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särskilda personer i åtanke när vi skriver det här.  
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uppsatsens andra studie. Tack för att ni främst gav oss er tid men också för er värdefulla 
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Sammanfattning 
 
Kurs:   Examensarbete Civilekonomprogrammet 
Lärosäte:   Linnéuniversitetet i Växjö 
Författare:  Nadja Muftic och Donika Ombashi 
Handledare:  Karin Jonnergård 
Examinator: Fredrik Karlsson 
Titel:   Integrerad rapportering – Glaset halvfullt eller halvtomt? 
 

Bakgrund: Integrerad rapportering är det senaste inom rapporteringsvärlden och avser 
att integrera finansiell- och icke finansiell information till en enskild rapport. Genom 
ramverket <IR> ämnar den integrerade rapporteringen beskriva hur företagsstrategier, 
styrning och prestationer skapar värde över kort, medellång, och lång sikt. Den 
integrerade rapporteringen har erhållit entusiasm och uppmärksamhet i media och bland 
experter i Sverige. Trots den goda framställningen av integrerad rapportering finns det 
idag i Sverige ett fåtal företag som publicerar integrerade rapporter enligt ramverket 
<IR>. Diskursen, den samlade diskussionen, kring fenomenet är därmed intressant att 
undersöka på företagsnivå.  
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera diskursen om integrerad rapportering 
bland experter i Sverige och vilken relevans diskursen har på företagsnivå. Vidare 
ämnar vi även förklara omständigheter som påverkar om det finns en relevans eller inte 
mellan diskurs och företag. 
  
Metod: Denna uppsats utgörs av två studier; en första studie som undersöker den 
diskurs om integrerad rapportering som framkommit bland experter i Sverige och en 
andra studie som undersöker diskursens relevans på företagsnivå. En kvalitativ 
forskningsansats ligger till grund för båda studierna där det insamlade materialet har 
erhållits genom semistrukturerade intervjuer. Experternas diskurs har bearbetats genom 
en kritiskdiskursanalys och materialet från företagen har bearbetats med hjälp av en 
innehållsanalys.  
 
Slutsats: Slutsatsen dras att diskursen har en låg relevans på företagsnivå i Sverige i 
nuläget. De identifierade omständigheterna som förklarar relevansen tyder dock på att 
fenomenet kan få en större utbredning i framtiden.  
 
Nyckelord: Integrerad rapportering, diskurs, isomorfism, spridning, agendateori, 
garbage can theory 
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Abstract 

Course:                   Master Thesis in Business Administration 
Institution:             Business School at Linneus University in Växjö 
Authors:                     Nadja Muftic and Donika Ombashi 
Supervisor:             Karin Jonnergård 
Examiner:               Fredrik Karlsson 
Title:            Integrated reporting  - The glass half full or half empty? 
 
Background: Integrated reporting is the latest framework in the reporting world and 
intends to integrate financial and non-financial information into one single report. 
Through the <IR> framework, the integrated report aims to describe how business 
strategies, corporate governance and performance create value over short, medium and 
long-term perspective. The integrated report has gained enthusiasm and attention in 
media and among experts in Sweden. Despite the good presentation of integrated 
reporting, there are only a few companies in Sweden that publish integrated reports in 
accordance with the <IR> framework. The discourse, the overall discussion, about the 
phenomenon is therefore interesting to examine among companies in Sweden. 
 

Purpose: The purpose of this thesis is to study the discourse of integrated reporting 
among experts in Sweden and the relevance of the discourse amongst Swedish 
companies. Furthermore, we also intend to explain the circumstances that affect the 
relevance between the discourse and the companies. 
 

Method: This thesis consists of two studies; a first study that examines the discourse on 
integrated reporting developed by experts in Sweden and a second study that examines 
the relevance of the discourse amongst Swedish companies. A qualitative approach is 
the basis of the two studies, in which the collected material has been obtained through 
semi-structured interviews. The expert’s discourse has been processed through a critical 
discourse analysis and the material from the companies has been processed through a 
content analysis. 
 

Conclusion: The conclusion is that the discourse has a low relevance amongst 
companies in Sweden at the moment. However, the identified circumstances that 
explain the relevance indicate that the phenomenon may spread more in the future. 
 
Key-words: Integrated reporting, discourse, isomorphism, diffusion, agenda setting 
theory, garbage can theory  
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1 Inledning  
 

I det inledande kapitlet introduceras ramverket för integrerad rapportering. Därefter följer en 

problemdiskussion där uppsatsens författare redogör för bland annat tidigare forskning samt 

studiens bidrag. Detta mynnar ut i uppsatsens problemformulering och syfte. Avslutningsvis 

presenteras en disposition kring uppsatsens kommande kapitel.  

