien utgick således ifrån 

olika aktörers (individer med nyckelpositioner inom respektive företag) uppfattning 

kring integrerad rapportering, där dessa uppfattningar analyserades för att sedan kunna 

dra slutsatser om fenomenet i sig.  

 

Eftersom vi gick in med avsikten att fånga subjektiva uppfattningar om integrerad 

rapportering var det också viktigt att vi hade en förståelse för att dessa uppfattningar 

kan formas genom olika typer av extern påverkan och att de kan förändras. En 

individuell uppfattning kan inte ses som isolerad utan ingår alltid i ett sammanhang. 
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Uppfattningen kan påverkas av såväl den specifika situation i vilken uppfattningen 

uttrycks som olika typer av externa ”krafter”. På grund av detta ansåg vi, för att 

möjliggöra för studien att förmedla en så djupgående förklaringsmodell som möjligt, att 

det var viktigt att de teoretiska utgångspunkterna för studien också kunde fånga denna 

externa påverkan. Studiens resultat bygger i stor utsträckning på individuella 

uppfattningar men genom att dessa sätts i ett sammanhang och inte ses som isolerade 

från sin omgivning är den verklighetsbild som studien förmedlar mer än ett 

återberättande av olika individers subjektiva uppfattningar.  

  

2.3 Forskningsstrategi 
Då denna studie har ett aktörssynsätt som utgångspunkt och ett syfte som söker skapa 

ökad förståelse för fenomenet integrerad rapportering med olika aktörers individuella 

uppfattningar som bas var kvalitativ forskningsstrategi att föredra. Då det aktuella 

området är förhållandevis outforskat och frågorna som var tvungna att ställas till viss 

del var komplexa, krävdes det, för att få fram relevant empiri, möjligheten att skapa 

insikt om integrerad rapportering utifrån specifika situationer. En kvalitativ 

forskningsstrategi utgår från olika aktörers tolkning av den sociala verkligheten, och 

tillhandahåller således de utvalda deltagarnas egna uppfattningar om det aktuella ämnet, 

varför denna strategi passade för denna studie (Bryman & Bell, 2005).  

 

2.4 Forskningsdesign 

Med studiens syfte som grund utformades forskningsdesignen som kvalitativa 

intervjuer. Valet att använda kvalitativa intervjuer i denna studie grundar sig i en vilja 

att fånga de olika deltagarnas uppfattningar, vilket vi ansåg krävde en möjliget att kunna 

få så detaljerade svar som möjligt och att kunna ställa följdfrågor. Dessa möjligheter ges 

genom kvalitativa intervjuer. Vidare ansåg vi att kvalitativa intervjuer tillhandahåller 

möjligheten att ha relativt fritt flödande samtal med deltagarna. Detta för att på ett så 

bra sätt som möjligt kunna fånga det som respektive deltagare anser vara viktigt.  

Bryman och Bell (2005) menar också att syftet med kvalitativa intervjuer är att lägga en 

tyngd på deltagarnas egna uppfattningar, synsätt och ståndpunkter.  

 

Studien var till en början tänkt att utformas som en djupgående fallstudie där det 

specifika fallet skulle studeras över en viss tidsperiod med utgångspunkt i hur 

tillämpningen av integrerad rapportering bidragit till förändringar på olika nivåer inom 

företaget. Detta visade sig dock vara praktiskt ogenomförbart då vi nekades access till 

det tilltänkta forskningsobjektet. Det syfte som i stället växte fram innebar dock att 

undersöka tillämpningen av integrerad rapportering vid en specifik tidpunkt. 

Bedömningen gjordes att långtgående observationer inte skulle bidra med något extra 

för att uppfylla det syftet. Detta innebar att en tvärsnittsdesign var att föredra över en 

långtidsstudie. En tvärsnittsstudie innebär enligt Sekaran och Bougie (2013) att empiri 

samlas in under en kort period och endast en gång vilket stämmer överens med denna 

studie, i vilken empirin samlades in under sammanlagt 3 veckor.   

 

2.5 Litteraturstudie 

Då studiens ansats var delvis deduktiv krävdes en genomgång av tidigare forskning 

kring integrerad rapportering, nyinstitutionell och skandinavisk institutionell teori. 

Denna tidigare forskning skulle fungera som en vägledning vid såväl datainsamlingen 

som vid analysen av det insamlade materialet. Då integrerad rapportering som tidigare 

nämnt är ett relativt nytt fenomen inom forskningsvärlden så var tillgången till litteratur 

inom detta område begränsad. Den tidigare forskning om integrerad rapportering som 

finns bygger också i stor utsträckning på andra antaganden än denna studie. Detta 

gjorde att den tidigare forskningen på området integrerad rapportering som använts för 
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den teoretiska referensramen i princip uteslutande är kopplad till nyinstitutionell teori. 

Dock saknas tidigare forskning om integrerad rapportering som har utgått från liknande 

antaganden som denna studie, alltså att ”idén” om integrerad rapportering förändras när 

den tillämpas i en organisatorisk kontext.  

 

I studien användes vetenskapliga artiklar, böcker och andra rapporter. De vetenskapliga 

artiklarna inhämtades från Luleå Tekniska Universitets databas Primo som i sin tur är 

kopplat till en mängd digitala journaler inom forskningsvärlden, även Google Scholar 

användes i en begränsad mängd. Sökorden som användes var ”Integrated Reporting”, 

”IR”, ”New Institutionalism”, ”Scandinavian Institutionalism”, ”Isomorphism” 

”Kontextualisering” kombinerat med tilläggsorden ”Implementation”, ”Case Study”, 

och ”Practice”. När tidigare forskning om integrerad rapportering skulle inhämtas 

gjordes även kedjesökningar i referensramar eftersom forskningen var begränsad inom 

detta område. För att säkerhetsställa tillförlitligheten hos artiklarna i denna studie 

användes endast de som var peer-reviewed. Böckerna som används i studien var lånade 

från Luleå tekniska universitets bibliotek. De övriga rapporter som användes var olika 

företags och organisationers årsredovisningar, publikationer och föreläsningsdokument.  

 

2.6 Val av forskningsobjekt 

Valet av forskningsobjekt för denna studie har gjorts ur en relativt begränsad 

population, på grund av att antalet företag i Sverige som tillämpar integrerad 

rapportering är begränsat. Detta innebar att urvalet gjordes utifrån kriteriet att företaget 

skulle publicera en integrerad rapport. I detta sammanhang innebär detta att 

hållbarhetsredovisningen och den finansiella redovisningen är integrerad på ett eller 

annat sätt. För att identifiera företag som tillämpade integrerad rapportering så gjordes 

sökningar på internet. Sökorden var “integrerad årsredovisning”, “integrerad rapport” 

och “hållbarhetsredovisning”. Detta ledde fram till att 29 företag som var relevanta för 

studien kunde identifieras. Dessa företag var varierande i storlek, ägarstruktur, och hade 

verksamhet i olika branscher. Variationen i urvalet sågs även som intressant eftersom 

studien syftar till att undersöka tillämpningen av integrerad rapportering och variationen 

innebar att eventuellt likheter och skillnader skulle kunna identifieras mellan olika 

branscher. Dessa 29 företag kontaktades och 15 var villiga att ställa upp på intervju. De 

övriga 14 företag som kontaktades föll bort antingen på grund av att de inte hade tid att 

delta i studien eller på grund av att de inte återkopplade. På grund av tidsbrist från två 

av företagen blev det slutligen 13 deltagande företag. 

 

Samtliga studerade företag gav sitt medgivande till att namnges i studien. Valet har 

dock gjorts att inte namnge något av företagen. Detta val har gjorts på grund av att flera 

av företagen är stora och välkända aktörer på sina marknader och vi ville undvika att 

läsarens eventuella förutfattade meningar om något eller några av företagen påverkar 

läsningen av och uppfattningen om studien. Företagen är inte namngivna, men de är 

heller inte helt anonyma. I bilaga 2 presenteras företagsspecifik information som i 

många fall skulle kunna indikera vilket företag det rör sig om. Valet att inte namnge 

företagen grundar sig alltså inte i en vilja att skydda företagens identitet, utan att 

möjliggöra en läsning med ”neutrala glasögon” där företaget och inte varumärket är i 

fokus. Vi har i stället valt att benämna företagen med en siffra, 1-13. Företagen 

sorterades efter omsättning med det företag med högst omsättning först, vilket innebär 

att företag 1 är det men högst omsättning och företag 13 det med lägst omsättning. 

 

2.6.1 Val av deltagare 

Valet av deltagare till intervjuerna gjordes genom en granskning av de 13 företagens 

rapporter, där de ansvariga för rapporterna identifierades. Om detta inte fanns med i 
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rapporten gjordes en sökning på företagens hemsida och hållbarhetsansvariga, 

kommunikationsansvariga, ekonomiansvariga eller ansvariga för Investor Relations 

kontaktades. När kontakt hade skapats med företaget så skedde i vissa fall en vidare 

hänvisning till lämplig person som företagen ansåg vara den bästa för oss att intervjua. 

Syftet med studien krävde inte att kontakt behövde skapas med en specifik person inom 

företaget utan att personen endast behövde ha en god kunskap om företagets 

rapportering. Effekten av detta blev att vi fick prata med personer inom de olika 

företagen med ett antal olika roller: 

 

 Företag 1: Hållbarhetschef 

 Företag 2: Chef för Investors Relations 

 Företag 3: Projektledare för års- och hållbarhetsredovisning 

 Företag 4: Kommunikationschef 

 Företag 5: Miljö- och Hållbarhetschef  

 Företag 6: HR-specialist  

 Företag 7: Anställd inom koncernmiljö  

 Företag 8: Miljöchef 

 Företag 9: Hållbarhetschef  

 Företag 10: Finanschef 

 Företag 11: Hållbarhetschef 

 Företag 12: Controller och kommunikationschef (två deltagare) 

 Företag 13: Kommunikationschef 

Samtliga deltagare var anonyma i studien då det inte fanns någon anledning att ge ut 

deras identitet. Detta på grund av att det inte ansågs påverka studiens syfte eller 

trovärdighet. Då detta beslut fattades innan datainsamlingen påbörjades ställdes frågan 

aldrig till deltagarna huruvida de ville vara anonyma eller inte. Innan intervjuerna 

påbörjades informerade vi helt enkelt om att vi inte skulle namnge deltagaren i studien.  

 

2.7 Datainsamlingsmetod 

Då vi ville undersöka varje företags egen uppfattning om tillämpningen av integrerad 

rapportering lades stor vikt vid datainsamlingen. Detta innebar att vi ville vara så öppna 

som möjligt för företagens egen uppfattning men ändå hålla oss till ett antal på förhand 

formulerade teman med viss teoretisk koppling valde vi, som tidigare nämnt, att 

genomföra semistrukturerade intervjuer. I stället för att på förhand formulera ett antal 

öppna frågor, som är vanligt förekommande vid semistrukturerade intervjuer, så 

formulerade vi övergripande teman med koppling till studiens teoretiska referensram 

som vi hade för avsikt att behandla under intervjun (Se Bilaga 1). Vi fann detta det bäst 

lämpade tillvägagångssättet för vår studie dels med tanke på de induktiva inslagen som 

nämnts tidigare och dels på grund av att vi hade en uppfattning om att regelrätta, på 

förhand formulerade, frågor skulle lämna för litet utrymme för oss att låta respektive 

intervju flöda relativt fritt. Vi hade också en bild av att olika typer av frågor skulle 

komma att bli mer eller mindre relevanta för olika företag. Vi formulerade dock ett antal 

övergripande frågor som vi skickade ut på förhand till de deltagare som begärde detta. 

Dessa frågor behandlades sedan i intervjuerna på ett eller annat sätt, men ofta inte 

ordagrant så som de formulerades i utskicket. 

 

De tidigare nämnda teman som formulerades inför intervjuerna utformades dels med 

tanke på den övergripande teoretiska utgångspunkten för studien och dels med tanke på 

att försöka fånga så många nyanser som möjligt kring respektive företags integrerade 
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rapportering. I de flesta fall ställdes en initial fråga med koppling till respektive tema 

och sedan ställdes ett antal följdfrågor beroende på de svar som gavs från deltagaren. I 

ett antal fall uppstod också en diskussion med deltagaren kring integrerad rapportering 

och olika aspekter kopplade till detta. Detta föll sig ofta naturligt då intresset runt ämnet 

visade sig vara stort och ofta bidrog dessa diskussioner till att intressanta och relevanta 

synpunkter kom fram. 

 

De tretton intervjuerna genomfördes via telefon. Då studien inte ämnade undersöka 

något som bör vara av känslig art för företagen, och behovet av att skapa ett extra starkt 

personligt förtroende således inte var så stort, ansågs telefonintervjuer som det 

smidigaste och bästa sättet. Detta just för att kunna bredda urvalet då begränsningar 

fanns i möjligheten att resa och träffa deltagarna som samtliga befann sig långt ifrån vår 

vistelseort rent geografiskt. Till detta ska också tilläggas att tidpunkten för intervjuerna 

till stor del styrdes av deltagarnas scheman, och således var intervjuerna utspridda över 

ett antal veckor. Det var därför inte möjligt för oss att resa till de olika deltagarnas 

vistelseorter för varje intervju då detta hade varit alltför krävande ur tidssynpunkt. 

Intervjuerna tog mellan 30-60 minuter beroende på följdfrågor och deltagarens 

tidsbegränsning. För att säkerhetsställa tillförlitligheten användes en inspelningsapparat 

vid varje intervju för att kunna spela in hela intervjun. Sedan transkriberades varje 

intervju för att lättare kunna hitta likheter och olikheter i materialet. Detta skedde även 

för att få en bättre överblick av intervjuerna och kunna ta fram viktiga citat. 

 

Ytterligare empiriskt material har hämtats från företagens rapporter för räkenskapsåret 

2014. Detta material finns presenterat i Bilaga 2 och innefattar en kort beskrivning av 

företagens ägarstruktur, verksamhet, antal anställda, omsättning, rapportens benämning, 

rapportens utformning samt utvalda exempel från rapporterna kopplat till hållbarhet och 

integrering. Dessa parametrar har inkluderats dels för att de tillhandahåller en kort 

beskrivning av vad det handlar om för typ av företag men också för att de bidrog med 

relevant empiriskt material för analys och slutsatser. 

 

2.8 Dataanalys 

När datainsamling och transkribering var avklarat påbörjades analys av det empiriska 

materialet. Det första steget i detta arbete var att strukturera upp det insamlade 

materialet, vilket efter transkribering bestod av cirka 80 sidor text. Denna 

struktureringsprocess inleddes med att gå igenom det empiriska materialet och försöka 

identifiera vissa mönster, men även skillnader, med de på förhand formulerade temana i 

åtanke. De mönster och skillnader som vi kunde urskilja i materialet ledde till att ett 

antal synteser kunde formuleras. Dessa synteser blev sedan till rubriker under vilka data 

kunde sorteras. Synteserna fungerade också vägledande i utveckling av den teoretiska 

referensramen.  

 

Tidigt i studiens datainsamlingsfas började isomorfa mönster visa sig och vid en första 

anblick verkade det som att detta skulle kunna bli en rimlig förklaringsmodell till hur 

tillämpningen ser ut bland de studerade företagen. Efter hand när mer data samlades in 

och en djupare genomgång av materialet gjordes visade det sig dock att de isomorfa 

krafterna som förklaringsmodell inte var tillräcklig. Vi kunde i såväl primär- som 

sekundärdatan observera att det fanns stora variationer som inte kunde förklaras av den 

nyinstitutionella teorin och isomorfismen, vilket innebar att vi var tvungna att utveckla 

studiens teoretiska referensram för att kunna förstå den komplexitet som det empiriska 

materialet innehöll. En central aspekt som bidrar till den komplexitet vi menar att det 

empiriska materialet uppvisar är att det visade sig vara svårt att med exakthet definiera 

vad grundidén om integrerad rapportering egentligen är. Vi har nämligen upptäckt att 
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detta skiljer sig åt mellan dem vi har intervjuat. Vi har genom en genomgång av tidigare 

forskning på området i kombination med att ha läst olika organisationers uttalanden 

bildat oss en uppfattning om vad integrerad rapportering är och vad det syftar till. Med 

den bilden gick vi in i datainsamlingsfasen, men upptäckte som redan nämnt att den 

bilden vi hade i de flesta fall inte stämde överens med den bild som fanns ute i 

företagen. Tydligt blev det således för oss att det fanns ett glapp mellan vad som i 

forskningen och av det för integrerad rapportering rådgivande organet IIRC menas med 

integrerad rapportering och hur det uppfattas och tillämpas av svenska tidiga anhängare. 

Detta glapp ansåg vi intressant och relevant att försöka förstå. Detta resulterade i att 

såväl skandinavisk institutionell teori och translationsteori lyftes in i den teoretiska 

referensramen. Rubrikerna i empiri-kapitlet har delats upp i tre övergripande avsnitt. De 

första två handlar om kategorisering av företag samt yttre påverkan och har en koppling 

till nyinstitutionell teori, medan det tredje handlar inre påverkan och har en koppling till 

skandinavisk institutionell teori och translationsteori.  

 

Analysen av empirin skedde till viss del parallellt och kontinuerligt med 

datainsamlingen eftersom det var en dynamisk process. Detta på grund av att studiens 

teori alltid låg i bakhuvudet och det hela tiden analyserades under och efter intervjuerna. 

Tidigare nämnda utveckling av den teoretiska referensramen var också en del av denna 

process. Detta rekommenderar även Bryman och Bell (2005) som menar att 

kontinuerlig analys hjälper forskaren att uppmärksamma olika teman som kan frågas om 

vid de återstående intervjuerna. Detta innebar att analysen har varit en iterativ process 

där analys har skett under större tiden av arbetets gång. Exempel på detta är att efter 

varje intervju så har analys av intervjun skett och viktiga punkter till analystexten har 

skrivits ner i ett separat dokument. Detta har varit väldigt viktigt eftersom det under och 

direkt efter intervjuerna uppstått tankar och reflektioner kopplade till såväl studiens 

bakomliggande teoretiska utgångspunkt som till mer generella frågeställningar kopplade 

till integrerad rapportering. Vidare ansåg vi att detta vara viktigt då vi i studien ville 

fånga respektive företags individuella uppfattning, och således ansåg vi det vara bra att 

direkt efter varje intervju skriva ner reflektioner kopplade till det specifika fallet. Om 

detta inte hade gjorts tror vi att risken hade varit större att analysarbetet hade utgått mer 

ifrån det empiriska materialet som en ”stor massa” och detta ville vi undvika.  Det ska 

dock poängteras att trots att de individuella uppfattningarna var viktiga att fånga så var 

det också viktigt att försöka fånga det sammanhang i vilket uppfattningarna existerar. 

Därför skrevs också tankar ner runt den externa påverkan som varje deltagare gav 

uttryck för.  

 

Som tidigare nämnt har även företagens rapporter varit en viktig del av empirin, vilket 

har inneburit att även dessa har ingått i analysarbetet. Dessa har främst fungerat som 

komplement till primärdatan när det kom till att besvara delfrågan ”hur” i studiens syfte.  

När, utifrån det empiriska materialet, en större förståelse hade skapats om såväl varje 

företags specifika fall som mer övergripande stukturer så började såväl mönster som 

nyanser att visa sig. Analysen har genomförts med utgångspunkt i den framtagna 

teorimodellen (se figur 1), som har jämförts med den teoretisk kopplade empirimodellen 

(se figur 2). Som tidigare nämnt sorterades det empiriska materialet in under tre 

övergripande avsnitt som alla hade en teoretisk koppling. Det första avsnittet handlar 

om organisationsfält och tar upp de fält som existerar bland de studerade företagen. 