 
“The way you report influences how you behave (as a business) and starts having an impact on 

your decision making” 

Mervyn King 

Chairman of the International Integrated Reporting Council, IIRC 

Integrated Reporting, 2013 

 

Sedan rådet IIRC (International Integrated Reporting Council) lanserade fenomenet 

integrerad rapportering 2013 har det använts internationellt för att rapportera 

framtidsorienterat och integrerat (IIRC, 2013). Integrerad rapportering har 

institutionaliserats genom lag i bland annat Sydafrika och Danmark där tillämpning av 

integrerad rapportering är obligatorisk (Sierra-García, Zorio-Grima & García-Benau, 

2015). Integrerad rapportering är ett relativt omskrivet och uppmärksammat fenomen i 

media, bland experter i Sverige och i redovisningsbranschen. Experter belyser det ökade 

behovet och den ökade betydelsen av en ny rapport där finansiell och icke-finansiell 

information integreras. Trots den goda framställningen av integrerad rapportering finns 

det idag i Sverige ett fåtal företag som publicerar integrerade rapporter enligt ramverket 

<IR>. Uppsatsen studerar integrerad rapportering utifrån två perspektiv, ett perspektiv 

där diskursen bland experter avseende integrerad rapportering i svensk kontext 

undersöks, och ett andra perspektiv på företagsnivå. För att uppfylla uppsatsens syfte 

genomförs därför också två studier; en första studie i syfte att studera experternas 

diskurs för integrerad rapportering i Sverige, och studie två som undersöker relevansen 

av dessa argument på företagsnivå.  
 

1.1 Bakgrund 

Redovisningens normer, praxis och reglering förändras alla under trycket av vår 

omvärld. 2000-talet karaktäriseras av goda och dåliga avtryck på vår mänskliga existens 

och vårt samhälle; krascher på finansmarknaden, oljespill, våld, arbetslöshet, svält och 

fattigdom. Våra sociala, ekonomiska och miljömässiga system tycks alltid ha en 
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koppling till varandra. Redovisning försöker fånga externaliteter av beteenden som ger 

negativa avtryck och genom att fånga dem då också främja ett beteende som istället 

förbättrar vår omvärld (Edenhammar & Hägg, 1997; Gray, Owen & Adams, 1996). 

Fram till 1600-talet användes redovisning i huvudsakligt syfte till att förse ägare av ett 

innehav med information. Det gjordes ingen åtskillnad mellan en innehavarens 

personliga- och affärsmässiga relationer, all redovisning och alla konton var därför 

sekretessbelagda. Detta kom att ändras när affärsmän seglade för att bedriva handel och 

de första aktiebolagen bildades i syfte att finansiera dessa typer av handelsresor. 

Individer som gick samman fick varsin del i bolaget som betalades ut efter avslutad 

resa. Redovisningen gick från att ha varit av betydelse för ett fåtal specialister till att nu 

förse ett större antal intressenter med beslutsunderlag. Samhällets utveckling har 

påverkat vilka krav som ställs på företagen och vad som förväntas rapporteras årligen 

(Edenhammar & Hägg, 1997). Företag som är verksamma idag ställs inför ekonomiska, 

sociala och miljömässiga hållbarhetsutmaningar. De är därmed skyldiga att redovisa hur 

de arbetar hållbart men också hur dessa utmaningar påverkar den interna verksamheten. 

Rapportering avspeglar således vad som internt sker i en verksamhet (Hopwood, 

Unerman & Fries, 2010).  
 

Startskottet för hållbar redovisning sägs ha varit Brundtlandrapporten som FN:s 

Världskommission publicerade 1987. Rapporten gav även riktlinjer för FN:s konferens 

1992 i Rio de Janeiro för miljö- och utvecklingsarbete (NE, 2017). I rapporten 

definieras hållbar utveckling som “en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan 

att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Vår 

gemensamma framtid, 1987; Ds, 2014:45). Världskommissionen menar att social 

utveckling och ekonomisk tillväxt inte kan skapas om miljön fördärvas och 

naturresurserna överutnyttjas (Vår gemensamma framtid, 1987). För att ta hänsyn till 

aspekter som miljö utvecklades 1994 ett verktyg, Triple Bottom Line (TBL). John 

Elkington, grundaren av verktyget, menade att företagen utöver den finansiella 

informationen, såsom vinster, skulle komplettera med redovisning av icke-finansiell 

information av företagets sociala och miljömässiga arbete (Elkington, 1997). Konceptet 

av TBL har lett till olika standarder inom hållbarhetsredovisning, där Global Reporting 

Initiative:s (GRI) riktlinjer är de mest vedertagna riktlinjerna internationellt. GRI:s 

riktlinjer består av redovisningsprinciper för att säkerställa kvalitén i 

hållbarhetsrapporterna, redovisningsvägledning och standardupplysningar (Global 
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Reporting Initiative, 2006). Europeiska Unionen (EU) tog hållbarhetsredovisningen ett 

steg längre i direktivet om icke-finansiell och mångfaldsinformation, där de beslutade 

att företag som uppfyller vissa kriterier ska redovisa relevant och transparent 

hållbarhetsinformation. Lagförslaget gäller från räkenskapsåret 2017 och medför att 

företag som omfattas av direktivet nu ska rapportera för icke-finansiella förhållanden 

som påverkar verksamheten och hur dessa inkorporeras i företagets affärsmodell (EY, 

2015).  
 

Att kommunicera icke-finansiell information har blivit vanligare under de senaste tio 

åren och det senaste i utvecklingen för hur företagen ska rapportera icke-finansiell 

information är hur de skapar värde genom integrerad rapportering och då i enlighet med 

ramverket <IR> (IIRC, 2017). Den integrerade rapporteringens historia sträcker sig 

tillbaka till 1994 i Sydafrika där den första sydafrikanska bolagskoden King I släpptes. 

År 2002 reviderades koden och blev King II som kom att innehålla anvisningar till en 

integrerad hållbarhetsrapport som byggde på principen ”följ eller förklara” och där GRI 

utgjorde grunden i koden (Gleeson-White, 2014). Bildandet av den integrerade 

rapporteringen vi idag har kom att dröja några år till. År 2009 möttes representanter från 

Prinsen i Wales redovisnings- och hållbarhetsprojekt, kallat Accounting for 

Sustainability (A4S), samt representanter från GRI. Agendan för mötet var hur den 

integrerade rapporteringen, A4S och GRI, kunde sammanföras (Flower, 2013). Mötet 

resulterade i att det 2010 bildades IIRC som idag syftar till att bidra till värdeskapande 

kommunikation genom att skapa ett ramverk för företagens rapportering. Ramverket 

<IR> är det ramverk som IIRC har tagit fram och som idag används internationellt för 

att rapportera integrerat och framtidsorienterat (IIRC, 2017). I det diskussionsunderlag 

som IIRC utgav i december 2013 definieras <IR> som ett koncist och kommunikativt 

ramverk vilket syftar till att beskriva hur företagsstrategier, styrning och prestationer 

skapar värde över kort, medellång, och lång sikt. Detta kan göras utifrån företagets 

affärsmodell genom att beskriva sex olika kapital (finansiellt, intellektuellt, mänskligt, 

socialt, naturligt och tillverkningskapital) vilka företaget skapar värde med som föreslås 

i ramverket <IR> (IIRC, 2013).  
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1.2 Problemdiskussion 
De senaste decennierna har präglats av en utveckling i finansiell rapportering och en 

kombination mellan finansiell- och icke finansiell information (Eccles & Saltzman, 

2011; Parker, 2012; Villiers et al., 2014). Den finansiella rapporteringen har 

institutionell legitimitet på grund av en mängd olika faktorer - allt från 

revisionsstandarder, redovisningsstandarder, möjligheten till förbättrad intern kontroll 

genom olika mätmetoder till rätten att kunna bekämpa bedrägeri (Eccles & Saltzman, 

2011). Men det finns även kritik som riktats mot den finansiella rapporteringen, främst 

för det finansiella resultatfokus rapporteringen har. Eccles & Saltzman (2011) menar att 

en “sann och rättvisande bild” av företag kan inte besvaras på ett adekvat sätt eftersom 

information av icke-finansiell karaktär inte inkluderas. Dessutom kritiseras rapporterna 

för sin ökade komplexitet och omfattning, vilket gör det besvärligt för användarna av 

rapporterna att begripa innehållet i dem (Eccles & Saltsman, 2011).  
 

Företag har en betydande inverkan på hållbar utveckling (Stubbs & Cocklin, 2008). 

Enligt Schaltegger et al. (2012) är ingen hållbar utveckling möjlig utan företagens 

insatser. Ett stort ansvarstagande för att nå hållbarhet ligger hos företagsledningen som 

sätter grunden för företagets fortsatta riktning. Företagsledningens beslutsfattande kring 

mål och strategier formar i sin tur företagets affärsmodell och de aktiviteter som utförs 

(Schaltegger et al., 2012) och på senare år har det framkommit att många företag 

utvärderar sitt strategiska arbete kring hållbarhetsfrågor (EY, 2015). När organisationer 

eftersträvar att vara mer hållbara och integrera sina rapporter, följer också en klarare 

förståelse för de konsekvenser olika strategier och beslut har på verksamhetens resultat 

både på kort och lång sikt. Organisationer som inte integrerar sina rapporter på detta sätt 

löper större risk att rapportera information för att endast framstå som mer hållbara än 

vad de är (Hopwood et al., 2010).  
 