Detta var av vikt för det kommande analysarbetet då identifiering av organisationsfält är 

centralt för studiens slutsatser. De organisationsfält som beskrevs i empiri-kapitlet 

kopplades sedan i analysen till nyinstitutionell teori. Avsnittet med rubriken ”yttre 

påverkan på tillämpningen av integrerad rapportering” innehåller empiriskt material 

som på olika sätt främst går att knyta an till nyinstitutionell teori. Avsnittet är ytterligare 
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uppdelat i olika ”typer” av yttre påverkan som har identifierats. I analysarbetet gjordes 

en jämförelse mellan de olika typerna av yttre påverkan som identifierats i det empiriska 

materialet med det som i den nyinstitutionella teorin kallas för de isomorfa krafterna. 

Avsnittet med rubriken ”inre påverkan på tillämpningen av integrerad rapportering” 

innehåller i stället empiriskt material med koppling till skandinavisk institutionell teori 

och translationsteori. Även detta avsnitt har en vidare uppdelning i olika ”typer” av inre 

påverkan. Dessa utgörs av olika kategorier som kunnat identifieras kopplade till interna 

faktorer specifika för varje företag som på olika sätt har angetts påverka tillämpningen. 

I analysarbetet gjordes sedan en jämförelse av dessa med såväl skandinavisk 

institutionell teori som translationsteori, där fokus kom att ligga på Røviks 

kontextualiseringsregler då dessa ansågs tillhandahålla den mest relevanta modellen för 

att skapa en större förståelse för fenomenet integrerad rapportering. Analysarbetet 

utmynnade sedan i studiens slutsatser, där de två olika delarna inre och yttre påverkan 

kopplades samman för att skapa en större förståelse för tillämpningen av integrerad 

rapportering bland svenska tidiga anhängare.  

 

2.9 Trovärdighet och Äkthet 

Trovärdighet innefattar fyra underbegrepp vilka är tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt styrka och bekräfta (Guba & Lincoln, 1985 och 1994 i Bryman och 

Bell, 2005). Tillförlitligheten handlar om att säkerhetsställa att forskningen bedrivits 

efter de regler som finns och att personerna som är med i studien får ta del av resultatet 

för att bekräfta att forskarna har uppfattat den sociala verkligheten på rätt sätt (ibid). För 

att säkerhetsställa detta i denna studie så har det transkriberade materialet från 

intervjuerna bearbetats och viktiga citat och punkter har tagits ut. Dessa har sen skickats 

till respektive deltagare för godkännande före publicering så att båda parterna är 

överens om att empirin framställs på ett rättvisande sätt.  

 

Eftersom integrerad rapportering är ett relativt nytt fenomen och få företag tillämpar 

detta så är basen av företag relativt liten. Bryman och Bell (2005) menar att detta är ett 

återkommande inslag i kvalitativ forskning eftersom syftet är att beskriva en social 

situation som kan variera mycket över tid och rum, vilket innebär att kvalitativ 

forskning tenderar att bli mer djupgående än bred. Dock, genom att beskriva på djupet 

de val och tillvägagångsätt som studien har så kan studien bygga upp en databas med 

vars hjälp andra forskare kan bedöma överförbarheten till en annan miljö (Guba & 

Lincoln, 1985 och 1994 i Bryman och Bell, 2005). Således har vi så förklarande som 

möjligt försökt beskriva alla tillvägagångsätt och metodval. Detta för att andra ska få en 

förståelse om varför vissa val har gjorts i denna studie. Vidare framgår det av studiens 

slutsatser vilka ökade kunskaper studien bidrar med till forskningsfältet, vilket innebär 

att en argumentation görs för studiens överförbarhet.   

 

Det låga antalet deltagare berodde i stort på att relativt få företag tillämpar integrerad 

rapportering på det sättet som studien krävde, vilket direkt drar ner antalet företag i 

populationen. Detta har dock inte äventyrat syftet med studien då syftet vara att 

undersöka företag som tidigt tillämpar integrerad rapportering, så kallade tidiga 

anhängare. Vi anser att det är viktigt att kunna förstå ett fenomen från början för att 

sedan studera dess utveckling. Vår förhoppning är att denna studie ska kunna bidra till 

en sådan förståelse och att andra forskare ska kunna använda resultaten från denna 

studie för att vidare utveckla förståelsen för fenomenet integrerad rapportering.  

 

Under studiens gång har även kontinuerliga handledarträffar och seminarium hållits. 

Detta har inneburit att externa rekommendationer och kommentarer har inhämtats viket 

kan anses öka studiens pålitlighet. Pålitlighet innebär att studien skapar en fullständig 
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och tillgänglig bild av alla faser i forskningsprocessen (Guba & Lincoln, 1985 och 1994 

i Bryman och Bell, 2005). Sedan kan kollegor fungera som granskare och då hjälpa till 

att bedöma pålitligheten i materialet (ibid). Alltså har andra studenter och handledaren 

fungerat som externa granskare och varit med under hela forskningsprocessen och dess 

utveckling.  

 

Att styrka och bekräfta en studie handlar om att inse att det inte finns en helt objektiv 

bild i samhällsvetenskapligt forskning men att forskarna ändå har agerat i god tro 

gällande val och metodtillvägagångsätt (Guba & Lincoln, 1985 och 1994 i Bryman och 

Bell, 2005). Detta har inneburit att vi har försökt att hantera medvetna personliga 

värderingar gällande teori och empiri för att inte påverka slutsatserna genom dessa 

värderingar.  

 

Äkthet som har att göra med de konsekvenser som forskningen åstadkommer brukar 

delas upp i fem kriterier (Guba & Lincoln, 1985 och 1994 i Bryman och Bell, 2005). 

Dessa är rättvisande bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk 

autenticitet och taktisk autenticitet (ibid). Den första, rättvisande bild, behandlar om 

studien gett en rättvisande bild av de åsikter och uppfattningar som studien presenterat. 

Detta har också styrkts genom att deltagarna har fått kolla igenom materialet innan 

studien publicerats. Ontologisk och pedagogisk autenticitet, behandlar hur denna studie 

kan hjälpa personerna som medverkat att förstå sin sociala situation men även förstå 

andra personers sociala situation som är i samma miljö (ibid). Detta har styrkts via att 

intervjuernas utformning har gett rum för vidare diskussioner om hur deltagaren tolkar 

integrerad rapportering. Med detta menas att deltagaren själv har fått förklara sin 

förståelse av fenomenet och vi som intervjuat har försökt att ibland bidra med egna 

erfarenheter och information av vad andra deltagare har sagt. Katalytisk och taktisk 

autenticitet utvärderar om deltagarna som medverkat kan förändra sin situation och har 

dessa fått bättre möjlighet att vidta de åtgärder som krävs (ibid). Just detta var för oss 

utöver det existerande forskningsgapet och ett eget intresse för ämnet en anledning till 

varför vi ansåg denna studie vara relevant att genomföra. Fokus för vår del ligger 

kanske inte så mycket på att deltagarna ska kunna förändra sin situation utan snarare på 

att genom att få en inblick i hur andra tidiga anhängare tänker på och arbetar med 

integrerad rapportering så kan en större förståelse skapas för såväl fenomenet i sig som 

för sig egen situation. Vi har också under studiens gång fått bekräftat att det finns ett 

intresse för detta bland flera av de studerade företagen. De företag som medverkat i 

studien kommer att få den färdigställda rapporten utskickad och på så sätt kunna ta del 

av studien.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen som ligger till grund för den 

empiriska datainsamlingen och analysen. Kapitlet inleds med en genomgång av den 

nyinstitutionella teorin. Därefter följer en genomgång av den skandinaviska 

institutionella teorin, och slutligen också translationsteori med fokus på 

kontextualisering. Kapitlet avslutas sedan med en sammanfattande teorimodell.  

 

3.1 Nyinstitutionell Teori  
Den nyinstitutionella teorin grundar sig till stor del på två centrala verk, det ena av John 

Meyer och Brian Rowan; Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth 

and Cermony 1977 och det andra av Paul J.DiMaggio och Walter W.Powell; The Iron 

Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organisational 

Fields 1983 (Eriksson-Zetterquist, 2009). Författarna driver i dessa artiklar tesen att 

organisationer medvetet eller omedvetet drivs till att bli mer homogena. Detta förklarar 

författarna med begreppet ”isomorfism”. Isomorfism definieras som en process som 

tvingar en enhet i en population att efterlikna andra enheter som möter samma 

omgivning och förutsättningar (DiMaggio & Powell, 1983; Mayers & Rowan, 1977). 

DiMaggio och Powell (1983) myntade även begreppet organisationsfält som förklaras 

vidare nedan.   

 

3.1.1 Organisationsfält  

Ett organisationsfält kan utgöras av industrier och/eller företag inom en och samma 

bransch eller som på annat sätt är kopplade till varandra. Begreppet ”fält” belyser att 

företag påverkar varandra genom kulturella och normativa processer även i fall då 

direkt kontakt saknas mellan företagen (Strang & Meyer, 1993). Med begreppet 

organisationsfält försökte författarna DiMaggio och Powell (1983) hitta ett alternativ till 

begreppet industri, detta då begreppet inte tog hänsyn till föreningar för professionella, 

lagstiftning, media eller staten (Greenwood, 2008). DiMaggio och Powell (1983) 

menade att fält endast existerar i den utsträckning de är institutionellt definierade och 

processen för institutionell definition kallade de för strukturering.  

 

Strukturering definieras som en pågående process som beror på två saker: (1) eftersom 

institutionell teori fokuserar på hur organisationer påverkar varandra så kommer 

organisationsmedlemmarnas egen uppfattning om fältet avgöra vilka de kommer hämta 

modeller, information och processer ifrån (Eriksson-Zetterquist, 2009). Exempelvis, ”vi 

är lika företag som producerar integrerade rapporter men olika de som producerar 

separat hållbarhetsredovisning”. (2) Institutionell teori fokuserar även på myndigheter 

och handelspartner som står utanför själva industrin men som direkt eller indirekt 

påverkar denna industri genom exempelvis lagar, förordningar och rekommendationer 

(ibid). Företagen som producerar integrerade rapporter skulle således kunna se sig 

själva som ett fält men eftersom olika myndigheter och andra sorters organisationer 

påverkar dessa företag kan de också anses ingå i organisationsfältet. Exempel på dessa 

organisationer skulle kunna vara GRI, IIRC, Svenskt näringsliv, lobbygrupper, staten 

osv. Detta innebär således att beroende på vilket fenomen som undersöks så kan 

organisationsfält definieras på olika sätt (ibid). Alltså, den egna organisationens och 

andras uppfattning om det egna fältets gränser är centralt för vilka andra företag de 

kommer att jämföra sig med och således efterlikna vilket leder till homogenisering 

(DiMaggio och Powell, 1983).  Jennings och Zandberg (1995) argumenterade i sin 

forskning för institutionernas roll i spridningen av aktiviteter och arbetssätt kopplade till 

hållbarhet. De menade att företag som tillhör samma organisationsfält påverkades av 

varandra genom olika institutionella krafter, men även att de institutionella krafterna 

påverkade mellan fälten. Författarna argumenterade vidare för att organisationsfält över 
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tid kopplas samman med varandra och att gränserna mellan dem suddas ut, detta på 

grund av framsteg inom teknologi, globalisering och professionalisering. Författarna 

menade att de utsuddade gränserna mellan fälten resulterar i ett ”superfält” bestående av 

företag som arbetar med hållbarhet.  

 

3.1.2 Isomorfism 

DiMaggio och Powell (1983) argumenterar för att när ett organisationsfält har etablerat 

sig så uppstår ett ofrånkomligt krav på homogenisering, vilket författarna förklarar 

genom begreppet isomorfism. Författarna identifierar tre olika typer av isomorfism, 

nämligen tvingande, mimetisk och normativ. 

 

Tvingande isomorfism uppstår när företag får utstå hård press och påtryckningar från 

intressenter, i synnerhet i de fall då företaget har en stark beroendeställning gentemot 

dessa intressenter. Dessa påtryckningar kommer att tvinga företaget att ändra etablerade 

vanor och arbetssätt. Bland de tvingande isomorfa krafterna återfinns bland annat 

politiska påtryckningar samt starka företag som kräver att fältets svagare företag ska 

anpassa sig till formella och informella krav. Staten utgör i detta sammanhang en stark 

aktör då den till exempel har möjlighet att påverka genom lagstiftning. Andra starka 

aktörer är ideella organisationer som kräver att företagen inom fältet har en viss struktur 

för att stödja dem (DiMaggio och Powell, 1983). Kopplingar till tvingande isomorfism 

har i tidigare forskning kunnat identifieras vid tillämpning av integrerad rapportering. 

Frías-Aceituno, Rodríguez-Ariza och García-Sánchez (2013) som undersökte 

spridningen och tillämpningen av integrerad rapportering baserat på ett lands legala 

system såg kopplingar mellan lagens utformning och antalet företag som producerade 

integrerade rapporter i landet. Författarna menade att legala system som är utformade 

för att skydda en stor mängd intressenter, förespråkar ledningsansvar och uppmuntrar 

företag att agera ansvarsfullt ledde till större grad av integrerad rapportering. Dock så 

såg författarna även att lagar och regler kunde hämna framväxten av nya 

redovisningsnormer genom att tvinga företag att använda en viss redovisningsnorm 

(Frías-Aceituno et al. 2013).  

 

Vidare har också Eberhand-Harribay (2006) kunnat identifiera tydliga tecken på 

tvingande isomorfism kopplat till redovisning av sociala och miljömässiga aspekter i 

Europa, på grund av statliga strategier och initiativ vilka påskyndar utvecklingen av 

denna typ av redovisning. Exempelvis så måste alla statliga bolag i Sverige enligt en lag 

sedan 2008 redovisa sociala och miljömässigt arbete, då enligt GRI. Enligt Borglund, 

Frostenson och Windell (2010) var den direkta effekten av detta att företagen blev mer 

medvetna om hållbarhetsfrågor och att detta spred sig till bolagens ”supply chains”. 

Dock påpekade författarna att själva redovisningen gick snabbt att implementera, men 

att integrera hållbarhetsaspekter i mål och strategi var en process som tog längre tid och 

kräver vidare forskning (Ibid). En ytterligare faktor som påverkat spridningen av 

redovisning av sociala och miljömässiga aspekter är olika organisationer såsom FN, 

GRI, OECD och ILO. Dessa organisationer släpper diverse codes of conduct och 

företag som inte följer dessa kan ses som illegitima. Matten och Moon (2008) 

argumenterar för att detta är ett exempel på tydliga tendenser av tvingande isomorfism. 

 

Mimetisk isomorfism uppstår när ett företag försöker efterlikna ett annat i syfte att bli 

mer konkurrenskraftiga på sin marknad. DiMaggio och Powell (1983) argumenterar för 

att företag som befinner sig i en osäker situation vad gäller teknik, mål och omgivning 

tenderar att i högre grad försöka efterlikna andra företag som de uppfattar som 

framgångsrika. Unerman och Bennett (2004) menar vidare att företag inom samma 

bransch tenderar att härma de ledande företagen i branschen i syfte att upprätthålla 
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legitimitet gentemot sina intressenter. Företag som inte tar in och tillämpar nya, av 

andra företag beprövade innovationer, riskerar nämligen att förlora legitimitet gentemot 

såväl sina direkta intressenter som sina konkurrenter (Unerman och Bennett, 2004). 

Gällande redovisning av sociala och miljömässiga aspekter är det mycket vanligt att 

företag i samma organisationsfällt tar efter och härmar varandra. Detta eftersom de 

företag som redovisar dessa frågor anses vara mer legitima. Detta bekräftas av Jackson 

och Apostolaku (2010) som i sin forskning fick fram att beroende på 

organisationsfältets påverkan på sin omgivning så kommer företagen att redovisa mer 

”djupgående hållbarhetsredovisning” detta på grund av att inget företag vill verka 

illegitim i den bransch där de verkar. 

 

Normativ isomorfism grundar sig i tanken att företag kommer att efterlikna varandra i 

och med att personer som är verksamma inom företagen formas utifrån normer inom en 

viss profession eller utbildning. När marknaden tar del av dessa människors kunskaper 

kommer således företagen att formas till att efterlikna varandra (DiMaggio och Powell, 

1983). Med professionalism avses i detta sammanhang ett visst yrkes medlemmars 

gemensamma strävan att definiera vad som ska vara praxis för deras arbete. Vidare 

handlar det även om att söka skapa en förståelse och legitimitet för yrket (Eriksson-

Zetterquist, 2009). Professionalismen kommer i detta sammanhang från två källor: när 

formella utbildningar får större inflytande i samhället blir det allt viktigare för företag 

att anställa personer med universitetsutbildning. Dessutom har professionella nätverk 

blivit allt vanligare, vilket bidrar till att sprida organisationsidéer över företagsgränser. 

Professioner är vidare också föremål för såväl tvingande som mimetiska krafter då 

staten ofta har en påverkan på deras aktiviteter och då de ofta imiterar andra personer 

inom samma profession (Eriksson-Zetterquist, 2009). 

 

Den normativa isomorfismen brukar stärkas av professionella nätverk där personer 

inom samma bransch eller yrke träffas och diskuterar aktuella ämnen (DiMaggio och 

Powell, 1983). Detta argumenterar också Borglund et al (2010) för som i sina intervjuer 

fick fram att nätverksträffar, där respondenterna träffade andra personer som jobbade 

med hållbarhetsfrågor, fick en positiv effekt på utvecklingen av ens egen 

hållbarhetsredovisning. Även GRI skapar en form av normativ isomorfism. Detta 

genom att GRI är normativa i sin natur och har blivit accepterade av professioner och 

konsulter som jobbar med hållbarhetsrapporter (de Villiers & Alexander, 2014). 

 

3.2 Skandinavisk institutionell teori  
Den skandinaviska institutionella teorin började utvecklas under tidigt 1980-tal och har 

som den nyinstitutionella teorin en gemensam grund i tidigare nämnda verk av 

DiMaggio och Powell (1983) samt Meyer och Rowan (1977). Den skandinaviska 

institutionalismen innefattar dock andra metodiska tillvägagångsätt och andra 

teoribildningar än den nyinstitutionella vilket har resulterat i alternativa sätt att förstå 

hur företag förändras, tar upp idéer och påverkas av trender. Forskarna som försökte 

förstå organisationsförändringar inspirerades bland annat av forskning från fältet studier 

av teknik och samhälle (STS). En stor del av forskningen inom den nyinstitutionella 

teorin utgick ifrån att idéer sprids genom ”diffusion”, en term som till en början 

användes för att beskriva hur innovationer sprids. Begreppet kom från början från 

fysiken och innebär i sin ursprungliga betydelse att en given enhet kan flyttas från en 

kontext till en annan utan att förändras på vägen.  

 

Från STS-forskarna Callon och Latour (se exempelvis Callon, 1986 och Latour, 1986) 

har de skandinaviska institutionella forskarna Czarniawska och Sevón (1996) myntat 

begreppet översättning, som de menade kunde spela en central roll i att förstå 
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förändringar inom företag. Ordet betyder i detta sammanhang att något flyttas från en 

plats till en annan, och kan förändras i denna process. Czarniawska och Sevón (1996) 

menar att det som översätts under processens gång kommer att omformas av den 

specifika kontext där det ska användas. Czarniawska och Joerges (1996) menar vidare 

att översättning kan ses som en analogi för den process genom vilken idéer sprids 

mellan företag. Författarna beskriver denna process, förkortat, som att en idé görs synlig 

genom att den materialiseras genom en modell eller liknande, sedan kan den översättas 

till handlingar. För att en idé ska översättas till handling krävs att den uppfattas som 

lovande eller spännande. Frågan om varifrån idéer kommer och varför de tas upp av 

företag besvarar Czarniawska och Joerges med att företag följer en populär idé som 

blivit på modet. Dragningskraften ligger alltså i att de uppfattas som trendiga och 

intressanta vid en specifik tidpunkt. Genom översättningsmetaforen visade författarna 

även på att modet, såväl som idén, förändras när det sprids. En ”trendig” idé får inte 

genomslag i alla företag samtidigt, utan prövas av företag inom ett fält. Därefter stärks 

idéns genomslagskraft genom de isomorfa krafterna.  

 

Två begrepp som vidare kan användas för att förklara vad som händer i en 

förändringsprocess är ”imitation” och ”redigering” (Eriksson-Zetterquist, 2009). Sevón 

(1996) menar att företag ofta väljer att genomföra en förändring på grund av att de 

imiterar någon annan för att uppnå samma eller liknande resultat som dessa. Genom att 

imitera andra som uppfattas som framgångsrika kan resurser sparas då man undviker att 

lägga en massa tid på att prova olika möjligheter (Sevón, 1996). Imitation definieras 

ofta som att en originalprodukt reproduceras eller kopieras (Eriksson-Zetterquist, 2009). 

Sahlin-Andersson (1996) har tagit fasta på betydelsen av redigering i 

översättningsprocessen. Med redigering avses i detta sammanhang att företag med 

utgångspunkt i sin egen situation anpassar det som översätts. Efter att ha jämfört sitt 

företag med andra och hittat dem som anses vara mest lika det egna och påbörjat en 

imitationsprocess så inträder enligt Sahlin-Andersson (1996) redigering. Författaren 

menar att mellan det översättande företaget och det som imiteras finns ett visst avstånd, 

vilket ger rum för översättaren att fylla i med egna tolkningar. Idén kommer således att 

redigeras för att vara bättra anpassad till den egna kontexten (Sahlin-Andersson, 1996). 

På så sätt fungerar redigeringsbegreppet som en förklaringsmodell till varför företag 

förblir olika varandra på många punkter, trots att de imiterar varandra (Eriksson-

Zetterquist, 2009). 

 

Inom den nyinstitutionella teorin betonas att företag följer eller imiterar varandra, men 

inte mycket förståelse skapas för hur idéer och praxis sprids mellan företag. 

Uppfattningen är i princip att nya företagsmodeller och idéer sprids nästan per 

automatik och företag ses som passiva enheter som endast reagerar och anpassar sig till 

nya trender (Sahlin-Andersson, 1996). Sahlin-Andersson (1996) menar dock att det är 

centralt att ta hänsyn till att företag består av tänkande och agerande individer och att 

varje förändring inom ett företag kräver att människor agerar. Med detta i åtanke menar 

författaren vidare att nyinstitutionell forskning kring företags tendens att homogeniseras 

inte besvarar frågan varför företag tar till sig nya trender. För att kunna besvara denna 

fråga är det också är relevant att ställa sig frågan vad det egentligen är som sprids (ibid). 

I tidigare forskning om spridning av organisationsidéer kan uppfattningen fås att idéer 

sprids som “paket”, det vill säga att idéerna är intakta när de tas upp i en ny kontext och 

således inte har genomgått några förändringar på vägen. Sahlin-Andersson (1996) 

menar dock att det är enkelt går att finna bevis för att detta inte stämmer, utan att idéer 

som är menade att vara “samma” ofta tar sig helt olika uttryck i olika organisatoriska 

kontexter. På så sätt infinner sig en typ an paradox; företag efterliknar varandra men 

samtidigt heterogeniseras idéer när de sprids mellan företag. För att förstå detta måste 
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en större förståelse skapas för hur spridning av idéer går till och hur idéerna formas och 

omformas i olika steg under denna process.  

 

3.3 Translationsteori 
I boken Managementsamhället, Trender och idéer på 2000-talet lyfter författaren Kjell 

Arne Røvik (2008) fram översättning som en förklaringsmodell till hur 

organisationsidéer sprids och adapteras. Även om likheter också finns så utgår Røvik till 

skillnad från tidigare nämnda författare såsom Czarniawska och Sevón från översättning 

så som begreppet har utvecklats inom forskningsfältet för bokstavlig översättning, 

translation studies. Røvik (2008) använder översättning i denna bemärkelse för att 

försöka skapa en större förståelse för översättning av kulturella fenomen. Författaren 

menar att de utmaningar och problem som språköversättaren ställs inför på många sätt 

liknar dem som den som vill översätta organisationsidéer stöter på. Det kan till exempel 

handla om hur sannolikheten kan ökas för att det som hämtas från ett sammanhang är en 

täckande och bra idémässig representation av de praktiker, åsikter och liknande som 

översättaren faktiskt vill överföra och hur sannolikheten kan ökas för att de idéer som 

översätts och överförs också blir förstådda och kommer att fungera i den nya kontexten. 

En annan relevant frågeställning som förekommer inom båda typerna av översättning är 

hur stor frihet översättarna har, och tar sig, när det gäller att redigera, lägga till, dra ifrån 

och omforma det som överförs (Røvik, 2008).  

 

Røvik (2008) ställer sig frågan om det är möjligt, och givande, att använda 

översättningsteori för att bättre förstå idéöverföring mellan företag och om det över 

huvud taget är möjligt att överföra kunskaper från de akademiska forskningsfälten 

translation studies för att förstå överföring av idéer mellan organisationer. Han besvarar 

frågorna genom att argumentera för att det är både möjligt och mycket givande att 

analysera överföring av organisationsidéer som översättning, dels för att moderna 

översättningsteorier omfattar betydligt mer än teori om översättning av texter, dels för 

att överföring av idéer är mycket mer än transport av objekt mellan organisationer 

(ibid). 

 

3.3.1 Kontextualisering – Översättning 

Med kontextualisering menas att idéer introduceras i nya kontexter. När en idé ”reser 

in” i en bransch eller i ett företag så kommer den vanligtvis in i en komplex kontext 

bestående av exempelvis formella strukturer och rutiner samt mer osynliga kulturer. I 

dessa kontexter finns människor som har sina identiteter och kunskaper och som 

använder sig av redan etablerade sätt att utföra uppgifter (Røvik, 2008). För att kunna 

förklara vad som händer i en översättningsprocess har Røvik formulerat ett antal 

översättnings- och omformuleringsregler. Dessa handlar huvudsakligen om hur stor 

frihet översättarna har, och tar sig, när det gäller att omforma idéerna från vissa 

kontexter till andra.  

 

Översättnings- och omformuleringsregler 

Utifrån insikter hämtade från klassisk översättningsteori har Røvik gjort en distinktion 

mellan fyra grundläggande översättningsregler, där var och en representerar olika grader 

av omformning av det som översätts; kopiering, addering, subtrahering och omvandling 

(Røvik, 2008). De olika konsekvenser som följer av dessa fyra regler kan placeras in 

längs ett kontinuum som sträcker sig från ingen till en betydande omformning av det 

som översätts. Reglerna kan således ordnas under tre omformningsmodus: 

 

• Reproducerande modus - “kopiering” 

• Modifierande modus - “addering” och “subtrahering” 
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• Radikalt modus - “omvandling” 

 

Reproducerande modus - Kopiering 

Det reproducerande moduset kan kännas igen som en benägenhet att försvara 

ståndpunkten att översättningen ska försöka återge och återskapa en så exakt kopia som 

möjligt av praktiken när den överförs mellan olika kontexter. Kopiering betyder i detta 

sammanhang att en praktik hämtas från en viss kontext för att sedan placeras in den i en 

ny organisatorisk kontext på ett sådant sätt att praktiken återskapas, det vill säga utförs i 

den nya kontexten med inga eller ytterst få ändringar. Kopiering som översättningsregel 

knyter an till en stark tradition inom klassisk översättningsteori som kallas bokstavlig 

översättning, där översättningen sker ord för ord. Det finns också stöd för normen att 

överföring av kunskap och idéer mellan organisationer i möjligaste mån kan och bör ske 

genom kopiering. Utgångspunkten är att identifiera överlägsna eller bästa praktiker 

inom vissa organisationer och sedan överföra dem som kopior till andra på ett sådant 

sätt att både praxis och effekter återskapas (se vidare i t.ex. Camp, 1989). Ett enkelt 

exempel för att tydliggöra vad som menas med kopiering är att Företag A har 

identifierat att Företag B har infört en ny styrmodell som uppfattas som framgångsrik. 

Företag A försöker då införa samma styrmodell i samma utformning och på samma sätt 

som Företag B, i ett försök att återskapa samma framgång hos det egna företaget.  

 

Sannolikheten att kopiering kommer att användas, och sannolikheten för att den 

kommer att lyckas, hänger samman med översättbarheten och omformbarheten hos det 

som ska översättas (Røvik, 2008). Översättbarhet menar Røvik är beroende av hur 

explicit, komplex och inflätad i en viss kontext en idé är. Ju mer explicit en praxis är, ju 

mindre inflätad den är i den övriga organisatoriska kontexten och ju mindre komplex 

den är desto lättare blir det att skapa en täckande idémässig representation av praxisen, 

och desto mer översättbar blir den följaktligen. Översättbarheten hos en praxis är 

således en viktig förutsättning för att den ska kunna kopieras av andra organisationer.  

 

Modifierande modus - Addering och subtrahering 

Det modifierande moduset kommer till uttryck som en benägenhet att försvara 

ståndpunkten att möjligheten att göra en viss omformning och anpassning av det som 

översätts måste finnas. Här försöker en balans skapas mellan hänsynen till “att vara 

originalet trogen” och hänsynen till att materialet ska implementeras i och därför måste 

anpassas till en ny organisatorisk kontext. Med addering menas i detta sammanhang att 

vissa element läggs till en idé när den ska översättas och överföras till en ny 

organisationskontext. Med subtrahering menas motsatsen, alltså att vissa element tas 

bort.  

 

En måttlig omformning av idéer med hjälp av addering och subtrahering har ofta sin 

grund i relativt klara intentioner och beräkningar. Det kan röra sig om översättningar 

som baserar sig på kalkyler där element läggs till och/eller dras ifrån beroende på 

uppskattningar om vilken lokal version som kommer att ge störst ekonomisk lönsamhet 

och vara mest effektiv. Ofta utförs mer moderata omformningar av idéer som ska 

implementeras för att undvika att de förändringar som måste göras ska bli alltför 

omfattande och resurskrävande. Ett exempel på addering/subtrahering är att Företag A 

har identifierat att Företag B har infört en ny styrmodell som anses vara framgångsrik. 

Företag A gör dock bedömningen, baserat på sin egen situation, att styrmodellen inte är 

perfekt anpassad till det egna företaget. Således anpassas styrmodellen genom att 

antingen ta bort och/eller lägga till element för att den bättre ska passa den egna 

situationen.   
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Det radikala moduset - Omvandling 

Det radikala moduset känns igen som en tendens hos organisationer och översättare att 

de anser sig vara obundna av koncept och framgångsrecept, och att de i stället försvarar 

friheten att själv utforma sina egna och lokalt anpassade varianter. De tar sig “rätten” att 

inte behöva kopiera andras praktiker och recept, vilka snarare används som 

inspirationskällor som sedan kan bli en del av och komma till uttryck i lokala 

innovationer. Det radikala moduset visar sig också i den översättningsregel som Røvik 

kallar omvandling. Med omvandling menas i detta fall en grundläggande förändring av 

en praxis eller en idé, ofta både till form och innehåll, på ett sådant sätt att den lokala 

variant som utvecklas primärt inte är en representation av en viss extern praxis eller idé, 

utan framstår som en lokal innovation. 

 

Det finns en rad observationer av hur idéer som överförs mellan olika 

organisationskontexter kan bli föremål för radikal omvandling. Røvik söker utreda vilka 

förhållanden som möjliggör en sådan omfattande översättning. En viktig betingelse för 

radikal omvandling föreligger enligt Røvik i de fall där organisationer och deras 

översättare har rationella och klart uttryckta intentioner om att direkt kopiering av andra 

praktiker och idéer inte ska utföras, utan i stället ska de användas som en av flera 

inspirationskällor i arbetet med att utforma egna lösningar. Adopterande organisationer 

kan alltså i många fall själva ta sig stor frihet och göra ungefär vad de vill i förhållande 

till andras praktiker och framgångsrecept. Inspiration kan exempelvis hämtas från flera 

praktiker och idéer, som sedan kombineras med den egna organisationen för att få fram 

en lokal och särpräglad variant.  Ett exempel på radikal omvandling gavs av Westney 

(1987, i Wæraas & Sataøen, 2013) som beskrev hur skaparna av ett nytt polissystem i 

Japan kombinerade olika element från franska, amerikanska och tyska system med 

gamla japanska samurajtraditioner och skapade ett nytt och innovativt polissystem.   

 

3.4 Sammanfattande teorimodell 
Som en avslutning på denna teoretiska referensram sammanfattas de teorier som 

kommer att ligga till grund för den empiriska studien i en eget framtagen teorimodell, se 

figur 1 nedan.  

 

 
Figur 1. Teorimodell 

 

Teorimodellen syftar till att tydliggöra hur de teorier som utgör studiens teoretiska 

referensram är tänkta att användas för att förstå hur integrerad rapportering tillämpas 
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bland svenska tidiga anhängare. Med hjälp av den nyinstitutionella teorin kommer vi att 

undersöka om och på vilket sätt de isomorfa krafterna påverkar tillämpningen av 

integrerad rapportering inom olika organisationsfält. Ett organisationsfälts gränser styrs 

av olika aktörer beroende på situation. I modellen finns ett antal sådana aktörer 

exemplifierade.  Då vi, likt den skandinaviska institutionella teorin, inte tror att den 

nyinstitutionella teorin kan tillhandahålla en fullständig bild så kommer vi även att titta 

på hur tillämpningen ser ut på organisationsnivå, då med utgångpunkt i hur ”idén” om 

integrerad rapportering har kontextualiserats i de specifika fallen. 
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4. EMPIRI 
Detta kapitel innehåller det insamlade empiriska materialet. Materialet består dels av 

information hämtad från de olika företagens rapporter, och dels av ett återgivande av 

centrala delar som framkommit under de 13 intervjuerna med deltagare från respektive 

företag. Den del av det empiriska materialet som består av sekundärdata presenteras 

uppdelat på respektive företag i Bilaga 2. Primärdatan presenteras dock inte uppdelat 

på detta sätt utan i stället uppdelat i tre övergripande avsnitt; organisationsfält, yttre 

påverkan på tillämpningen av integrerad rapportering samt inre påverkan på 

integrerad rapportering.     

 

4.1 Kategorisering av de studerade företagen 
Företagen som studerats kan kategoriseras på en mängd olika sätt. Tre områden har 

valts ut som framträtt tydligast och med störst relevans för företagens tillämpning av 

integrerad rapportering; ägande, bransch samt tillämpat ramverk. De studerade 

företagen utgörs av 8 statligt ägda bolag, 4 privatägda samt ett kommunalt bolag. Detta 

företag är verksamma inom en mängd olika branscher (se Bilaga 2 för mer specifik 

information). 12 av de 13 studerade företagen rapporterar enligt GRI:s ramverk, ett 

enligt IIRC:s ramverk (i kombination med GRI) och ett rapporterar inte enligt något 

specifikt ramverk.     

 

4.2 Yttre påverkan på tillämpningen av integrerad rapportering 
I följande avsnitt presenteras insamlat material från intervjuerna som har koppling till 

yttre faktorer som på olika sätt påverkat företagens tillämpning av integrerad 

rapportering. I materialet har fem ”kategorier” identifierats; GRI-kravet, krav och 

förväntningar från fältet, avsaknad av krav, benchmarking samt professionellt utbyte. 

Nedan följer en presentation av dessa där relevanta exempel från intervjuerna lyfts fram.  

 

4.2.1 GRI-kravet 

Av de 13 företag som intervjuats i denna studie är 8 statligt ägda. Under 2008 kom ett 

krav från ägaren att alla statligt ägda bolag skulle börja ge ut en årlig 

hållbarhetsredovisning där GRI-ramverket skulle följas, ett krav som fortfarande är 

gällande. Samtliga av de statligt ägda bolagen som intervjuats följer således GRI-

ramverket i sin rapportering, även nu när de valt att integrera hållbarhetsredovisningen 

och den finansiella redovisningen. En övervägande majoritet av deltagarna från de 

statliga bolagen har vidare angett kravet från ägaren på hållbarhetsrapportering enligt 

GRI som en starkt bidragande faktor till att man inom företaget börjat arbeta mer 

strukturerat kring hållbarhetsfrågor. Det har också angetts att detta i förlängningen 

spelat en stor roll i beslutet att börja rapportera integrerat. Flera deltagare har berättat att 

det setts som en ”naturlig” utveckling.  Deltagaren från Företag 6, som är statligt ägt, 

angav också att det år 2013 kom ett krav från ägaren att alla statliga bolag skulle ha 

strategiska hållbarhetsmål. Hen menade att detta gjorde att det blev än mer naturligt att 

integrera redovisningen. Deltagaren från Företag 1 poängterade också att det finns en 

extra hög förväntan på statligt ägda bolag från ett antal olika intressentgrupper på att de 

ska ligga i framkant när det gäller hållbarhetsfrågor.  

 

Ett antal deltagare har vidare gett uttryck för åsikten att statens krav på sina bolag att ge 

ut hållbarhetsredovisningar har haft en stor påverkan på såväl redovisningsområdet som 

företags interna arbete runt dessa frågor: 

 

”Jag upplever att man märker att statens krav på bra hållbarhetsredovisningar sätter 

spår och att redovisa ”allt” har satt sin prägel”. – Företag 13 
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Flera deltagare har vidare förmedlat en bild av att GRI fått en mycket etablerad ställning 

i Sverige. På frågan varför detta ramverk används och varför det är så väletablerat bland 

svenska företag har flera deltagare gett uttryck för att det blivit lite av en trend att 

rapportera enligt det: 

 

”Att rapportera enligt GRI har blivit lite av en kutym i Sverige” – Företag 1 

 

En ytterligare kommentar som förstärker bilden av GRI:s etablerade ställning i Sverige 

kom från deltagaren från Företag 10 som svar på frågan varför företaget redovisar enligt 

GRI (ej statligt ägt bolag): 

 

”Ja, det var ju en bra fråga, det känns väldigt etablerat på marknaden” 

 

Deltagaren från Företag 4 gav uttryck för en liknande bild av GRI och varför det är så 

etablerat bland svenska företag:  

 

”GRI har ju blivit väldigt etablerat tack vare att svenska staten har 

ställt krav på sina bolag att rapportera enligt det. 

 

Frågan ställdes till flera av deltagarna av vilken anledning man fortsatt att endast 

använda sig av GRI:s ramverk vid övergången till integrerad rapportering, i synnerhet 

då det finns ett speciellt ramverk som reglerar just denna typ av rapportering. Flera 

deltagare från de statligt ägda bolagen har då angett kravet från ägaren på GRI-

rapportering som en del av förklaringen: 

 

”Vi har blivit ombedda att redovisa enligt GRI, och därför gör vi det i 

enlighet med ägarens krav. Vi har ju ingen aktieägare förutom staten så 

vi följer det de vill, och detta är vad de vill”. – Företag 13 

 

Även deltagaren från Företag 1 delade denna syn och berättade att företaget, på grund 

av kravet från ägaren, är så styrda av GRI att de inte haft någon anledning att titta på 

något annat alternativ.  