Idag har bland annat länder såsom Danmark, Frankrike och Sydafrika krav på att 

börsbolag tillämpar <IR> (Sierra-García, Zorio-Grima & García-Benau, 2015). För de 

företag som var tidiga med implementeringen av <IR> har medvetenheten kring 

organisationens struktur och processer kring de sex olika kapitalen som integrerad 

rapportering definierar ökat. Ett exempel på företag som framgångsrikt implementerat 

integrerad rapportering är det danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk och 

bioteknikföretaget Novozymes, ofta omnämnda i rapporteringssammanhang. Företagen 

hävdar att genom att rapportera finansiell- och icke finansiell information i en rapport 
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har de erhållit en mer omfattande översikt av företagets resultat, framsteg och 

strategiska initiativ (Novo Nordisk, 2017; Novozymes, 2017).   
  

Vidare har även de australiska företag som studier utförts på förbättrat 

kommunikationen mellan sina olika affärsenheter internt som följd av tillämpandet av 

integrerad rapportering (Stubbs & Higgins, 2014). Andra forskare som också studerade 

en australisk bank, vilken anammat integrerad rapportering, drog slutsatsen att 

integrerad rapportering involverar en hel process av aktiviteter och är mer än endast en 

fysisk rapport. De menar att det finns praktiska implikationer med integrerad 

rapportering då ett företag måste förhålla sig till hela verksamheten som en helhet 

istället för att endast kombinera slutresultatet av flera rapporter, alltså inneha ett 

holistiskt synsätt. Där spelar principer och processer en viktig roll. De hävdar även att 

företagsledningen måste sätta tonen för företagets etik och sedan utforma en struktur 

som förenar företaget på operativ och strategisk nivå och således betingar ett integrerat 

tänkande (Lodhia, 2014).  
 

Integrerad rapportering utgår från att organisationer ska möta hinder med långsiktiga 

lösningar och grunda sina beslut utifrån ett helhetsperspektiv där samtliga kapital bidrar 

till värdeskapande. Vanligtvis redovisas endast det finansiella kapitalet och kapital 

såsom humant och socialt tas i många fall inte med vilket Attolini och Olsson (2017) 

hävdar är en förutsättning för att helhetsperspektivet att uppnås. Organisationer som 

idag inte har ett integrerat tänkande eller ett holistiskt anslag har svårare att fastställa 

och presentera vilka de långsiktiga förändringsfaktorerna är, och därmed att identifiera 

vilka framtida affärsmöjligheter som finns (Nichols, 2012; Fries, 2012; Druckman 

2012). Idag tenderar informationen i hållbarhetsrapporter sällan presenteras i en kontext 

som kopplar den inverkan problem med hållbarhetsarbete har på organisationens 

värdeskapande process eller förhållande till affärsmodellen (Eccles & Serafeim, 2014). 

Syftet med integrerad rapportering är att skapa ett mer integrerat tänk inom 

organisationen där interaktionen mellan de finansiella- och icke-finansiella resultaten är 

i fokus (IIRC, 2013). Det komplexa sambandet mellan lönsamhet och hållbarhet, vilka 

redovisas i skilda rapporter, resulterar i att denna interaktion frikopplas (Eccles & 

Krzus, 2015). Integrerad rapportering avser att lösa denna problematik genom att ta 

hänsyn till samtliga faktorer vilka påverkar en organisation på kort, medel och lång sikt. 

Ju mer det integrerade tänket är inbäddat i organisationers verksamheter, desto mer 

sammankopplas resultaten (IIRC, 2013). Hopwood et al. (2010) menar att detta skift 
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som IIRC syftar på är avgörande för organisationers ekonomiska överlevnad under 

2000-talet.  
 

Kritik mot hållbarhetsredovisning har främst riktats mot organisationer som använder 

begreppet hållbarhet enbart i symboliskt syfte samtidigt som verksamheten bedrivs som 

vanligt (Villiers, Rinaldi & Jeffery, 2014). Lyon & Maxwell (2011) benämner denna typ 

av redovisning för greenwashing, en selektiv utelämning av positiv information och 

ofullständig negativ information för att skapa en god image av företaget. Engagemang 

som inte riktigt återspeglar företagets verkliga påverkan är vilseledande och skadar 

företagets trovärdighet på sikt (Bowen & Aragon-Correa, 2014). Hopwood et al. (2010) 

menar att integrerade rapporter tjänar till att förtydliga hur strategier blir mer hållbara 

och minskar gapet mellan det företaget säger och faktiskt gör. Erfarenhet visar även att 

när hållbarhet integreras i ett företags affärsmodell och strategier påverkas intäkterna, 

kostnaderna och den interna kommunikationen positivt (EY, 2015).   
 