 

4.2.2 Krav och förväntningar från omvärlden 

Deltagaren från Företag 10 lyfte fram att hen anser det vara mycket viktigt att de statliga 

bolagen ligger i framkant när det kommer till redovisning och att de ställer krav runt 

omkring sig. Hen exemplifierade genom att berätta om en situation där det egna 

företaget påverkats av ett sådant krav. Det handlade i detta fall om ett stort statligt bolag 

som var på jakt efter nya lokaler och en av Företag 10:s fastigheter var då med i urvalet. 

Som en del av urvalsprocessen utförde det statliga bolaget en omfattande 

hållbarhetsrevision. Deltagaren från Företag 10 berättade att man, när man svarade på 

det statliga bolagets hållbarhetsundersökning, hade svar på alla frågor men att man 

saknade en struktur runt denna information på det sätt som finns i en redovisning. Hen 

menar på så sätt att kravet från denna viktiga potentiella kund tydliggjorde ett behov 

inom företaget att stukturera och nå ut med information runt hållbarhetsfrågor på ett 

effektivare och tydligare sätt.  

 

Några deltagare lyfte också fram krav och förväntningar från andra intressentgrupper 

som på olika sätt påverkat arbetet med integrerad rapportering. Flera deltagare har 

berättat om såväl ett generellt omvärldstryck att rapportera om andra frågor än de rent 

ekonomiska som ett mer specifikt tryck från olika intressenter. Deltagaren från Företag 

5 lyfte exempelvis fram att en utveckling sker där kunder ställer högre krav och vill 
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försäkra sig om att den som levererar deras produkter till exempel erbjuder bra 

arbetsvillkor för sina anställda. Ett annat exempel som deltagaren från Företag 5 också 

lyfte fram som en indikator på ett ökat omvärldstryck runt hållbarhetsfrågorna var att 

man i början av 2000-talet började upptäcka att fler och fler enkäter från olika 

hållbarhetsanalytiker (analytiker som bygger upp portföljer med hållbara företag) 

började komma. Man märkte också att enkäterna inte längre bara handlade om 

miljöfrågor, vilket var det vanliga på 90-talet. Fler och fler frågor började dyka upp 

gällande medarbetarens roll och socialt ansvar. Även frågor om hur styrelsen arbetar 

med olika hållbarhetsfrågor började komma upp. Även deltagaren från Företag 4 tog 

upp ett ökat tryck från omvärlden som en viktig påverkan på tillämpningen av 

integrerad rapportering:  

 

”Vi känner att det (rapportering av olika hållbarhetsaspekter) har blivit 

en väldigt viktig parameter genom ökat omvärldstryck både från kunder 

och andra intressenter vi har runt omkring oss. En modern organisation 

måste ha ett driv framåt i de här frågorna då det är väsentligt för 

förtroendet hos kunderna att man visar att man har koll på vad man 

håller på med” 

 

Någonting som i princip samtliga deltagare har lyft fram är att integrerad rapportering är 

på stark frammarsch och att det kommer att etableras starkare och starkare framöver. 

Deltagaren från Företag 6 berättade till exempel att det för bara ett par år sedan mest var 

revisorerna som pratade om integrerad rapportering, medan det idag är på allas läppar. 

Deltagaren från Företag 13 lyfte också fram att detta är framtiden.   

 

En ytterligare faktor som har angetts påverka tillämpningen av integrerad rapportering 

är olika typer av bransch- eller verksamhetsspecifika lagar och regler. Deltagaren från 

Företag 5 berättade till exempel om att i den industri där företaget är verksamma så 

måste de producerande enheterna ha ett speciellt miljötillstånd för att över huvud taget 

få bedriva någon verksamhet. Ett sådant krav leder enligt deltagaren till att miljöfrågor 

blir en naturlig och central del att ta hänsyn till och rapportera om.  

 

4.2.3 Avsaknad av krav 

Några deltagare har berättat att de tror att avsaknaden av krav på just integrering av 

redovisningen har en viss påverkan på tillämpningen. Deltagaren fån Företag 11 

berättade till exempel att hen inte ansåg företagets rapportering vara fullt ut integrerad. 

Detta förklarade hen med att de på grund av avsaknaden av krav gällande redovisning 

av hållbarhet kan välja att göra som de vill. Deltagaren berättade vidare att företaget, 

bara genom att rapportera enligt GRI, sticker ut i sin bransch.  

 

Frågan ställdes till deltagaren från Företag 9, som är det enda intervjuade företaget som 

använder sig av IIRC:s ramverk, varför hen tror att så pass få företag verkar ha tagit till 

sig detta ramverk trots att många ger ut en integrerad rapport. Deltagaren svarade då att 

hen tror att det beror mycket på att det inte är något krav att använda det.   

 

4.2.4 Benchmarking 

Något som flera deltagare angav ha en stor påverkan på tillämpningen av integrerad 

rapportering var att man genom benchmarking har hämtat inspiration från andra företag. 

Ett flertal deltagare har angett att det varit naturligt att titta på hur andra gjort. 

Deltagaren från Företag 12 berättade exempelvis att man försökt hitta inspiration från 

olika källor och att man eftersökt goda exempel på företag som lyckats förmedla 

budskapet i den integrerade rapporten på ett tydligt sätt.  Deltagaren från Företag 10 
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angav också att sökandet efter inspirationskällor sker såväl inom som utanför den egna 

branschen: 

 

”Vi tittar jättemycket på hur andra gör och försöker hitta goda exempel i 

fastighetsbranschen, men även ganska mycket utanför vår egen bransch. 

Vi tenderar inom fastighetsbranschen att vara ganska lika varandra och 

därför kan det vara bra att gå utanför branschen för att hitta nya 

angreppssätt.” 

 

Som ett resultat av kravet på GRI-rapportering för statliga bolag har också ett antal 

deltagare från de statliga bolagen angett att de i första hand tittar på hur andra statligt 

ägda bolag gör. Deltagaren från Företag 13 angav till exempel att man tittat på och fått 

mycket inspiration från Systembolaget, Apoteket och SJ.  Deltagaren från Företag 2 

poängterade också vikten av att titta på hur andra företag gör: 

 

”Vi har benchmarkat, och det tycker jag är viktigt att man gör både inom 

branschen och även med andra statliga bolag. Även med andra svenska 

och nordiska bolag”. 

 

En deltagare (Företag 5) lyfte också fram som en del av förklaringen till varför man 

fortsätter att använda sig av GRI-ramverket även i sin integrerade rapportering att man 

anser det viktigt att se till hur andra gör och tänker. Deltagaren uttryckte att man hållit 

en ”låg profil” när det gäller att gå över till andra ramverk.     

 

4.2.5 Professionellt utbyte    

En betydande majoritet av deltagarna angav att medverkande i diverse nätverksgrupper, 

seminarier och utbildningar runt hållbarhetsredovisning och integrerad rapportering är 

relativt frekvent förekommande. Exempelvis berättade deltagaren från Företag 13 att 

staten anordnar nätverksträffar och temakvällar ett antal gånger per år för de statligt 

ägda bolagen där till exempel GRI, hållbarhetsredovisning och integrerad rapportering 

diskuteras.  Även deltagaren från Företag 7 berättade om dessa nätverksträffar och gav 

uttryck för att de varit värdefulla som inspirationskällor. Deltagaren från Företag 10 (ej 

statligt ägt) angav också nätverksträffar som en central inspirationskälla: 

 

”Deltagandet i de olika nätverken påverkar absolut vårt arbete. Det 

händer ju så mycket på det här området så man följer ju det och får 

inspiration från olika håll.” 

 

Ett antal deltagare har också angett att de tidigare arbetat med liknande frågor 

(hållbarhet, integrerad rapportering) i andra bolag. Deltagaren från Företag 7 har 

exempelvis tidigare arbetat med dessa frågor hos en stor vitvaru-tillverkare. Även 

deltagaren från Företag 2 har bakgrund inom ett stort Telecom-företag och har arbetat 

med integrerad rapportering inom ett mindre börsnoterat gruvbolag.   

 

4.3 Inre påverkan på tillämpningen av integrerad rapportering 
I detta avsnitt presenteras det insamlade materialet från intervjuerna som är kopplade till 

interna faktorer hos företagen som på olika sätt påverkat tillämpningen av integrerad 

rapportering. Fyra kategorier har identifierats; uppdrag och ansvar, kostnader och 

komplexitet, ramverkens användbarhet och relevans samt arbetssättet först. Nedan 

presenteras dessa fyra kategorier med utvalda exempel hämtade från intervjuerna.  
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4.3.1 Uppdrag och ansvar 

Flera deltagare har uppgett att det specifika uppdrag de har, alltså vad det är meningen 

att de ska göra i sin verksamhet, har haft en stor påverkan på såväl att som hur de 

arbetar med integrerad rapportering. Deltagaren från Företag 12 berättade att det 

företaget tillhör den svenska allmännyttan, varför hållbarhetsfrågor är en väldigt 

naturlig del att arbeta med. På grund av att företagen jobbar med dessa frågor anser hen 

också att det är naturligt och självklart att redovisa och berätta om det arbetet på ett 

tydligt sätt: 

 

”Som ett allmännyttigt bolag är vi till för att ge samhällsnytta och 

andra värden än rent finansiella och integrerad rapportering visar den 

hela bilden på bästa sätt” 

 

Deltagaren från Företag 9 berättade också att företaget, i egenskap av en statlig 

organisation, vill redovisa nytta även utanför det finansiella. För företaget är det viktigt 

att också kunna prata om de indirekta effekterna som de faktiskt har genom sin utlåning. 

Det är inte bara vinsten som anses vara viktig utan det finns ett uppdrag utöver det.  

 

Vidare har flera deltagare också lyft fram att de anser att deras företag har ett ansvar att 

såväl arbeta som att rapportera seriöst med frågor kopplade till olika aspekter av 

hållbarhet. Flera har poängterat att deras respektive verksamheter har en omfattande 

påverkan på omgivningen, varför rapportering om denna påverkan ses som ett naturligt 

steg i det ansvarstagandet. Deltagaren från Företag 6 berättade till exempel att det 

företaget, på grund av att de arbetar med en förnyelsebar råvara så är det helt naturligt 

att både arbeta och rapportera integrerat.  

 

4.3.2 Kostnader och komplexitet 

Deltagaren från Företag 11 framförde en poäng kopplat till varför, som hen uppfattade 

det, det företaget inte gått ”hela vägen” vad gäller integrering av redovisningen: 

 

”Bara det faktum att vi rapporterar enligt GRI är en kostnad i sig, till 

exempel på grund av att vi måste följa upp olika saker på en annan 

nivå. Ska man ha en helt integrerad rapportering, då måste man 

dessutom ha revisorer som reviderar alltihop, vilket innebär väldigt 

stora kostnader”. 

 

Deltagaren berättade vidare att genom att ha separata kapitel för de olika typerna av 

information i årsredovisningen möjliggör man att revisorerna endast behöver granska de 

finansiella bitarna och således sparas resurser. Man har haft diskussioner internt om 

detta och kommit fram till att de extra kostnaderna det skulle innebära att gå över till 

full integrering inte vägs upp av ökad nytta. Deltagaren poängterade också att den 

bransch man verkar inom har låga marginaler och därför gäller det att noga avväga 

kostnader kontra nytta. Hen anser att det i nuläget skulle vara svårt att försvara att gå 

mot en större integrering då det skulle innebära betydande kostnadsökningar. Även 

deltagaren från Företag 8 lyfte fram att det finns en ekonomisk aspekt som måste tas 

hänsyn till när det kommer till tillämpningen av integrerad rapportering, framför allt då 

hur ”långt” man vill och kan gå med integreringen. På frågan hur företaget ser på IIRC:s 

ramverk och varför det inte används svarade deltagaren så här: 

 

”Vi har inte funderat på att använda det (IIRC:s ramverk), mycket på 

grund av de (knappa) resurser vi har idag. Vi gör det vi måste när det 

gäller redovisning och rapportering” 
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Deltagaren menade vidare att det utan lönsamhet är svårt att fokusera på annat. Hen 

lyfte fram att för att hållbarhetsaspekterna ska kunna få ett större fokus så behövs lite 

vinst så att man slipper ”blåslampan” på det rent ekonomiska. Även deltagaren från 

Företag 10 menade att utan en sund ekonomi så kan man inte ha något 

hållbarhetsarbete. 

 

4.3.3 Ramverkens användbarhet och relevans 

Flera deltagare har berättat att utöver det faktum att det finns ett krav från staten på 

GRI-rapportering så används ramverket också för att det anses vara väldigt bra och 

passande för respektive företags verksamhet. Deltagaren för Företag 3 lyfte till exempel 

fram vad hen anser vara så bra med GRI, i synnerhet i jämförelse med IIRC:s ramverk 

för integrerad rapportering: 

 

”Jag skulle vilja säga att GRI är mer handlingskraftigt (än IIRC:s 

ramverk) eftersom det styr mot nyckeltal och har mätmetoder. Det är det 

som är väldigt värdefullt och bra med GRI. Man har indikatorer och det 

blir en mer likriktning i redovisningen” 

 

Deltagaren berättade vidare att hen anser att IIRC:s ramverk är mer godtyckligt och inte 

så mycket inriktat på företagandet utan mer på principer. Hen berättade också att hen 

anser GRI vara mer passande för den europeiska marknaden. Även deltagaren från 

Företag 12 gav uttryck för åsikten att GRI-ramverket är väldigt bra. Deltagaren lyfte 

framför allt fram väsentlighetsanalysen som är en del av GRI G4 och menar att detta ger 

företaget mycket nytta.  

 

Trots att i princip samtliga intervjuade företag använder sig av GRI:s ramverk, och 

många har uttryckt att det är ett bra ramverk, så har ett antal deltagare också gett uttryck 

för att ramverket i vissa fall uppfattas som icke anpassningsbart och tungrott. 

Deltagaren från Företag 1 berättade till exempel att han anser att man kan hamna i en 

kravbild där man måste rapportera om saker som är totalt ointressanta egentligen bara 

för att GRI kräver att du ska svara på frågan. Hen beskrev det hela som en utmaning; att 

följa ramverket men ändå ha den flexibilitet man vill för att kunna beskriva det som är 

relevant för ens intressenter.  

 

Deltagaren från det enda av de studerade företagen som angett att de använder sig av 

IIRC:s ramverk IF, Företag 9, berättade att i stället för att söka inspiration från andra 

företag så har man framför allt utgått ifrån ramverket, som man uppfattar som väldigt 

bra: 

 

”Vi tittade en del på hur andra gjort, framför allt internationell företag, 

men jag tyckte inte att man blev särskilt hjälpt av det. Vi utgick därför 

mer ifrån ramverket (IF) och sneglade inte så mycket på andra”. 

 

Deltagaren berättade vidare att detta ramverk också var en starkt bidragande orsak till 

att företaget började med integrerad rapportering. Hen berättade vidare att den 

värdeskapande modellen som finns i IIRC:s ramverk passade deras verksamhet väldigt 

bra då företaget söker berätta om den nytta de skapar även utanför den rent finansiella. 

Deltagaren berättade vidare om vad hen anser om IIRC:s ramverk: 

 

”Vi ville inte ha två separata delar i årsredovisningen. När 

hållbarhetsdelarna är integrerade får de en större betydelse./…/ 
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Integrated Framework bygger ihop all redovisning, vilket vi tycker är 

bra. Vi kan visa den externt men sen är det också en väldigt bra intern 

övning” 

  

Deltagaren berättade vidare att de, trots att de i egenskap av statligt ägt bolag har ett 

krav på sig att rapportera enligt GRI, inte ser några hinder i att använda sig av IIRC:s 

ramverk. Deltagaren berättade att hen ansåg att övergången till GRI G4 underlättat 

denna kombination av ramverk då G4 handlar mycket om väsentlighet. En grundprincip 

som företaget jobbat efter i sin redovisning är ”less is more”, då man anser att för 

mycket information gör redovisningen icke-transperent. Deltagaren lyfter också fram 

begreppet ”clarity”, som handlar om att man måste uttrycka sig på ett enkelt sätt. Vidare 

menar deltagaren att det är just det som IF handlar om; att på ett enkelt sätt beskriva sin 

verksamhet för utomstående. Deltagaren lyfte slutligen fram att hen verkligen gillar 

detta ramverk och att hen inte alls anser att det har varit svårt att ta till sig. Hen 

berättade att det visserligen varit vissa nya begrepp att ta till sig och att ramverket 

innebär ett annat sätt att resonera vilket har inneburit ett tankearbete internt. Det var 

dock en utmaning man ville anta. Deltagaren menade att det visst kan ta ett tag innan 

man är helt inne i detta nya sätt att tänka och arbeta men att det i slutändan är ett bra och 

strukturerat sätt att uttrycka sig.  

 

Trots att detta är det enda företag bland de studerade som i nuläget använder sig av 

IIRC:s ramverk så har flera deltagare uttryckt en vilja att sätta sig in i, och också 

använda, ramverket i framtiden. Deltagaren fån Företag 7 berättade exempelvis att hen 

har en bild av att ramverket skulle passa deras verksamhet väldigt bra men att de inte 

ännu har satt sig in ordentligt i det.  

  

4.3.4 Arbetssättet först 

De mål eller den affärsplan eller strategi som finns inom företaget har av flera deltagare 

angetts ha en stor påverkan på arbetet med integrerad rapportering. Deltagaren från 

Företag 7 berättade till exempel att företaget har en styrmodell som har ett 

hållbarhetstänkt som utgångspunkt och där mål sätts i alla perspektiv. Deltagaren 

menade vidare att på grund av att företaget arbetar integrerat så påverkar detta också 

rapporteringen. En deltagare (Företag 8) lyfte också fram att rapportens utformning 

beror mycket på vilka konkurrensfördelar man vill lyfta fram: 

 

”Det här med miljö är vår enskilt största fördel, ingen kan slå oss där. 

Så det är naturligt att ha aktiviteter kopplat till det och även att redovisa 

integrerat.” 

 

Deltagaren från Företag 4 berättade också att företagets hela affärsidé bygger på att de 

har ett hållbart skogsbruk, annars har de inget berättigande. Därför anser deltagaren att 

det är helt naturligt att hållbarhetsarbetet är en viktig ingrediens i varumärket. Också 

deltagaren från Företag 3 lyfte fram att integrerad rapportering inte är någonting ”eget” 

som man gör på sidan av den övriga verksamheten utan att det är en effekt av hur man 

arbetar internt. Hen menade att företaget på ett tidigt stadie satt mål där en 

hållbarhetsstrategi arbetats fram men där också affärsmålen inkluderar 

hållbarhetsaspekter. Detta anser hen är en förutsättning för att kunna redovisa integrerat. 

Också deltagaren från Företag 7 ansåg att arbetssättet är det som kommer först, och att 

rapportering är en effekt av det. Också deltagaren från Företag 10 delade denna syn:  

 

”Huvudsakligen är det (redovisningen) bara ett sätt att sammanställa 

hur vi arbetar.” 
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En uppfattning som flera deltagare har uttryckt är att alla bitar i verksamheten hänger 

ihop och därför är integrerad rapportering det mest naturliga sättet att redovisa på. 

Deltagaren från Företag 13 berättade exempelvis att hen anser att integrerad 

rapportering är genuint då det visar att man jobbar helt integrerat med allt man gör i 

verksamheten. Deltagaren menade vidare att allt hänger ihop och således kan man inte 

redovisa på något annat sätt.  

 

Företag 9 är, som tidigare nämnt, det enda bland de studerade företagen som tillämpar 

IIRC: s ramverk för integrerad rapportering. Deltagaren från företaget lyfte fram att 

användning av detta ramverk förutsätter att då också har en integrerad affärsplan och 

styrning. Hen lyfte vidare fram att det är väldigt många delar som hänger ihop och om 

du utvecklar det ena så utvecklar du också det andra: 

 

”Vad det egentligen handlar om är ”integrated thinking”, att allt 

hänger ihop.” 

 

4.4 Sammanfattande modell 
Nedan sammanfattas det insamlade empiriska materialet i en modell, se figur 2.  

 

 
Figur 2. Sammanfattning av empiri 

 

Modellen visar de olika kategorier av inre respektive yttre påverkan som identifierats i 

det insamlade empiriska materialet. Vidare visar modellen vilka aktörer som har 

identifierats som på olika sätt har en stark påverkan på företag inom de identifierade 

kategorierna (bransch/ägare/ramverk). Det ska poängteras att denna modell är en 

förenklad sammanfattning och de kategorier och aktörer som presenteras behöver inte 

vara aktuella i varje specifikt fall. I nästkommande kapitel kommer denna modell att 

användas för att analysera det empiriska materialet i förhållande till studiens teoretiska 

referensram.   
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5. ANALYS  
Detta kapitel innehåller analysen av det empiriska materialet. Detta kopplas direkt till 

tidigare forskning samt studiens teoretiska utgångspunkter. Kapitlet är strukturerat i tre 

avsnitt som följer samma ordning som i empirikapitlet, detta för att underlätta för 

läsaren att följa den analytiska tankegången. 

 

5.1 Organisationsfält 
I det insamlade empiriska materialet, i synnerhet den insamlade primärdatan, går det att 

utläsa att ett antal organisationsfält existerar bland de studerade företagen. Ett 

organisationsfält framstår extra tydligt, nämligen det som utgörs av de statligt ägda 

bolagen. Staten som en förenande faktor mellan företag är också någonting som 

DiMaggio och Powell (1983) diskuterar. Något som stärker bilden av att de statligt ägda 

bolagen är att anse som ett organisationsfält är också att flera deltagare har berättat att 

vid omvärldsbevakning och benchmarking så tittar de ofta utöver sin egen bransch på 

andra statligt ägda bolag. Detta är också någonting som DiMiaggio och Powell (1983) 

argumenterar för som avgörande, nämligen företagens egen uppfattning om fältets 

gränser vilket bland annat tar sig uttryck i vilka företag man väljer att jämföra sig med. 

Vidare är en annan aspekt som också visar att de statliga bolagen bör anses tillhöra 

samma organisationsfält att en stor interaktion och professionell samverkan finns 

mellan företagen, exempelvis genom de olika nätverken, seminarierna och 

utbildningarna som anordnas gemensamt för de statligt ägda bolagen. Utöver 

organisationsfältet som utgörs av de statligt ägda bolagen ingår också respektive bolag i 

organisationsfält som är kopplade till deras respektive bransch.  

 

Det är viktigt i detta sammanhang att komma ihåg att vad som utgör ett 

organisationsfält är beroende av vad som studeras (Eriksson-Zetterquist, 2009), i detta 

fall integrerad rapportering. På grund av detta kan organisationsfält identifieras i detta 

specifika sammanhang som kanske inte skulle existera i andra. I det empiriska 

materialet har det kunnat utläsas att GRI är en central aktör bland de studerade 

företagen när det kommer till just integrerad rapportering. Genom sin etablerade 

ställning som den klart dominerande standardsättaren torde GRI ha en signifikant 

påverkan på de bolag som följer dess rekommendationer. På grund av detta bör de 

företag som rapporterar enligt GRI:s rekommendationer också ses som ett 

organisationsfält. Detta fält sträcker sig över de tidigare nämnda fältens gränser på så 

sätt att det innehåller såväl statliga som icke-statliga bolag samt bolag från många olika 

branscher. Likt det som Jennings och Zandberg (1995) observerade angående fältens 

fusion kan också ”GRI-fältets” existens ses som en tendens till att fälten växer samman 

och att gränserna suddas ut. På så sätt skapas det som Jennings och Zandberg kallar för 

ett ”superfält”, i detta fall bestående av svenska företag som redovisar integrerat enligt 

GRI, där GRI blir den avgörande aktören för fältets gränser. Idéer (om 

hållbarhetsredovisning och integrerad rapportering) har alltså spridits över fältgränser 

genom exempelvis att ett statligt bolag ”tar med” idéer som etablerats inom fältet för 

statliga bolag in i sitt branschspecifika fält.  

 

Identifiering av organisationsfält bland de studerade företagen är viktig, då det i enlighet 

med den nyinstitutionella teorin (DiMaggio & Powell, 1983) är inom dessa fält som 

företag tenderar att homogeniseras genom de isomorfa krafterna.  

 

5.2  Isomorfa krafter 
Likt det som DiMaggio och Powell argumenterade för i sin artikel från 1983 att företag 

inom ett etablerat organisationsfält tenderar att efterlikna varandra så är detta någonting 

som också delvis kunnat observeras bland de studerade företagen i denna studie. Med 
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utgångspunkt i de tre isomorfa krafterna (DiMaggio och Powell, 1983) redogörs nedan 

för vad som kunnat utläsas i det empiriska materialet. 

 

5.2.1 Tvingande isomorfism 

Det tydligaste exemplet på tvingande isomorfism går att finna i det organisationsfält 

som utgörs av de statligt ägda bolagen och tar sig i detta sammanhang i uttryck i form 

av kravet på GRI-rapportering från ägaren. Staten är i allra högsta grad att anse som en 

stark intressent, inte minst på grund av att den i 7 av de 8 studerade fallen är ensam 

ägare. DiMaggio och Powell (1983) lyfter också fram att press ifrån en stark intressent 

innebär att den tvingande kraften blir extra stark. Krav som kommer från denna starka 

intressent får onekligen tydliga effekter och tvingar företagen att agera. Just tvånget är 

centralt i detta fall, då GRI-rapportering för de statligt ägda bolagen är obligatorisk. Det 

har bidragit till att företagen inom detta organisationsfält har börjat rapportera i enlighet 

med ägarens krav, och på så sätt tvingats till förändring på olika sätt. I denna studie 

ligger fokus dock inte på hållbarhetsredovisning eller GRI-rapportering, utan på 

integrerad rapportering. Kravet från staten på GRI-rapportering har dock visat sig vara 

centralt för tillämpningen av integrerad rapportering, i synnerhet bland de statligt ägda 

bolagen. De flesta deltagare från statligt ägda bolag har angett detta krav från ägaren 

som en av de starkast bidragande faktorerna till varför företaget nu rapporterar 

integrerat. Utöver kravet på GRI-rapportering har staten också som krav på de bolag 

den äger att de ska sätta upp strategiska hållbarhetsmål. Detta krav har också angetts av 

några deltagare som en starkt bidragande orsak att det ansetts lämpligt att övergå till 

integrerad rapportering.  Vidare har det statliga kravet på GRI-rapportering också 

givetvis fått effekten att samtliga statligt ägda bolag rapporterar enligt detta ramverk, 

även när de gått över till att rapportera integrerat.  

 

Effekter av statens krav på sina bolag att rapportera enligt GRI har också kunnat 

identifieras utanför organisationsfältet som utgörs av de statligt ägda bolagen. Kravet på 

de statliga bolagen att rapportera enligt GRI har inneburit att dessa bolag vidare har satt 

press, direkt eller indirekt, på såväl leverantörer som på konkurrenter. Den direkta 

pressen har tagit sig uttryck i till exempel ökade krav på intressenter när det kommer till 

hållbarhetsfrågor och redovisning kring dessa, vilket har lyfts fram av deltagare från 

icke-statliga bolag. Således har, likt det som Borglund et al. (2010) observerade, statens 

krav på GRI-rapportering fått en spridning i de statliga bolagens respektive supply-

chain. Spridningen har tagit sig uttryck i form av att GRI-ramverket gradvis har 

etablerats som det dominerande ramverket för, till en början, hållbarhetsredovisning 

men det har också ”följt med” företagen i övergången till integrerad rapportering. 

Vidare har de statliga bolagen satt indirekt press på, framför allt, konkurrenter inom sina 

respektive branschspecifika organisationsfält. Flera deltagare har på olika sätt gett 

uttryck för att GRI-rapportering har blivit så pass etablerat att det i det närmaste anses 

som en ”risk” att inte följa ramverket, en observation som också Matten och Moore 

(2008) gjort i sin forskning. På så sätt uppstår en tvingande kraft som leder till att dessa 

företag känner att de ”måste” tillämpa GRI-ramverket i sin rapportering för att inte 

riskera att förlora legitimitet inom sitt fält.  

 

Statens krav på GRI-rapportering har också kunnat identifieras som en potentiellt 

bidragande orsak till att så få företag (endast 1 av de 13 studerade) rapporterar enligt 

IIRC:s ramverk Integrated Framework. Frías-Aceituno et al. (2013), argumenterar för 

att denna typ av krav kan ha en hämmande effekt på utvecklingen av nya 

redovisningsnormer. Också i denna studie har sådana tendenser identifierats då flera 

deltagare från statligt ägda bolag har angett att på grund av att ägaren kräver att de 

rapporterar enligt GRI så har inget annat ramverk varit aktuellt. Detta gäller dock inte 
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bara de statliga bolagen, IIRC:s ramverk har inte lyckats etablera sig heller bland de 

svenska företag som inte har ett direkt krav på sig från staten att rapportera enligt GRI. 

Som tidigare nämnt kan dock dessa företag (med undantag för ett) anses tillhöra ett 

organisationsfält bestående av företag som rapporterar enligt GRI. Fältets gränser 

avgörs av GRI, vilket innebär att organisationen utgör en mycket central aktör inom 

fältet. Detta innebär att det troligen uppstår ett visst motstånd för andra ramverk att 

etablera sig bland de företag som ingår i ”GRI-fältet”.  

 

Slutligen har ett antal deltagare också angett att de känt av ett mer generellt tryck från 

omvärlden att rapportera om hållbarhetsaspekter på ett seriöst, strukturerat och tydligt 

sätt. Några deltagare har också uttryckt att detta kan ses som en typ av krav från 

omvärlden, då företag som inte lever upp till dessa förväntningar riskerar att skada sitt 

varumärke eller på annat sätt förlora legitimitet. Några deltagare har också gett uttryck 

för uppfattningen att detta externa tryck är extra stort på de statligt ägda bolagen, varför 

dessa måste vara extra uppmärksamma på vad omvärlden efterfrågar.  

   

5.2.2 Mimetisk isomorfism 

Även mimetiska isomorfa krafter har kunnat identifieras bland de studerade företagen. I 

princip samtliga deltagare har angett att omvärldsbevakning och benchmarking är 

någonting de ägnar sig relativt flitigt åt och att det har en stor påverkan på såväl det 

initiala beslutet att börja rapportera integrerat som hur tillämpningen ser ut. DiMaggio 

och Powell (1983) argumenterar för att företag som befinner sig i en osäker situation i 

något avseende i högre grad tenderar att efterlikna andra företag som de uppfattar som 

framgångsrika. I enlighet med denna argumentation har vi observerat att många 

deltagare har gett uttryck för en osäkerhet kring denna förhållandevis nya typ av 

rapportering. På grund av denna osäkerhet har flera deltagare angett att företaget har 

tittat på hur andra gör för att få inspiration, det vill säga ett sökande efter ”det goda 

exemplet”. Det förefaller också relativt tydligt att det i de flesta fall är företag inom det 

eller de organisationsfält företaget själv tillhör som i första hand studeras. Jackson och 

Apostolaku (2010) lyfter fram att företag härmar varandra för att bibehålla legitimitet 

inom sitt organisationsfält. Detta har delvis kunnat identifieras också i denna studie och 

framför allt visat sig i att några deltagaren har uttryckt att det i princip är ett måste att 

arbeta med och redovisa runt frågor om hållbarhet.  

 

5.2.3 Normativ isomorfism 

De normativa isomorfa krafterna har i det empiriska materialet framförallt tagit sig 

uttryck i att många deltagare berättat om ett relativt frekvent och omfattande 

professionellt nätverkande. De nätverk som beskrivs av ett antal deltagare består ofta 

av personer från olika företag som alla kan anses tillhöra samma profession. En 

profession som framträder tydligt är den som består av hållbarhetschefer. 

Hållbarhetschefer från olika företag träffas och utbyter idéer genom dessa nätverk, och 

många deltagare har också angett att nätverkandet påverkar deras arbete med integrerad 

rapportering. Detta kan kopplas till vad DiMaggio och Powell (1983) kallar för 

professionalism, vilket de definierar som ett visst yrkes medlemmars gemensamma 

strävan att definiera vad som ska vara praxis för deras arbete. Vidare menar DiMaggio 

och Powell (1983) att professionella nätverk är en central del av professionalismen 

genom att de bidrar till att organisationsidéer sprids över företagsgränser. Också i denna 

studie har professionalismen kunnat identifieras som en tämligen stark kraft som har 

påverkat spridningen av integrerad rapportering. Flera deltagare har angett att integrerad 

rapportering på senare tid har diskuterats relativt flitigt på olika nätverksträffar och att 

de genom detta fått en uppfattning om att integrerad rapportering är ”framtiden” när det 

kommer till redovisning. I flera fall har detta angetts som en bidragande orsak till att 
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företaget har börjat arbeta med integrerad rapportering. Likt det som de Villiers och 

Alexander (2014) argumenterade för så kan också GRI anses skapa en form av normativ 

isomorfism. GRI är som nämnt mycket etablerat bland svenska företag som rapporterar 

integrerat och förefallet också vara brett accepterat av de olika professioner som har 

stört påverkan på företagens rapportering, bland annat hållbarhetschefer och 

kommunikationschefer. Detta verkat ha skapat en norm inom professionerna, om inte 

annat angående vilket ramverk som bör tillämpas.   

 

Vidare har en annan normativ kraft kunnat identifieras i form av utbyte av arbetskraft 

inom de studerade organisationsfälten. Flera deltagare har angett att de tidigare arbetat 

med samma typ av frågor som de gör i nuläget i andra bolag. Dessa bolag har i flera fall 

kunnat konstateras tillhöra samma organisationsfält som den nuvarande arbetsgivaren, 

antingen genom att det tillhör samma bransch eller att det genom statligt ägande eller 

annat kunnat anses tillhöra samma fält. Liksom spridning av företagsidéer genom 

nätverkande menar DiMaggio och Powell (1983) att utbyte av arbetskraft på centrala 

positioner kan bidra starkt till att organisationsidéer sprids över företagsgränser.  

 

5.2.4 Sammanfattning isomorfa krafter 

Den yttre påverkan på tillämpningen av integrerad rapportering bland svenska tidiga 

anhängare som har identifierats går i stor utsträckning att koppla till de isomorfa 

krafterna. Detta innebär att olika krafter inom de olika organisationsfälten har påverkat 

företagen och till viss del bidragit till en homogenisering. Denna homogenisering har 

framför allt tagit sig uttryck i GRI-ramverkets etablering bland de studerade företagen. 

Det har blivit lite av en norm att rapportera enligt GRI även för de företag som 

rapporterar integrerat. De olika exemplen på yttre påverkan tillhandahåller dock endast 

en del av förklaringen till varför tillämpningen bland dessa företag ser ut som den gör. 

Även om vissa homogeniserande tendenser har kunnat identifieras så har också stora 

nyanser bland de studerade företagen visat sig. Trots att många deltagare har angett att 

olika former av yttre påverkan varit central för hur företagen arbetar med integrerad 

rapportering så har de studerade företagen, såväl i den fysiska rapporten som under 

intervjuerna, uppvisat skillnader i både uppfattningen om och tillämpning av integrerad 

rapportering. Detta gör att en typ av paradox infinner sig; företagen påverkas av olika 

yttre homogeniserande krafter, men ändå uppvisar de en stor heterogenitet. För att 

försöka skapa en större förståelse för tillämpningen av integrerad rapportering bland 

svenska tidiga anhängare behöver denna paradox vidare undersökas.    

 

5.3 Redigering och kontextualisering  
Som konstaterat ovan så har vissa homogeniserande tendenser kunnat identifieras bland 

de studerade företagen. Detta har kunnat förstås med hjälp av nyinstitutionell teori, 

framför allt DiMaggio och Powells teori gällande de isomorfa krafternas 

homogeniserande effekter. Denna teoribildning har dock inte kunnat ge svar på varför 

företagen trots allt uppvisar signifikanta skillnader i såväl tillämpning av som 

uppfattningar kring integrerad rapportering. Likt de skandinaviska institutionella 

forskarna Czarniawska och Sevón (1996) ställer vi oss, med utgångspunkt i vad vi 

kunnat identifiera i det empiriska materialet, kritiska till antagandet inom den 

nyinstitutionella teorin att idéer sprids genom ”diffusion” och således inte förändras på 

vägen.    

 

Det empiriska materialet i denna studie ger relativt starka indikationer på att ”idén” om 

integrerad rapportering har förändrats när den spridits, något som den skandinaviska 

institutionella teorin förklarar genom begreppet översättning (Czarniawska och Sevón, 

1996). Deltagarna i studien har förmedlat en variation av olika uppfattningar om 
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integrerad rapportering när det gäller såväl vad det syftar till som hur man bör arbeta 

med det. De fysiska rapporterna uppvisar också en variation i såväl uppbyggnad som 

innehåll.  Sammantaget ger detta indikationer på att någonting har ”hänt” med idén om 

integrerad rapportering när den tagits upp av de olika företagen.  

 

En första viktig aspekt är att försöka förklara varför idén om integrerad rapportering 

över huvud taget har fått spridning. Det som bland de intervjuade företagen framför allt 

har lyfts fram i detta sammanhang är att integrerad rapportering ses som en ”trend” eller 

som ”framtiden”. Likt vad Czarniawska och Joerges (1996) argumenterar för så 

förefaller det finnas en viss dragningskraft i idén om integrerad rapportering som har 

varit central för dess spridning. Vidare har vi, likt ovan nämnda författare, kunnat 

identifiera att idéns genomslagskraft stärkts genom olika isomorfa krafter. Framför allt 

har två typer av krafter visat sig centrala i detta fall; mimetiska och normativa. De 

mimetiska krafterna har bidragit till idéns spridning genom att många av de studerade 

företagen har uppgett att det är främst genom benchmarking som de kunnat identifiera 

att integrerad rapportering är någonting som är på modet och att det verkar vara ett 

intressant redovisningskoncept. Vidare har de normativa krafterna stärkts idéns 

genomslagskraft genom att det vid de olika nätverksträffarna, seminarierna och 

utbildningarna har pratats mycket om integrerad rapportering, och på så sätt har ett ökat 

intresse runt idén skapats.    

 

Trots att den skandinaviska institutionella teorin kan ge en viss del av förklaringen till 

paradoxen att företag förblir olika trots att de är föremål för olika homogeniserande 

krafter så kan den inte till fullo förklara vad det empiriska materialet i denna studie 

uppvisar. Inom den skandinaviska institutionella teorin pratas det om begreppen 

imitering och redigering som delar av översättningsprocessen. Med detta menar 

exempelvis Sahlin-Andersson (1996) att företag, efter att ha jämfört sitt företag med 

andra och hittat det som anses mest likt det egna, påbörjar en imitationsprocess. I denna 

imitationsprocess sker dock redigering, som innebär att idén som överfört mellan 

företagen anpassas för att bättre passa det egna företagets specifika situation. Även om 

det empiriska materialet i denna studie förvisso uppvisar indikationer på att redigering 

skett inom de olika företagen så finns en stor och viktig skillnad från hur den 

skandinaviska institutionella teorin beskriver denna process, nämligen att idén inte 

hämtas från ett specifikt företag. Översättningen inom de studerade företagen sker i 

regel inte med utgångspunkt i hur ett annat företag gör utan i stället hämtas inspiration 

från ett antal olika källor. Utifrån detta görs sedan en översättning med utgångspunkt i 

den egna specifika situationen. Røviks kontextualiseringsregler tillhandahåller en 

modell för att bättre förstå detta. Denna modell kan vara användbar i ett försök att förstå 

varför en idé inte ser likadan ut i sin originalform som när den tillämpas i ett företag, 

eller varför idén inte ser likadan ut bland olika företag. Det är just detta vi försöker 

studera; varför skiljer sig tillämpningen av integrerad rapportering så pass mycket bland 

de olika företagen trots att de påverkas av olika yttre homogeniserande krafter.  