Det finns akademiker som även riktar kritik mot <IR> och menar att konceptet är dömt 

att misslyckas. Flower (2015) menar att <IR> går ifrån hållbarhetsrapportering då 

ramverket hänvisar till investerare som primär användare av rapporten och att det även 

finns en dold agenda bakom konceptet. Likaså menar Gray (2012) att <IR> med sitt 

investerarfokus har lite att säga om både hållbarhet och ansvarighet. Vidare hävdar Gray 

(2012) att ramverket skapar förvirring och att all typ av forskning på området som 

tidigare gjorts har undvikits vid utformandet av ramverket. Skulle därför integrerad 

rapportering överta GRI och TBL så skulle även möjligheterna för lyckat 

hållbarhetsarbete frångås allt mer.  
 

Ytterligare kritik som tidigt riktades mot integrerad rapportering var hur ny information 

skulle vara möjlig för revisorn att granska, vilket svenska FAR (Föreningen 

Auktoriserade Revisorer) bemötte positivt med hänvisningar till svenska 

förvaltningsberättelser som också granskas på samma sätt. Svenska företag ansågs redan 

arbeta med liknande frågor som integrerad rapportering tar upp vilket skulle underlätta 

etableringen av ramverket i Sverige (Lennartsson, 2013). Inom fältet för företags sociala 

ansvar sågs svenska företag som pionjärer mot bakgrund av deras aktiva arbete med 

miljöskydd, mänskliga rättigheter och förmågan att integrera sådana arbetssätt i sin 

dagliga verksamhet (Sweden, 2016). Sverige bedömdes med andra ord ha en 

konkurrensfördel vid etableringen av integrerad rapportering. Trots detta finns för 
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närvarande endast ett svenskt exempel i IIRC:s databas som exempel på ledande praxis 

(IIRC, 2017). I Sverige har vi i nuläget tre företag, som alla inom den offentliga sektorn, 

om rapporterar i enlighet med ramverket <IR>; Swedfund, Svensk Exportkredit samt 

Höörs Kommun (Dräger, 2017). Höörs Kommun är dessutom först i världen med en 

reviderad integrerad rapport (Rimér, 2017). Ett annat svenskt exempel som var 

pilotföretag för <IR> är Volvo som under de tidiga utvecklingsåren anammade 

ramverket. I Volvos fall förbättrades företagets kommunikation med intressenterna som 

ett resultat av den integrerade rapporten (Hagström genom Lennartsson, 2014). I nuläget 

använder dock inte Volvo <IR> i lika stor utsträckning som under pilotprojektet 

(Lindebäck, 2017). Anledningen till detta har inte framkommit. 
 

Trots den kritik som riktats mot integrerad rapportering, har det nya ramverket erhållit 

uppmärksamhet och entusiasm bland experter i Sverige. Integrerad rapportering 

framställs som framtidens rapportering bland experter och i Sverige fanns det initialt en 

tro på att den integrerade rapporten skulle få ett genomslag och institutionalisera. 

Diskursen, det sätt världen kan ses och förstås på (Börjesson & Palmblad, 2007), är i 

denna uppsats en samlad diskussion förd bland experter i Sverige kring integrerad 

rapportering. Denna uppsats ämnar undersöka vilka argument som finns i diskursen 

bland experter om integrerad rapportering och hur dessa argument förhåller sig till 

företagens verklighet. Till följd av detta genomförs därför två studier i denna uppsats - 

diskursen av experternas argument (studie ett) respektive företagens verklighet (studie 

två). Dessa studier analyseras med hjälp av fyra olika teorier; nyinstitutionell teori, 

garbage can theory (GCT), agendateorin och teorin om spridning.  
 

Den nyinstitutionella teorin ämnar förklara hur företag fattar beslut och hur de agerar 

för att genomgå en förändring (Di Maggio & Powell, 1983; Zajac & Kraatz, 1993; 

Eriksson-Zetterqvist, 2009). Nyckeln till att förstå varför företag och organisationer gör 

som de gör är att se till omgivningen de är verksamma i. Ett företags beslutsfattande är 

effekten av redan etablerade och organiserade procedurer enligt en nyinstitutionell teori 

(DiMaggio & Powell, 1983). Detta är en förklaring som bygger på att företag inte alltid 

agerar rationellt vilket går emot det klassiska synsättet inom organisationsteori där 

företags vanligtvis fattar beslut först efter planering (Eriksson-Zetterqvist, 2009). Varför 

företag tilltalas eller låter bli den integrerade rapporteringen kan således förstås med 

hjälp av denna teori.  
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Agendateorin förklarar hur vissa problem får en mer framträdande plats än andra 

problem och påstår att ett fenomen som uppmärksammas tillräckligt mycket kommer få 

en plats på dagordningen (McCombs & Shaw, 1972). I detta fall förklaras integrerad 

rapportering som fenomen och dess uppmärksamhet utifrån denna teori. Följden av 

detta blir en diskussion av fenomenets spridning som behandlas i spridningsteorin. 