 

Vi har i det empiriska materialet kunnat identifiera att det finns många olika 

uppfattningar om integrerad rapportering, hur man bör jobba med det och vad det syftar 

till. Detta har ju givetvis också fått en effekt på hur tillämpningen ser ut inom de olika 

företagen. Det vi kan konstatera är att en översättning från grundidén, i olika omfattning 

skett inom samtliga företag. Med grundidén avses i denna studie IIRC:s definition av 

integrerad rapportering. Det ska dock poängteras att detta inte har varit utgångspunkten 

för översättning hos de allra flesta av de studerade företagen. Vi har nämligen 

observerat är att det i de flesta fall verkar som att översättningen är i det närmaste 

omedveten. Med omedveten menar vi att företagen inte haft någon direkt tydlig bild av 
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vad grundidén innebär utan de har tagit influenser från olika håll och sedan skapat en 

egen version. De har alltså med hänsyn till grundidén gjort en översättning, men det har 

inte varit ett medvetet val att göra det. I andra fall har också en medveten översättning 

skett. Företaget har då haft en relativt bra bild över vad grundidén innebär, men ansett 

det passande att ändra den på något sätt för bättre anpassning till den lokala situationen. 

Vi kommer nedan att presentera de olika typerna av översättning vi kunnat identifiera 

med utgångspunkt i det insamlade empiriska materialet.  

 

5.3.1 Reproducerande modus – ”Kopiering” 

Kopiering innebär i Røviks kontextualiseringsregler ett försök att återskapa en så exakt 

översättning som möjligt av idén när den överförs mellan olika kontexter. Vi har bland 

de studerade företagen kunnat identifiera ett som i viss utsträckning passar in på den 

beskrivningen, nämligen Företag 9. Med utgångspunkt i såväl företagets redovisning 

som den insamlade materialet från intervjun med en deltagare från företaget kan 

konstateras att ett medvetet försök att tillämpa IIRC:s rekommendationer så ”strikt” som 

möjligt har gjorts. Deltagaren berättade att företaget, i stället för att göra några 

omfattande omvärldsbevakningar och titta hur andra företag gjort, har utgått ifrån 

IIRC:s ramverk i sin tillämpning. På så sätt har företaget, trots att idén tagits in i en ny 

kontext, försökt återskapa den så exakt som möjligt. En fullkomligt exakt kopia är väl i 

det närmaste omöjlig att återskapa i någon situation, huruvida företaget i detta fall 

lyckats eller inte kan vi dock inte uttala oss om. För att kunna göra det skulle det krävas 

en betydligt mer omfattande empirisk undersökning av det specifika företaget än vad 

som gjorts i denna studie. Vi kan dock konstatera att ett försök gjorts, vilket förutom 

vad som sagt vid intervjun också kunnat observeras i företagets redovisning. Vi kan 

vidare också konstatera att det enligt Røviks översättningsregler, för att en kopiering av 

en idé ska lyckas, krävs att idén i fråga är översättbar. Detta begrepp innebär enligt 

Røvik att idén är explicit, att den inte är inflätad i en viss organisatorisk kontext samt att 

den inte är komplex. Även om vi, som konstaterat, inte kan säga huruvida man lyckats 

med denna kopiering så kan vi dock konstatera att deltagaren gett uttryck för en 

uppfattning att idén i fråga är såväl explicit (tydlig) som relativt okomplicerad. I 

enlighet med Røviks kontextualiseringsregler bör således möjligheten för en lyckad 

kopiering föreligga. Något som vidare ökar sannolikheten för en lyckad kopiering är att 

idén i fråga inte är inflätad i någon specifik organisatorisk kontext, då det är ett ramverk 

utformat för att passa många olika typer av företag. Detta belyser vidare en signifikant 

skillnad mellan detta fall och kopiering exakt på det sätt som Røvik beskrivet det. 

Kopiering innebär enligt Røvik att en idé tas ifrån en organisatorisk kontext, alltså från 

ett specifikt företag, och tas in i en annan. I detta fall har idén inte hämtats från en annan 

organisatorisk kontext utan snarare från sin originalkälla.     

 

Som tidigare nämnt har vi särskilt tittat på vad företaget valt att döpa rapporten till, hur 

den är utformad samt hur det i rapporten pratas om hållbarhet. I detta specifika fall heter 

rapporten Årsredovisning och rapporten är utformad utan några specifika kapitel som 

behandlar hållbarhet. Vidare pratas det i rapporten om hållbarhet som en fråga som 

beror såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala aspekter. Företaget pratar också 

om hållbarhet kopplat till strategi. Samtliga dessa aspekter stämmer överens med vad 

IIRC rekommenderar och således finns indikationer på att en kopiering har skett. Det 

innebär dock inte att ingen hänsyn tagits till den egna specifika kontexten. Deltagaren 

har indikerat att tillämpningen av IIRC:s ramverk har baserats på rationella 

ställningstaganden angående användbarhet och relevans för den egna situationen. 

Således har företaget inte bara agerat passiv mottagare av en intakt idé utan har tagit ett 

aktivt beslut att ”ta in” idén i den egna kontexten, så oförändrad som möjligt.  
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5.3.2 Radikalt modus – ”Omvandling” 

Den typen av översättning som framträder tydligast i det empiriska materialet är det 

som Røvik (2008) kallar omvandling. Detta innebär att företagen i stället för att försöka 

kopiera en grundidé, tar inspiration från olika håll och skapar en egen lokal version av 

idén. Något som indikerar att företagen gått relativt långt ifrån grundidén är att många 

företag dels valt att benämns rapporten Års- och hållbarhetsredovisning och dels att 

flera företag har separata kapitel i redovisningen för hållbarhet. Att benämna 

redovisningen Års- och hållbarhetsredovisning kan tolkas som ett tecken på att detta ses 

som två separata saker. I det ligger också antagandet att med hållbarhetsredovisning 

avses redovisning kopplat till miljöaspekter och sociala aspekter, medan med 

årsredovisning avses den finansiella redovisningen. Att vissa företag dessutom har lagt 

hållbarhet i ett separat kapitel i redovisningen tyder också på en separation från det 

finansiella. Detta tillvägagångssätt ligger en bra bit ifrån vad IIRC anser att en 

integrerad rapport ska vara och hur den ska vara uppbyggd. På så sätt kan konstateras 

att tillämpningen skiljer sig avsevärt från grundidén, och att en omvandling således har 

skett. 

 

En annan aspekt som föranleder ett antagande om omvandling är att några av de 

studerade företagen, såväl i sin redovisning som i intervjuer med deltagare, pratar om 

hållbarhet med avseende på miljö-frågor och sociala frågor och att de uttryckt att någon 

typ av skiljelinje finns mellan dessa frågor och de finansiella frågorna. En av de centrala 

utgångspunkterna i IIRC:s ramverk för integrerad rapportering är just att hållbarhet 

innefattar såväl sociala, miljömässiga som ekonomiska aspekter. De menar att ingen av 

dessa går att separera från de andra, varken i verksamhet, strategi eller redovisning. Att 

flera företag ändå verkar göra det tyder på att de gått relativt långt ifrån grundidén. 

 

Den främsta indikatorn på att samtliga av de studerade företagen, förutom företag 9, 

medveten eller omedveten låtit grundidén genomgå en radikal omvandling är dock att 

inget av dessa företag har angett att de på något sätt har utgått ifrån IIRC:s 

rekommendationer i sin redovisning. Några har angett att de känner till ramverket bra 

och vissa andra att de vet ungefär vad det går ut på. Andra har också berättat att de inte 

alls känner till det. Ingen har dock sagt att de låtit detta ramverk påverka den egna 

redovisningen. I vissa fall har ramverket på sin höjd fungerat som en liten 

inspirationskälla av många. Detta innebär att klassificera översättningen som kopiering 

eller addering/subtrahering är i det närmaste uteslutet. Dessa två modus förutsätter att 

det finns en mer eller mindre intakt grundidé som översättaren är väl medveten om vad 

den innebär. Utifrån denna sker sedan en översättning i någon utsträckning. Så är dock 

inte fallet hos en övervägande majoritet av de studerade företagen i denna studie. Vidare 

utgår Røvik i sina kontextualiseringsregler ifrån att idén som sprids hämtas från en 

specifik organisation och överförs till en annan. Detta stämmer inte heller överens på 

situationen bland de studerade företagen. I stället har de flesta angett att de hämtat 

inspiration ifrån ett antal olika källor som i kombination med en analys av den egna 

situationen har lett fram till hur tillämpningen i slutändan ser ut. På det sättet är 

omvandling den enda av kontextualiseringsreglerna som kan anses lämpad som 

hjälpmedel för att förstå tillämpningen av integrerad rapportering bland de studerade 

företagen.   

 

Som tidigare nämnt har såväl medveten som omedveten omvandling kunnat identifieras. 

Ett antal deltagare har uppgett att de har en relativt bra bild av vad IIRC och dess 

ramverk innebär men att ett medvetet val gjorts att inte följa dessa rekommendationer 

då de inte har ansetts användbara och/eller relevanta för företagets specifika situation. 
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Analys 

En deltagare angav exempelvis att GRI-ramverket ses som mer passande för såväl den 

svenska marknaden som för det egna företaget och att IIRC inte passar in på svenska 

förhållanden. Ett sådant val antyder att företagen medvetet har gått ifrån grundidén till 

förmån för en ”eget” konstruerad lokal version, då denna anses bättre lämpad för den 

lokala kontexten. Den rationella intentionen är också något som Røvik tar upp som en 

viktig betingelse för radikal omvandling. Enligt Røvik innebär detta att företaget har 

klart uttryckta idéer om att en direkt kopiering av en idé inte ska ske utan att inspiration 

i stället ska hämtas från olika källor och sedan ska egna lösningar utformas. Detta har 

kunnat observeras i flera av de studerade fallen.  

 

Den ”omedvetna” radikala omvandlingen förefaller vara den vanligaste typen av 

översättning. En vag eller ingen ordentlig bild eller uppfattning om det som vi menar är 

grundidén finns då utan företagen har hittat inspiration från olika håll, och i slutändan 

tittat på sin egen specifika situation och försökt utforma en version av integrerad 

rapportering som anses passande för den situationen. Några deltagare pratade om sina 

företags specifika uppdrag som en viktig faktor. En deltagare lyfte till exempel fram att 

företaget i egenskap av fastighetsbolag tillhör allmännyttan vilket får vissa effekter på 

vad företaget väljer att lyfta fram för information samt vem de vänder sig till med denna 

information. Några deltagare lyfte också fram kostnadsfrågan som viktig i 

sammanhanget. En deltagare berättade exempelvis att full integrering av redovisningen 

är en dyr historia och hen ansåg att det kan vara svårt att motivera den höga kostnaden i 

förhållande till den eventuella nyttan som genereras. Till detta hör också den ökade 

komplexitet, ur till exempel revisionssynpunkt, som full integrering innebär. Av många 

deltagare lyftes slutligen fram att arbetssättet kommer först, och att den integrerade 

rapporteringen endast är en effekt av hur företaget redan jobbar. Flera deltagare tryckte 

på det faktum att de långt innan de börjat med integrerad rapportering har haft ett 

integrerat arbete internt och att redovisningen på så sätt bara varit en effekt av det 

arbetet. Det faktum att företagens rapporter, även om vissa likheter finns, skiljer sig 

ifrån varandra på olika sätt förstärker också bilden av att respektive företag har låtit idén 

om integrerad rapportering genomgå en översättning innan den tillämpats.  

 

Det kan således konstateras att i samtliga de studerade fallen, med undantag för Företag 

9, så har grundidén genomgått en radikal omvandling. Detta har, likt det som Røvik 

argumenterar för, resulterat i att företagsspecifika lokala versioner skapats. I 

förlängningen har detta medfört att tillämpningen bland de studerade företagen skiljer 

sig åt, i många fall handlar det om väsentliga skillnader. Då företagen i stor utsträckning 

låtit den egna specifika kontexten, utifrån ovan nämnda aspekter, påverka tillämpningen 

så är det tämligen logiskt att en variation av lokala versioner uppstår.    

 

5.4 Sammanfattning och illustration 
Figur 3, nedan, illustrerar kopplingen mellan den teoretiska och empiriska modellen 

som sedan leder ner till centrala satser från analysen. 
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Figur 3. Sammanfattning av analys 

 

Figuren illustrerar att teorimodellen och empirimodellen i analysen har förts samman 

och jämförts och detta har resulterat i ett antal centrala punkter som kommer att 

diskuteras vidare i nästkommande kapitel där studiens slutsatser presenteras. Likt 

empirimodellen är denna modell en förenkling och de punkter, eller satser, som tas upp 

är endast korta sammanfattningar av långt mer komplexa aspekter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 GRI-kravet från staten en tvingande isomorf kraft som 

påverkat såväl statliga som icke-statliga bolag 

 Krav och förväntningar från omvärlden en tvingande 

kraft på grund av risken att förlora legitimitet 

 Benchmarking och professionellt utbyte exempel på 

mimetiska respektive normativa isomorfa krafter. Har 

framförallt fungerat som motorer för idéns 

genomslagskraft. 

 Olika företagsspecifika interna faktorer har bidragit till 

att företagens egen uppfattning om idén om integrerad 

rapportering har översatts för att passa den egna 

kontexten 
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6. SLUTSATSER 
Detta kapitel inleds med en återkoppling till studiens syfte där en kort beskrivning av 

slutsatserna återges. Sedan följer en mer ingående diskussion om studiens slutsatser. 

Kapitlet avslutas med studiens implikationer, som innehåller såväl teoretiska 

implikationer som implikationer för forskningsfältet integrerad rapportering och 

praktiska implikationer.    

 

6.1 Studiens slutsatser 
Denna studie syftar till att beskriva tillämpningen av integrerad rapportering bland 

svenska tidiga anhängare samt att skapa en större förståelse för varför tillämpningen ser 

ut på det sättet. Att besvara de två frågor som ingår i syftet, ”hur” och ”varför”, har visat 

sig vara långt mer komplext än vi på förhand föreställt oss. Att i första hand beskriva 

hur de studerade företagen tillämpar integrerad rapportering är i sig komplext då det är 

svårt att återge 13 individuella rapporter som i många fall är mycket olika varandra. Det 

empiriska materialet, i såväl primär- som sekundärdata, har visat att det inte finns något 

enkelt svar på frågan ”hur” svenska tidiga anhängare tillämpar integrerad rapportering. 

Vi har kunnat identifiera stora variationer i såväl hur företagen arbetar med integrerad 

rapportering som hur de fysiska rapporterna är utformade och vad de innehåller. Detta 

har lett till att frågan ”varför” blivit än mer intressant. 

 

Huvudsakligt fokus för studiens slutsatser ligger således på att skapa förståelse för 

varför tillämpningen av integrerad rapportering bland svenska tidiga anhängare ser ut 

som den gör. Uppfyllelse av denna del av syftet har, likt den beskrivande delen, visat 

sig vara komplext. Vi har kunnat identifiera såväl yttre som inre faktorer som påverkar 

tillämpningen av integrerad rapportering bland de studerade företagen. De yttre består i 

huvudsak av en tvingande kraft i form av statens krav på GRI-rapportering som har fått 

effekter på såväl hur de statliga som de icke statliga företagen tillämpar integrerad 

rapportering. Den yttre påverkan förefaller dock i övrigt främst ha en påverkan på 

spridningen av ”idén” om integrerad rapportering, snarare än på själva tillämpningen. 

Såväl mimetiska som normativa krafter har ökat denna idés genomslagskraft och skapat 

ett ”surr” kring fenomenet. Detta har resulterat i att integrerad rapportering blivit ”på 

modet” och fler och fler har börjat anamma denna nya typ av redovisning. Det är dock 

viktigt i detta sammanhang att lyfta fram att det inte verkar finnas någon konsensus 

kring vad detta nya ”trendiga” redovisningskoncept egentligen innebär. Studien visar att 

det finns en variation av uppfattningar kring integrerad rapportering både när det 

kommer till vad det syftar till och hur man kan och bör arbeta med det. Detta innebär att 

den kontextberoende översättning vi kunnat identifiera hos de olika företagen i många 

fall utgår ifrån olika uppfattningar om vad ”idén” om integrerad rapportering egentligen 

innebär. Detta i kombination med att tillämpningen sedan påverkats av olika interna 

faktorer specifika för varje organisatorisk kontext har resulterat i en mängd ”lokala” 

versioner av integrerad rapportering bland de svenska tidiga anhängarna.     

 

Studien visar att såväl isomorfa som interna och företagsspecifika krafter är en del av 

förklaringen till varför tillämpningen bland svenska tidiga anhängare av integrerad 

rapportering ser ut som den gör. Isomorfa krafter har kunnat identifieras och de har en 

viss påverkan på hur tillämpningen av integrerad rapportering ser ut. Statens krav på 

GRI-rapportering har onekligen bidragit till att GRI är det absolut mest etablerade 

ramverket bland svenska hållbarhetsredovisande företag, och de allra flesta har också 

tagit med sig det i övergången till integrerad rapportering. Det ramverk från vilket 

företagen utgår i sin rapportering får onekligen någon form av påverkan på 

slutresultatet. Således kan slutsatsen dras att GRI:s etablerade ställning på den svenska 

marknaden, som i stor utsträckning är ett resultat av statens krav på GRI-rapportering 



 

 39 

för sina bolag, har en påverkan på tillämpningen av integrerad rapportering bland 

svenska tidiga anhängare.  

 

Statens krav på GRI-rapportering förefaller dock också ha haft en påverkan på 

tillämpningen på ett mer subtilt sätt. GRI-ramverket, framför allt de versioner som varit 

aktuella fram till och med det nyligen släppta G4, är ett ramverk som behandlar 

hållbarhetsredovisning i en mer traditionell bemärkelse. Med traditionell bemärkelse 

avses att ramverket handlar om hållbarhetsredovisning framförallt kopplat till sociala 

och miljömässiga aspekter. GRI-rapportering har varit ett krav för statligt ägda bolag 

sedan 2008, och således har ramverket successivt etablerat sig under ett antal år. Vi har i 

det empiriska materialet, i synnerhet i intervjuerna med deltagarna, identifierat att 

många pratar om hållbarhet på ett visst sätt. Flera deltagare, när de pratar om hållbarhet, 

pratar om sociala och miljömässiga frågor. Detta reflekterar en mer traditionell syn på 

hållbarhet än den som förmedlas av IIRC, som menar att hållbarhet handlar om såväl 

sociala och miljömässiga frågor som om ekonomiska frågor. När detta mönster började 

göra sig tydligt frågade vi oss vad det kunde bero på. Det går knappast med säkerhet att 

svara på det men vi anser att en sannolik, i alla fall delvis, förklaring är GRI:s starka 

ställning bland svenska företag. Många av de studerade företagen har arbetat med GRI-

rapportering under många år och således blivit vana med att prata om hållbarhet på det 

sätt som förmedlas av GRI. Att sedan i och med övergången till integrerad rapportering 

förändra det synsättet är säkerligen inte enkelt, och kanske är det inte heller önskvärt. 