Teorin om spridning behandlar hur innovativa ideér sprids bland sociala aktörer över en 

viss tid (Rogers, 2003). I detta fall studeras spridningen av fenomenet integrerad 

rapportering bland svenska företag och med hjälp av spridningsteorin avser vi att erhålla 

en förståelse för den integrerade rapporteringens genomslag i Sverige.   
 

Avslutningsvis är det relevant att diskutera huruvida det bakomliggande problemet som 

drev utvecklingen av integrerad rapportering, kan upplevas som ett verkligt problem på 

företagsnivå och därmed också mötas med ramverket <IR> som en lösning. GCT 

behandlar denna typ av frågor (Cohen, March & Olsen, 1972; Gibbson, 2003),  finns det 

någon relevans mellan experternas diskurs och vad som upplevs på företagsnivå? 

 

Med hänsyn taget till att integrerad rapportering fortfarande befinner sig i ett relativt 

tidigt stadium, finns det än så länge lite forskning och litteratur kring ramverket 

(Villiers et al., 2014; Eccles & Krzus, 2015). De studier som har genomförts undersöker 

främst i vilken utsträckning företagens rapporter är integrerade samt vilka förbättringar 

implementering av integrerad rapportering medför (Eccles & Armbruster, 2011; Stubbs 

& Higgins, 2014). Vi har inte i tidigare studier inom området för integrerad rapportering 

funnit en samlad diskurs för integrerad rapportering i en svensk kontext. Vår diskurs om 

integrerad rapportering i en svensk kontext kan därmed fungera som en utgångspunkt 

vid studier som ämnar undersöka fenomenets utveckling i Sverige och därför också ge 

ett praktiskt bidrag till ämnesområdet.  
 

Tidigare studier har förklarat integrerad rapportering genom institutionell teori, däremot 

har vi inte påträffat tidigare studier som förklarat fenomenet med hjälp av 

spridningsteorin. I denna uppsats ämnar vi kombinera spridningsteorin med 

agendateorin för att att förklara den integrerade rapporteringens utbredning i Sverige 

hittills. Att kombinera teorier på detta sätt är tämligen ovanligt inom vårt valda 

ämnesområde, vi bidrar på så sätt med nya teoretiska perspektiv att se på fenomenet.  
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1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att studera diskursen om integrerad rapportering bland 

experter i Sverige och vilken relevans diskursen har på företagsnivå. Vidare ämnar vi 

även förklara omständigheter som påverkar om det finns en relevans eller inte mellan 

diskurs och företag.  

 

• Vilken är diskursen om integrerad rapportering bland experter i Sverige? 

• Vilken relevans har diskursen bland företag i Sverige och hur förklaras den?  
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1.4 Disposition 
Nedan presenteras uppsatsens följande disposition.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Teori 
•  Teorikapitlet består dels av en teoretisk referensram som beskriver fenomenet 

integrerad rapportering, men också av valda teorier som används för att 
uppfylla uppsatsens syfte.  

3. Metod 

•  Metodkapitlet är strukturerad enligt uppsatsens tillvägagångssätt för studie ett 
och studie två. Metodkapitlet behandlar självständiga redogörelser kring urval, 
datainsamling och databearbetning för studie ett och studie två. Uppsatsens 
forskningsansats, kvalitetsmål och etiska överväganden omfattar båda studierna 

4. Empiri 
•  I empirikapitlet presenteras det insamlade materialet kring undersökningen. Det 

empiriska materialet baseras på intervjuer med experter (studie ett) och 
intervjuer med valda företag (studie två).    

5. Analys 
•  I analysen jämförs den teoretiska referensramen med det insamlade materialet 

från studie ett och studie två.  

6.Slutsats 
•  I slutsatsen redogörs egna reflektioner kring uppsatsens resultat, uppsatsens 

relevans, egen krtik samt förslag på vidareforskning kring området för 
integrerad rapportering.  
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2. Vad är integrerad rapportering?  

 
I detta kapitel presenteras fenomenet integrerad rapportering utifrån IIRC:s definition samt 

kritik riktad mot den integrerade rapporteringen. Vidare presenteras de teorier som legat till 

grund för att uppfylla uppsatsens syfte.  