Syftet med att lyfta fram detta är från vår sida att lyfta fram någonting som vi anser kan 

ha, i alla fall en viss, påverkan på tillämpningen av integrerad rapportering bland 

svenska tidiga anhängare. Det kan vara en förklaring till varför 9 av 13 studerade 

företag benämner sina rapporter på ett sådant sätt att en uppfattning skapas om att 

hållbarhetsredovisning och finansiell redovisning är två separata saker (exempelvis Års- 

och hållbarhetsredovisning). Det kan också vara en förklaring till varför hälften av 

företagen har separata avsnitt i rapporten som behandlar hållbarhetsfrågor. Det kan helt 

enkelt vara en del i förklaringen till varför integrerad rapportering bland de svenska 

tidiga anhängarna i de flesta fall skiljer sig avsevärt från definitionen hos såväl IIRC 

som i den akademiska världen.    

 

Även mimetiska och normativa isomorfa krafter har kunnat identifieras. Dessa verkar 

dock inte ha haft någon omfattande påverkan på tillämpningen av integrerad 

rapportering hos företagen inom de olika organisationsfälten utan snarare fungerat som 

”motorer” för idéns genomslagskraft. Individer inom de olika företagen har genom 

såväl benchmarking som olika typer av professionellt nätverkande ”snappat upp” att 

integrerad rapportering är någonting nytt och intressant. På så sätt har idén spridit sig 

såväl inom som mellan organisationsfält. Jämförelse med andra företag och 

professionellt nätverkande har vidare fungerat som en av många inspirationskällor i 

företagens tillämpning av integrerad rapportering.   

 

Trots att vissa homogeniserande drag i form av GRI:s etablerade ställning bland de 

studerade företagen som sagt kunnat identifieras så uppvisar det empiriska materialet 

framför allt en stor mångfald. Även om vår uppfattning är att statens krav på GRI-

rapportering på olika sätt haft en central påverkan på tillämpningen så har det ändå tagit 

sig olika uttryck och påverkar slutresultatet (tillämpningen) på olika sätt. Som analysen 

förtäljer så har vi kunnat identifiera olika grader av kontextberoende omformning av 

grundidén om integrerad rapportering, vilken i denna studie utgår ifrån IIRC:s 

definition. Flera företag har, med en bra uppfattning om IIRC och dess ramverk, valt att 

i stället för att följa det ramverket i sin tillämpning utformat egna versioner med 

inspiration från olika håll. Det som i slutändan verkar ha varit mest avgörande för 
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tillämpningen är dock den egna specifika situationen. En stor majoritet av de 

intervjuade företagen har lyft fram såväl specifika förhållanden inom den aktuella 

branschen som vad som ansetts varit bäst lämpat för det egna företaget som det mest 

avgörande för tillämpningen. Dock är det tydligt att inspiration i samtliga fall har 

hämtats från externt håll genom såväl benchmarking som professionellt nätverkande 

och att detta har haft en viss påverkan på tillämpningen. Flera företag har också, på ett 

mer ”omedvetet” plan låtit grundidén om integrerad rapportering genomgå en 

omfattande översättning. Med omedvetet menar vi i detta sammanhang att liten eller 

ingen uppfattning av grundidén finns, och att företagen således inte medvetet har valt 

bort den till förmån för någonting annat. I stället har de, med utgångspunkt i såväl 

extern inspiration som den egna kontexten utformat egna versioner av grundidén, vilket 

har resulterat i variationer i tillämpningen. 

  

Det finns ett intressant exempel bland de studerade företagen som särskiljer sig från de 

övriga på en viktig punkt, nämligen att det företaget inte låtit grundidén genomgå någon 

omfattande översättning. I stället har detta företag försökt åstadkomma en tillämpning 

som är ”originalet trogen”. Det kan förefalla paradoxalt, med det är just det faktum att 

detta företag haft för avsikt att kopiera originalet som gör dem unika i sammanhanget. 

Företaget har, trots att de likt de övriga statliga bolagen har ett krav på sig att rapportera 

enligt GRI, valt att också utgå ifrån IIRC:s ramverk. Vi har av flera av deltagarna i 

studien fått uppfattningen att GRI:s starka ställning i Sverige i det närmaste står i vägen 

för andra ramverk, exempelvis IF, att etablera sig. Trots detta har alltså detta företag 

valt denna väg. Detta styrker vidare vår slutsats att det är svårt att göra några 

omfattande allmängiltiga uttalanden om integrerad rapportering bland svenska tidiga 

anhängare. Det finns helt enkelt en stor variation i såväl hur företagen gör och varför de 

gör så. 

 

6.2 Avslutande diskussion 
Det är svårt, om inte omöjligt, att förneka att dagens individer, företag, samhällen och 

stater står inför stora utmaningar. Med en ökad social orättvisa och en ständigt pågående 

nedbrytning av naturmiljön är de flesta överens om att förändringar på många nivåer 

måste komma till skott. Företag har i olika avseenden en central roll i många samhällen, 

och för att en förändring mot ett mer hållbart samhälle ska vara möjlig krävs också 

enligt många att företagen genomför förändringar. En sådan förändring anser många 

forskare, stater, organisationer och rådgivande organ vara hur företag redovisar om sin 

verksamhet. Detta avser såväl vad som redovisas som hur detta görs och till vem 

redovisningen riktar sig. Integrerad rapportering är en ny redovisningsform som växt 

fram på senare år och som antar ett annorlunda angreppssätt än traditionell redovisning 

gällande såväl innehåll som utformning och tilltänka mottagare. Integrerad rapportering 

bygger på tanken att företag ska rapportera om sina ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aktiviteter och påverkan på ett integrerat sätt och att samtliga företagens 

intressenter har rätt till denna information. Denna nya typ av rapportering får 

kontinuerligt nya anhängare, i Sverige är utvecklingen dock än i ett tidigt stadie.  

 

Under studiens gång har en uppfattning växt sig stark hos oss att ett stort engagemang 

finns inom de studerade företagen. De allra flesta deltagarna i studien har uppvisat ett 

stort intresse och en seriös vilja att driva utvecklingen framåt när det gäller frågor om 

social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. En vilja som i de flesta fall inte bara 

förefaller grunda sig i ett sökande efter legitimitet, utan i en genuin känsla för ansvar. 

Att företagen måste driva igenom förändringar på olika plan för att ett hållbart samhälle 

ska kunna bli verklighet är tämligen klart. Att ett seriöst och framåtskridande arbete runt 

dessa frågor verkar ses som en prioritet bland samtliga de studerade företagen bör därför 
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ses som någonting positivt. Med detta sagt är det dock relevant att ställa sig frågan; 

räcker det? Ett antal forskare (se exempelvis Gray, 2006a; Gray, Owen & Adams, 1996) 

menar att relativt radikala förändringar krävs i såväl bakomliggande tankesätt och 

antaganden som i faktiska arbetssätt och processer för att någon verklig och värdefull 

förändring ska kunna komma till skott. Detta innefattar i allra högsta grad företagens 

redovisning. Trots att samtliga de studerade företagen i olika omfattning har påbörjat ett 

förändringsarbete så är det oklart huruvida företagen verkligen tagit tag i de traditionella 

antaganden och idéer som enligt till exempel Gray är omöjliga att kombinera med ett 

verkligt hållbart företagande. Centrala frågor som företag bör ställa sig i detta 

sammanhang är; vad består företagets ansvar av och gentemot vem har man detta 

ansvar? Vad är syftet med företagets verksamhet? Till vem vänder sig främst företaget 

redovisning? Vad är det yttersta syftet med att ha aktiviteter och redovisning kopplade 

till hållbarhet? Är det för att företagen genuint anser att de har ett ansvar eller är det för 

att de känner någon form av extern press?  

 

Vidare är en relevant fråga att ställa sig i detta sammanhang huruvida statens krav på 

GRI-rapportering, trots att det onekligen har drivit på utvecklingen mot att fler företag 

har aktiviteter och redovisning kopplat till hållbarhet, har spelat ut sig rätt. Likt det som 

Frías-Aceituno et al. (2013) argumenterade för att statliga lagar och regler kan ha en 

hämmande påverkan på framväxten av nya redovisningsnormer så kan en liknande 

argumentation föras i detta sammanhang. GRI:s mycket etablerade ställning bland 

svenska företag, som i stor utsträckning är en effekt av det statliga kravet på sina bolag, 

förefaller i många fall bidra till att nya ramverk och principer stöter på ett visst 

motstånd. Med detta menas inte nödvändigtvis att GRI inte är ett tillräckligt bra 

ramverk men för att utvecklingen ska fortsätta gå framåt bör det vara positivt om nya 

redovisningsinnovationer har möjligheten att ta sig in och etablera sig.    

 

Integrerad rapportering är en ny redovisningsform som ännu är i ett tidigt 

utvecklingsstadium, synnerligen är det så i Sverige. Vad som kommer att hända på detta 

område kan bara framtiden förtälja, men tendenserna som går att observera indikerar 

ändå att vi kommer att se en positiv utveckling. Vår förhoppning är att fler företag 

kommer att ”hoppa på tåget” och i såväl sina interna processer som i sin rapportering 

börja ta frågan om hållbart företagande på allvar. Detta kommer dock att kräva en 

förändring av i många fall starkt etablerade idéer, antaganden och arbetssätt. Det krävs 

också att en förändring sker i alla led inom företagen och att hållbart företagande, när 

det gäller såväl sociala och miljömässiga som ekonomiska frågor, blir till en självklarhet 

för alla. Det krävs så att säga en ”integrerad förändring”.  

 

6.3 Studiens implikationer 
I detta avsnitt presenteras studiens implikationer. Dessa är uppdelade i teoretiska 

implikationer, implikationer för forskningsfältet integrerad rapportering samt praktiska 

implikationer. I avsnittet implikationer för forskningsfältet integrerad rapportering 

framfört också förslag till vidare forskning.   

 

6.3.1 Studiens teoretiska implikationer 

En av de mest centrala slutsatserna för denna studie med utgångspunkt i det empiriska 

materialet är att spridning av en organisationsidé, i detta fall integrerad rapportering, 

inte sker genom att ett företag imiterar ett annat. Företagen hämtar alltså inte, vad de 

uppfattar som, en framgångsrik idé från något specifikt företag för att sedan 

implementera den i det egna. I stället hämtas delar av idén från en variation av källor, 

vilka kan vara olika i varje specifikt fall, vilket resulterar i en mängd olika versioner av 

idén. Det är sedan dessa versioner som i varje specifikt fall blir utgångspunkten för den 
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kontextberoende översättningen. Denna slutsats bör anses som ett bidrag till de 

teoribildningar som behandlar spridning av organisationsidéer. Den nyinstitutionella 

teorin utgår ifrån att organisationsidéer sprids genom diffusion, och således inte 

förändras på vägen, medan den skandinaviska grenen av institutionell teori utgår ifrån 

att idén genomgår någon typ av förändring på vägen. Gemensamt för de teoribildningar 

som utgjort den teoretiska utgångspunkten för denna studie är dock antagandet att en idé 

hämtas från en specifik organisatorisk kontext för att sedan tas in i en annan. Resultaten 

från denna studie bör kunna vara av extra relevans för studier som studerar spridning av 

organisationsidéer i ett tidigt stadium. Integrerad rapportering som varit fokus för denna 

studie är en relativt ny idé, i synnerhet bland svenska företag, och således har ingen 

konsensus runt dess innebörd ännu etablerats. Detta torde vara en starkt bidragande 

orsak till att företagen ”plockar” delar från olika håll för att på så sätt skapa sig en egen 

uppfattning. Detta indikerar att spridning av en organisationsidé som är att anse som ny 

och inte ännu fullt etablerad är mer komplext än vad en stor andel av teoribildningarna 

på området förklarar.  

 

6.3.2 Studiens implikationer för forskningsfältet integrerad rapportering 

Förespråkare för integrerad rapportering går att finna hos bland annat stater, 

intresseorganisationer, standardsättare, professioner, företag och forskare. Det förefaller 

finnas en gemensam uppfattning hos många av dessa om vilka positiva effekter 

integrerad rapportering bör generera som en del i utvecklingen mot ett mer hållbart 

företagande. Att prata om integrerad rapportering i normativa termer är dock en annan 

sak än att studera hur verkligheten ser ut. När man i den normativa forskningen inom 

detta forskningsfält (se exempelvis se exempelvis Owen, 2013; Brown & Dillard, 2014; 

Haller & van Staden, 2014) pratar om integrerad rapportering ligger ett antagande i 

grunden om att det går att definiera vad detta är för något. I teorin är detta säkerligen 

fullt möjligt, denna studie indikerar dock att en sådan definition i praktiken inte med 

lätthet kan göras. För att inom detta forskningsfält kunna skapa en större förståelse för 

fenomenet integrerad rapportering krävs därför att ytterligare empiriska studier görs.  

 

En stor del av de empiriska studier som gjorts på området har haft olika institutionella 

och nyinstitutionella teoretiska utgångspunkter och undersökt fenomenet på en mer 

övergripande nivå. I denna studie har det visat sig att nyinstitutionella antaganden om 

hur idéer sprids och vad som påverkar hur företag tillämpar nya idéer inte fullt kan 

förklara tillämpningen av integrerad rapportering bland tidiga anhängare. Även om 

tendenser på homogenisering inom organisationsfälten genom isomorfa krafter till viss 

del kunnat identifieras så har inte det empiriska materialet till fullo kunnat förstås med 

hjälp av detta. Inte heller de kompletterande antaganden som ligger till grund för den 

skandinaviska institutionella teorin kan ensamt ge en heltäckande förklaringsmodell. 

Resultaten från denna studie indikerar således att fenomenet integrerad rapportering är 

komplext och kräver en kombination av teoribildningar för att kunna förklaras och 

förstås. Empirisk forskning efterlyses därför som undersöker olika aspekter av 

integrerad rapportering med en delvis induktiv ansats. Fenomenet är som känt relativt 

outforskat och induktiva ansatser bör därför i större utsträckning låta det empiriska 

materialet tala fritt och möjliggöra denna kombination av teoretiska 

förklaringsmodeller.  

 

Som nämnt saknas i stor utsträckning såväl empiriska kartläggningar som studier som 

söker skapa en teoretisk förståelse för fenomenet integrerad rapportering. Forskning 

som ämnar fylla forskningsgapet inom detta fält bör således utgöras av denna typ av 

studier. Vi kunde dock tidigt i vår forskningsprocess identifiera ytterligare ett 

signifikant forskningsgap inom detta fält bestående av studier som undersöker 
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integrerad rapportering med utgångpunkt i ett enda fall. Vår initiala idé för denna studie 

var som omnämnt i metodkapitlet att undersöka vad som händer inom ett företag under 

och efter implementeringen av integrerad rapportering. Trots att denna studie för vår del 

inte var möjlig att genomföra anser vi fortfarande att en sådan studie skulle kunna bidra 

med relevant kunskap till forskningsfältet. En sådan studie torde kunna säga något som 

”svar” på vad den normativa forskningen anser att integrerad rapportering bör få för 

effekter. Vidare är det av stor relevans att studera hur en organisationsidé som 

integrerad rapportering ”reser in” i en organisation på olika nivåer. Denna studie har till 

exempel uteslutande utgått från uppfattningar från personer som, genom sina positioner, 

kan anses i första hand representera företaget. Detta resulterar troligen uppfattningar 

uttrycks och bilder målas upp som inte med kan anses gälla individer på samtliga nivåer 

inom företagen. Därför skulle en studie som går in på djupet inom ett enda fall och 

studerar hur implementering av integrerad rapportering uppfattas av individer på olika 

nivåer kunna bidra med en ytterligare pusselbit för att bättre kunna förstå fenomenet 

integrerad rapportering.  

 

6.3.3 Studiens praktiska implikationer 

Det vi framför allt tror, och hoppas, att denna studie kan bidra med för tidiga anhängare 

av integrerad rapportering är en djupare förståelse för den komplexitet som finns 

förenad med detta fenomen. Trots att samtliga deltagare som deltagit i studien uppvisat 

ett stort engagemang och kunskap om ämnet så är vår uppfattning att många känner att 

det är lite av en ”djungel”. Utifrån studiens slutsatser är denna känsla fullt förståelig. 

Det faktum att det finns en rad olika uppfattningar om vad integrerad rapportering är, 

minst lika många olika tillämpningar och ett antal olika standardsättare, rådgivande 

organ och forskare som på olika sätt uttalar sig om fenomenet kan onekligen leda till att 

integrerad rapportering kan uppfattas som svårt att ”greppa”. Vi hoppas att denna studie 

i något avseende kan hjälpa företagen att skapa lite ordning i detta. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Introduktion 

 

Kort presentation av oss själva följt av följande information/frågor: 

 

 Är det ok att vi spelar in intervjun? (kort information om varför vi vill göra detta 

och vad materialet ska användas till) 

 Vi kommer inte att namnge dig personligen i den färdigställda rapporten. 

 Om ni inte har några invändningar vill vi ha möjligheten att namnge företaget. 

 Vi kommer när materialet från denna intervju är transkriberat och genomarbetat 

att skicka ut det till dig för kontroll. Detta för att undvika att vi uppfattat 

någonting på fel sätt.  

 Har du några frågor så här långt? 

Teman 

 

Följande teman behandlades sedan under intervjun, på lite olika sätt i de respektive fall. 

 

 Deltagarens roll inom företaget 

 Varför har man börjat arbeta med integrerad rapportering 

 Eventuella inspirationskällor eller påverkande faktorer (till såväl beslutet att 

börja arbeta med integrerad rapportering som till hur arbetet löpande utförs) 

 Hur arbetar man med integrerad rapportering 

 Generell uppfattning om integrerad rapportering som ”koncept” 

 Vilka rekommendationer/ramverk/principer följs och varför 

 Uppfattningen om IIRC:s ramverk Integrated Framework 

 Eventuella förändringar internt kopplade till övergången till integrerad 

rapportering  

  



 

 

Bilaga 2: Företagsspecifik information hämtat från rapporter 
 

Företag 1  

Ägande: Ägs till 100 % av svenska staten 

Verksamhet: Energi, företaget är verksamt inom alla delar av 

energivärdekedjan och är en stor producent av både el 

och värme. 

Antal anställda: Cirka 30 200 personer 

Omsättning: 165 945 MSEK 

Rapportens benämning: Mot en mer hållbar energiportfölj – Års- och 

hållbarhetsredovisning 2014 

Rapportens utformning:  I korthet 

 Strategisk inriktning 

 Utveckling under året 

 Bolagsstyrning 

 Risker och riskhantering 

 Finansiell information 

Utvalda exempel kopplat 

till hållbarhet och/eller 

integrering:  

Att bli en mer hållbar energileverantör är en avgörande 

del av företagets långsiktiga strategi vilket ska 

åstadkommas parallellt med en marknadsmässig 

avkastning. Strategin omfattar var och en av de tre 

dimensionerna hållbar konsumtion, hållbar produktion 

och hållbar ekonomi. Inom varje dimension arbetar 

företaget mot ett antal strategiska målsättningar. 

Företaget lyfter fram att energifrågan är helt central för 

samhällets och klimatets utveckling, och således är 

företaget en viktig aktör för en hållbar utveckling.   

  



 

 

Företag 2   

Ägande: Ägs till 60 % av svenska staten och till 40 % av danska 

staten. 

Verksamhet: Leverantör av kommunikations- och logistiklösningar. 

Antal anställda: Cirka 38 000 personer. 