 
2.1 Integrerad rapportering enligt IIRC  
Det var Prince Charles som tog initiativet som kom att leda till bildandet av rådet för 

integrerad rapportering, IIRC, 2010.  Prinsens Accounting for Sustainability (A4S) och 

Global Reporting Initiative (GRI), båda organisationer som driver hållbarhetsfrågor och 

utfärdar riktlinjer för hållbarhetsredovisning, slöts samman för att forma IIRC. 

Ordförande för IIRC, Mervyn King, menar att företagen och dess omvärld tillsamman 

måste lära av det förflutna och finna nya rapporteringssätt som inte särar på styrning, 

hållbarhet och strategi (The Prince’s Accounting for Sustainability Project och Global 

Reporting Initiative, 2010). Den drivande faktorn hos International Integrated Reporting 

Council vid utvecklingen av ramverket <IR> var behovet av förändring. Den 

integrerade rapporten utvecklades i syfte att gynna mer effektiva upplysningsmetoder, 

IIRC (2017) menar att då många av dagens finansiärer finns på kapitalmarknaden är det 

också viktigt att upplysa om hur företag skapar värde. Integrerad rapportering ska 

förutom att ge en helhetsbild av företaget, också genom affärsmodellen förändra ett 

företags beteende. IIRC hävdar även att den integrerade rapporten fyller ett ytterligare 

behov då den är mindre komplex än de rapporter och system som företag använder idag 

(IIRC, 2017).  
      

Verktyget för en integrerad rapport är ramverket <IR> som fångar finansiell information 

men också ett icke-finansiellt beteende hos företaget. Ramverket består av 

grundläggande principer vilka fungerar som riktlinjer för den information som ska 

presenteras i rapporten. Dessa pekar på att en integrerad rapport ska vara 

framtidsorienterad, ha en helhetssyn på företaget, beskriva förhållandet till företagets 

intressenter samt vara kort och koncis. Det finns även element i ramverket som alla är 

sammanlänkade och utgör innehållet i rapporten, affärsmodellen är ett av elementen. 

För att visa på hur ett företag skapar värde ska företag utgå från affärsmodellen. <IR> 

beskriver att en affärsmodell omvandlar företagets input genom olika aktiviteter vilka 

resulterar i en output och outcome som ska fylla företagets strategi och därmed skapa 
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värde på kort, medellång och lång sikt (se Figur X). Företagets input utgörs av följande 

sex kapital  (<IR>, 2013): 
 

• Finansiellt kapital, de medel företaget erhåller genom finansiering som är 

antingen en skuld, eget kapital eller intjänat kapital som kan använda för att 

tillverka varor eller erbjuda tjänster. 
 

• Tillverkningskapital, de fysiska objekt ett företag kan använda till produktion av 

varor si form av byggnader och maskiner. Hit hör även infrastruktur såsom 

vägar, broar och reningsverk. 
 

• Intellektuellt kapital, företagets licenser, patent och andra rättigheter utgör det 

intellektuella kapitalet. 
 

• Mänskligt kapital, detta kapital utgörs av medarbetarnas kunskap, etiska 

förhållningssätt och värderingar. Även medarbetarnas förmåga att förstå 

företagets strategi och kunna förhålla sig till de principer som finns är 

grundläggande för medarbetarnas samarbete inom företaget. 
 

• Socialt kapital, detta kapital förklaras ibland som ”företagets sociala licens” då 

företagets relation till intressenter, samhället och andra nätverk är av vikt för att 

skapa förtroende. En god relation erhålls då företaget delar samma värderingar 

och lever efter samma normer som sin omvärld. 
 

• Naturligt kapital, luft, vatten, mineraler och skogar utgör det naturliga kapitalet 

som är betydelsefullt för företagets välstånd både nu och i framtiden. 
 

Aktiviteter 

Affärsmodellens nästa steg i värdeskapandeprocessen är aktiviteterna. De mest 

grundläggande aktiviteterna beskriver hur företaget planerar och tillverkar varor 

alternativt erbjuder tjänster i sin verksamhet. Vidare kan aktiviteter beskriva hur 

företaget väljer att differentiera sig på marknaden genom produktdifferentiering, 

uppdelning av marknaden i olika segment eller genom marknadsföring. Aktiviteterna 

kan också svara på hur företagets affärsmodell anpassar sig efter eventuella nödvändiga 

förändringar. Företaget kan även inkludera aktiviteter som förbättrar den långsiktiga 
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framgången. Detta kan ske genom förbättring av processer och personalutbildning 

(<IR>, 2013). 
 