Omsättning: 39 950 MSEK 

Rapportens benämning: Års- och Hållbarhetsredovisning 2014 

Rapportens utformning:  Avsnitt 1 (Om företaget, marknad, strategi, 

verksamhet) 

 Avsnitt 2 (Hållbarhet) 

 Avsnitt 3 (Styrning och kontroll) 

 Finansiella rapporter 

 Avsnitt 5 (Övrigt) 

Utvalda exempel kopplat 

till hållbarhet och/eller 

integrering: 

Företaget säger i årsredovisningen att de ska integrera 

hållbarhetsaspekter i allt som görs, detta för att 

positionera sig som en koncern som bedriver en hållbar 

verksamhet. Med hållbar verksamhet avses en 

ansvarstagande verksamhet som är bra för kunder, 

anställda, ägare och samhället. Man säger vidare att 

hållbarhet under året har lyfts fram som ett av de mest 

prioriterade områdena för koncernen och är också ett av 

fokusområdena i koncernstrategin. Företaget lyfter fram 

att deras roll är att möjliggöra för företag och 

privatpersoner att varje dag göra affärer och 

kommunicera med varandra och på så sätt fylla en viktig 

funktion i de nordiska ländernas näringsliv och samhälle. 

Men menar vidare att ett stort antal intressenter får del av 

det värde som företaget genererar och att ett stort ansvar 

följer med den viktiga funktion företaget fyller i 

samhället. 

  



 

 

Företag 3   

Ägande: Ägs till 100 % av svenska staten 

Verksamhet: Brytning och förädling av järnmalm 

Antal anställda: Cirka 4 500 personer 

Omsättning: 20 615 MSEK 

Rapportens benämning: Års- och hållbarhetsredovisning 2014 

Rapportens utformning:  Det här är --- 

 Kunder och marknader 

 Mål och strategi 

 Vår styrning och kontroll 

 Vårt finansiella resultat 

 Bilagor 

Utvalda exempel kopplat 

till hållbarhet och/eller 

integrering: 

Företaget anger att de har som ambition att skapa 

välstånd genom att vara ett av de mest innovativa, 

resurseffektiva och ansvarstagande gruvföretagen i 

världen.  Företaget arbetar med fyra strategiska 

målområden för hållbarhet; attraktiva ---, attraktiva 

samhällen, ansvarsfull verksamhet och resurseffektiv 

produktion.  Vidare har företaget ambitionen att vara ett 

branschföredöme ur ett hållbarhetsperspektiv. Man 

menar att minskad påverkan och resursutnyttjande sänker 

företagets kostnader och stärker dess konkurrenskraft. 

Hållbarhet är en integrerad del av företagets 

affärsstrategi. Företaget anger vidare att de valt att 

integrera finansiell och icke-finansiell information i 

samma rapport för att läsaren ska få en bättre förståelse 

för företaget och verksamheten. Man anger att hållbarhet 

är en integrerad del av företagets affär och en 

förutsättning för långsiktig uppfyllelse av ekonomiska 

mål. Företaget lyfter fram att Sverige har unika 

malmtillgångar och att gruvnäringen, som företaget är en 

del av, genererar betydande nytta för samhället.   

  



 

 

Företag 4   

Ägande: Ekonomisk förening, ägs av cirka 50 000 medlemmar 

Verksamhet: Virket från medlemmarnas skogsgårdar förädlas i 

företagets industrier och blir till sågade och hyvlade 

trävaror, interiörträ- produkter, biobränsle och massa för 

avsalumarknaden. 

Antal anställda: Cirka 2 500 personer 

Omsättning: 17 339 MSEK 

Rapportens benämning: Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 

Rapportens utformning:  Förvaltningsberättelse 

 Hållbarhet 

 Finansiella rapporter och noter 

 Koncernens styrning 

 Hållbarhetsdata 

Utvalda exempel kopplat 

till hållbarhet och/eller 

integrering: 

Företagets strategiska inriktning är att bli en 

värdeskapande och sammanhållen koncern med lönsam 

tillväxt och stärkt global marknadsnärvaro. Hållbarhet ses 

som en naturlig del av verksamheten genom 

ansvarstagande i skötseln av skogar, effektiva 

tillverkningsprocesser, utveckling av förnybara produkter 

och samhällsansvar. Företaget anger att dess verksamhet 

bidrar till ett biobaserat samhälle. Verksamheten 

påverkar miljön på olika sätt men samtidigt är den 

växande skogen en effektiv koldioxidsänka.  

  



 

 

Företag 5   

Ägande: Aktiebolag med cirka 27000 aktieägare, varav en stor 

majoritet är svenska privatpersoner. 

Verksamhet: Skog, energi, kartong, tryckpapper, sågade trävaror. 

Antal anställda: Cirka 3 350 personer 

Omsättning: 15 994 MSEK 

Rapportens benämning: Årsredovisning 2014 

Rapportens utformning:  VD-ord 

 Affärsverksamhet 

 Hållbarhet 

 Bolagsstyrning 

 Finansiella rapporter 

Utvalda exempel kopplat 

till hållbarhet och/eller 

integrering: 

Företaget anger att hållbarhet inte bara är en 

framgångsfaktor utan också en förutsättning för 

företagets konkurrensförmåga och lönsamhet. Sänkta 

kostnader och minskade risker, motiverade och 

engagerade medarbetare samt företagets roll i 

omställningen till ett samhälle i samklang med miljön är 

alla viktiga komponenter och drivande faktorer i 

företagets hållbarhetsarbete. Företaget anger att med 

fokus på finansiell stabilitet och lönsamhet, i 

kombination med långtgående ansvarstagande för miljö, 

medarbetare och omvärld, skapas förutsättningar för en 

hållbar verksamhet som genererar värde för aktieägare, 

kunder och andra intressenter. Företagets 

hållbarhetsarbete är en integrerad del i strategin för 

tillväxt och värdeskapande, och en naturlig drivkraft i 

den dagliga verksamheten. Företaget lyfter fram att 

skogen är en fantastisk råvara som erbjuder 

resurseffektiva och klimatsmarta produkter, och genom 

att bruka den på ett uthålligt sätt kan företaget skapa 

värde både för aktieägare och kommande generationer. 

Företaget anger att de bedriver ett engagerat och aktivt 

hållbarhetsarbete vars yttersta syfte är att bidra till den 

nödvändiga omställningen mot en mer resurseffektiv, 

biobaserad samhällsekonomi. I centrum för strategin 

finns de naturliga, förnybara råvarorna från företagets 

hållbart brukade skogar. Råvarorna förädlas till produkter 

och bioenergi som, liksom skogen, gör nytta för klimatet. 

  



 

 

Företag 6   

Ägande: Ägs till 100 % av svenska staten 

Verksamhet: Förvalta skogsmark samt bedriva skogsbruk och 

skogsindustri och därmed förenlig verksamhet. 

Antal anställda: Cirka 700 personer 

Omsättning: 6 232 MSEK 

Rapportens benämning: Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2014 

Rapportens utformning:  Förvaltningsberättelse 

 Hållbarhetsredovisning 

 Bolagsstyrning 

 Räkenskaper 

Utvalda exempel kopplat 

till hållbarhet och/eller 

integrering: 

Företaget poängterar att grunden för en långsiktigt 

lönsam affärsverksamhet är att de bedriver verksamheten 

hållbart. Skogen, säger man, är en fantastisk motor för 

hållbar tillväxt. Den skapar jobb och viktiga exportvaror. 

Företaget anser därför att de har all anledning att förvalta 

skogen väl. Den ska dela med sig av sin rikedom under 

många kommande generationer. Det långsiktiga 

perspektivet genomsyrar allt företaget gör. Det bidrar till 

att förbättra konkurrenskraften, stärka varumärket och 

gör företaget till en attraktiv affärspartner och 

arbetsgivare. Hållbarhet är en affärsstrategi som 

genererar långsiktigt värde genom att företaget tar vara 

på möjligheter och hanterar risker med fokus på 

ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Företaget 

har integrerat hållbarhetstänkandet i hela verksamheten. 

Alla mål är knutna till hållbarhet.. Därför är hållbarhet 

integrerat i styrningen och uppföljningen av 

verksamheten. 

  



 

 

Företag 7   

Ägande: Ägs till 100 % av svenska staten 

Verksamhet: Äga, driva och utveckla flygplatser 

Antal anställda: Cirka 3 200 personer 

Omsättning: 5 538 MSEK 

Rapportens benämning: Tillsammans för vi världen närmare – Års- och 

hållbarhetsredovisning 2014   

Rapportens utformning:  Året i korthet 

 Flygmarknaden 

 Detta är --- 

 VD-ord 

 Strategi 

 Marknad 

 Verksamhet 

 Medarbetare 

 Finansiella rapporter 

 Revisionsberättelse 

 Bestyrkanderapport 

 GRI-index 

 FN:s Global Compact 

 Definitioner 

Utvalda exempel kopplat 

till hållbarhet och/eller 

integrering: 

Företaget anger att säkerhet, kundfokus och hållbar 

utveckling är utgångspunkten för allt de gör, både i den 

egna verksamheten och i samhället i stort. Företagets 

verksamhet styrs med hjälp av hållbarhetsmål. I företagets 

fyra övergripande hållbarhetsmål, ett från varje strategiskt 

fokusområde, har företaget beslutat om önskade nivåer för 

nöjda resenärer, nöjda medarbetare, avkastning på 

operativt kapital och utsläpp av fossil koldioxid.  

Företagets strategiska inriktning utgår från de tre 

hållbarhetsdimensionerna – social utveckling, ekonomi 

och miljöhänsyn – i kombination med att sätta kunden i 

fokus. Tillsammans bildar dessa fyra perspektiv företagets 

hållbarhetshjul, som i sin tur utgör basen för företagets 

styrning och kommunikation på alla nivåer. Genom att 

fortsätta att attrahera dessa angelägna satsningar från 

flygbolag skapas nytta för såväl svensk export- och 

besöksnäring som för Sveriges allt mer 

mångkulturella befolkning. Företaget ska vara Sveriges 

främsta tillväxtmotor. Genom att samarbeta med 

näringslivet, med sin ägare, med landets regioner och med 

akademin, skapar de framtidens flygplatsstäder. Företagets 

ambition är att de ska skapa tusentals arbetstillfällen som 

ger mångmiljardbelopp till det svenska samhället. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Företag 8   

Ägande: Ägs till 100 % av svenska staten 

Verksamhet: Järnvägstransport 

Antal anställda: Cirka 2 000 personer 

Omsättning: 4 154 MSEK 

Rapportens benämning: Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 

Rapportens utformning:  Detta är ---- 

 5-års översikt 

 Årsredovisning 

 Hållbarhetsredovisning 

 Organisation och ledning 

 Ordlista 

Utvalda exempel kopplade 

till hållbarhet och/eller 

integrering: 

Företaget anger att de arbetar för ett ekonomiskt, 

miljömässigt och social hållbart företagande. De anger 

vidare att svenska staten arbetar aktivt för att de 

företag som staten äger ska vara föredömen inom 

hållbarhetsarbete och att företaget därför inför krav på 

mål inom hållbarhet. 

 

  



 

 

 

Företag 9   

Ägande: Ägs till 100 % av svenska staten 

Verksamhet: Komplement till bank- och 

kapitalmarknadsfinansiering för exportörer  

Antal anställda: Cirka 240 personer 

Omsättning: 3 774 MSEK 

Rapportens benämning: Årsredovisning 2014 

Rapportens utformning:  VD/SO-ord 

 Framtidsutsikter 

 Förvaltningsberättelse med 

bolagsstyrningsrapport 

 Finansiella rapporter 

 Revisionsberättelse 

 Om --- hållbarhetsredovisning 2013 

 GRI-index 

Utvalda exempel kopplade 

till hållbarhet och/eller 

integrering: 

Företaget anger att de har ett tydligt uppdrag från sin 

ägare, svenska staten. Uppdraget är att företaget på 

kommersiella och hållbara grunder ska säkerställa 

tillgång till finansiella lösningar för svensk 

exportnäring. För att uppfylla detta uppdrag krävs 

långsiktighet i relationen med företagets kunder och en 

stabil lönsamhet, vilket i sin tur förutsätter ett högt 

fokus på hållbarhetsfrågor. Verksamhetens 

hållbarhetsfrågor är de ekonomiska, miljömässiga och 

sociala frågor som är viktigast för företaget att hantera. 

Hållbarhetsfrågorna identifieras och prioriteras i dialog 

med företagets intressenter. Företagets väsentliga 

påverkan sker i kundledet, i samband med utlåningen. 

Företagets årsredovisning 2014 är en integrerad 

redovisning som följer principerna i ”International 

Integrated Reporting Framework” (IIRC). Företaget 

anger att ett sätt att tydliggöra hållbarhetsarbetet är 

denna, företagets första helt integrerade årsredovisning. 

Företaget beskriver i den sin roll och sitt uppdrag, men 

också hur de genom sin verksamhet skapar värde 

genom olika typer av kapital. Företagets vision är att 

stärka svenska exportföretags konkurrenskraft och 

därmed bidra till att skapa sysselsättning och hållbar 

tillväxt i Sverige. Genom sin affärsmodell anger 

företaget att de skapar utflöden med direkta effekter i 

form av utlåning till företag, men de skapar också 

värde i form av indirekta effekter genom att de 

exportaffärer de finansierar indirekt bidrar till 

arbetstillfällen och tillväxt i Sverige. Affärerna skapar 

också utveckling och positiva sociala effekter runt om i 

världen. En del projekt riskerar att skapa även negativa 

effekter i form av utsläpp och social påverkan, vilket 

företaget genom sina hållbarhetskrav strävar att 

minimera. 

 

  



 

 

 

Företag 10   

Ägande: Publikt aktiebolag med cirka 40 000 aktieägare 

Verksamhet: Fastighetsbolag 

Antal anställda: Cirka 130 personer 

Omsättning: 2 087 MSEK 

Rapportens benämning: Årsredovisning 2014 

Rapportens utformning:  Inledning 

 Verksamhet 

 Hållbarhetsredovisning 

 Ekonomisk redovisning 

 Övrig information 

Utvalda exempel kopplade 

till hållbarhet och/eller 

integrering: 

Företagets strategi är att skapa värden genom att 

förvalta och förädla fastighetsbeståndet samt att genom 

transaktioner förvärva fastigheter med bra 

tillväxtmöjligheter och avyttra fastigheter som är 

belägna utanför bolagets prioriterade områden. 

Företaget anger att hållbarhetsfrågor får allt större 

betydelse, både när det gäller enskilda fastigheter och 

hela områden. Det finns ett ökat intresse för 

miljöhänsyn avseende såväl materialval som 

energisparande åtgärder. Företaget anger att ett aktivt 

hållbarhetsarbete är affärskritiskt och skapar värde för 

aktieägarna. Vidare anges att hållbarhetsfrågorna blir 

alltmer integrerade i företagets dagliga verksamhet, där 

en tydlig trend är att miljöfrågorna ”flyttat ut” från 

miljöavdelningen till hela företaget. Företaget anger att 

de arbetar aktivt för en hållbar stadsutveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjlighet att tillgodose sina 

behov. 

 

  



 

 

 

Företag 11  

Ägande:  Privat aktiebolag 

Verksamhet:  Helhetsleverantör av återvinningstjänster 

Antal anställda: 524 personer 

Omsättning: 1 902 MSEK 

Rapportens benämning: Års- och Hållbarhetsredovisning 2014 

Rapportens utformning:  Ett hållbart ----- 

 Ekonomisk Redovisning 

 Organisation 

 Report in English 

Utvalda exempel kopplade 

till hållbarhet och/eller 

Integrering: 

Företagets vision är en värld där inget blir över. Detta 

genom att återvinna de restavfall som deras kunder får 

ut av sin produktion. De anger att den viktigaste 

hållbarhetsaspekten är den återvinningsnytta de gör för 

sina kunder och genom denna ska de skapa hållbar 

lönsamhet. Denna rapport är den andra integrerade 

rapporten som företaget producerar. Företaget anger att 

förändringsarbete är deras viktigaste del i affärsplanen 

då de hela tiden måste anpassa sig till en förändrande 

värld. Detta inkluderar att fortsätta arbeta med 

utvecklingen av sina tjänster men även att utveckla 

medarbetarnas trivsamhet på jobbet för att behålla dem 

och således skapa långsiktigt hållbart företagande.  

 

  



 

 

 

Företag 12   

Ägande: Ägs till 100 % via ett moderbolag av Göteborgs stad 

Verksamhet: Fastighetsbolag 

Antal anställda: Cirka 270 personer 

Omsättning: 1 602 MSEK 

Rapportens benämning: Årsredovisning 

Rapportens utformning:  VD-ord 

 Omvärld 

 Intressenterna 

 Verksamheten 

 Medarbetarna 

 Fastighetsbeståndet 

 Projekt 

 Erbjudandet 

 Hyresgästerna 

 Samhällsansvar 

 Miljöansvar 

 Risker 

 Styrning och kontroll 

 Förvaltningsberättelse 

 Fastighetsbestånd 

 GRI-index 

Utvalda exempel 

kopplade till hållbarhet 

och/eller Integrering 

Långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning sammanfattar 

till stor del företagets verksamhet. Förutom god 

förvaltning finns enligt företaget bland annat ett stort 

socialt engagemang. Företagets mål grundar sig i detta 

uppdrag, att vara den ledande hyresvärden i Göteborg 

som utvecklar framtidens boende och moderniserar 

allmännyttan i Sverige. Åtagandet sträcker sig utanför 

fastighetsgränserna och syftar till att skapa ett hållbart 

samhälle och framtid inom affärsmässiga ramar. De 

senaste fem åren har bolagets hållbarhetsarbete 

sammanfattats som en avgränsad del i den traditionella 

årsredovisningen. I år integreras hållbarhetsfrågorna 

fullt ut. Det ses som ett naturligt steg eftersom 

hållbarhet genomsyrar allt företaget gör. Det sociala, 

ekonomiska och miljömässiga ansvaret finns med varje 

dag och i alla beslut som fattas. Företaget menar att ett 

allmännyttigt bostadsföretag har en mycket större del i 

utvecklingen av en stad än att enbart bygga och förvalta 

hyresrätter. I uppdraget ingår såväl att skapa trivsel och 

trygghet, som att ta ansvar gentemot miljön och 

samhället i stort. En stor del av verksamheten handlar 

om samhällsansvar. Bostäder är det absolut viktigaste i 

människors liv. Har du ingenstans att bo är det svårt att 

få vardagen att fungera. 

 

  



 

 

 

Företag 13  

Ägande: Ägs till 100 % av svenska staten 

Verksamhet: Fordonsbesiktning 

Antal anställda: 650 personer 

Omsättning: 719 MSEK 

Rapportens benämning: Års- och hållbarhetsredovisning 2014 

Rapportens utformning:  Års- och hållbarhetsredovisning 2014 

 Finansiell redovisning 

Utvalda exempel 

kopplade till hållbarhet 

och/eller Integrering 

När företaget idag definierar sitt arbete för hållbar 

utveckling omfattas allt företaget gör för att vara ett 

långsiktigt ansvarsfullt och framgångsrikt företag. 

Hållbarhetsarbetet handlar om hur visionen omsätts i 

praktisk handling i det dagliga arbetet och om kundernas 

förtroende för företaget som oberoende aktör. 

Hållbarhetsarbetet är en integrerad del i verksamheten 

och företagets hållbarhetsmål och affärsmål går därför 

hand i hand. Ökad trafiksäkerhet, minskad miljöpåverkan 

och oberoende har varit grunden för verksamheten i mer 

än 50 år. Hållbarhet är ett av företagets tre kärnvärden 

och är integrerat i det dagliga arbetet.. 

Hållbarhetsfrågorna är integrerade i företagets vision, 

affärsidé och policyer. Företaget menar att dess 

verksamhet berör människor över hela landet och bidrar 

till ett samhälle med allt mer trafiksäkra, hållbara resor 

och transporter. 

 