Tillverkning (output)  

I tillverkningssteget producerar företaget antingen varor eller en tjänster men det kan 

även produceras bi-produkter i detta steg. Genom att använda sig av ramverket <IR> 

kan företaget identifiera vilka produkter eller tjänster som är viktigast men i de fall då 

bi-produkter i form av ökat utsläpp eller föroreningar produceras, måste företaget 

diskutera detta och upplysa om dem i affärsmodellen (<IR>, 2013). 
 

Utfall (outcome) 

Utfallet av aktiviteterna och produktionen kan både vara interna och externa men också 

positiva samt negativa, vilket betyder att värdet av företaget ökar eller minskar. 

Exempelvis är kassaflöde och arbetsmoral vanliga interna utfall. Externa utfall kan 

utgöras av kundnöjdhet och miljöpåverkan. Det är viktigt att företag är medvetna och 

kan reflektera över sina utfall och eventuellt överväga de inputs som finns, det vill säga 

sina kapital (<IR>, 2013). 
 

Figur 1. The Value Creation Process (<IR>, 2013) 
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2.1.1 Flowers kritik mot integrerad rapportering  
Det har riktats kritik mot den integrerade rapporteringen och syftet bakom IIRC:s 

utformande av ramverket <IR>. Flower (2014) hävdar att IIRC:s förslag och 

framställningar till en bättre rapportering går ifrån det faktiska syftet som avsågs 

uppfyllas; att utveckla en forma om den finansiella rapporten. I sin analys diskuterar 

Flower (2014) hur den integrerade rapporteringen utvecklades ”i en flod av idealism” 

där olika aktörer kan tyckas ha velat gynna olika intressen. Författaren väljer att skilja 

på idealister och realister, alltså förespråkare för miljömässig och social redovisning 

respektive förespråkare från redovisningsbranschen som vill bevara den traditionella 

redovisningen av hård information. Utifrån de dokument och papers som finns 

tillgängliga där IIRC:s utveckling finns dokumenterad, har Flower (2014) identifierat 

Global Reporting Initiative (GRI) och Accounting for Sustainability (AS4) som 

idealister. International Accounting Standards Board (IASB), Financial Accounting 

Standards Board (FASB), International Federation of Accountants (IFAC) och “The Big 

Four” (de fyra största revisionsbyråerna PwC, KPMG, EY och Deloitte) är enligt 

Flower (2014) i detta fallet realister. Vid bildandet av IIRC 2010 noterade Flower 

(2014) att det styrande organet var överrepresenterade av realister. Idealisterna som 

representerades av förespråkare vilka drev främjandet av social och 

hållbarhetsredovisning var underrepresenterade.  
 

Flower (2014) menar därför att det faktiska syftet bakom initiativet till en utveckling av 

fenomenet integrerad rapportering, var för redovisningsprofessionen att skydda sin 

position. Till detta finns två orsaker menar han: 
 

1. Den nya integrerade rapporten skulle försvaga det kapitalistiska synsättet som 

präglar dagens rapporteringsmetoder. Flower (2014) menar att risken 

redovisningsbranschen ser med en mer social och samhällsorienterad istället för 

kapitalistisk syn skulle påverka penningbegäret hos företagen. 

2. Att redovisningsprofessionen skulle förlora sin dominerande ställning som 

ledande myndighet för företagsrapportering. 
 

I sin slutsats belyser Flower (2014) att det inte skulle vara en överdrift att hävda att 

rådet IIRC har “fångats” av redovisningsbranschen. Sedan bildandet av IIRC 2010 har 

integrerad rapportering utvecklats på ett sätt som utgör en besvikelse för rådet eftersom 
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de hoppats på en mer grundläggande reform av den finansiella rapporteringen, menar 

författaren.  
 

2.2 Teorier för att förstå integrerad rapportering 

Nedanstående teorier har tidigare använts för att förklara hur ett upplevt problem sätts 

på agendan, hur problemet får sig en lösning, hur lösningen sprids samt vilka 

förutsättningarna är för att lösningen ska implementeras. Till vårt valda fenomen, 

integrerad rapportering, skapar dessa teorier goda utgångspunkter för studiens analys. 

För att förklara diskursen använder vi oss av agendateorin och den nyinstitutionella 

teorin. Enligt agendateorin kan ett fenomen få ett önskat genomslag om det 

uppmärksammas tillräckligt mycket. Vidare vill vi förklara varför diskursen ser ut som 

den gör vilket kan förklaras med hjälp av den institutionella teorins isomorfismer.  
 

I relation till agendateorin och för att vidare undersöka vilken relevans diskursen har på 

företagsnivå, används spridningsteorin som talar om hur företag mottagar fenomenet 

integrerad rapportering. Även här kan den nyinstitutionella teorin bidra med ytterligare 

förståelse till varför företag beslutar om att förändra och implementera integrerad 

rapportering. Avslutningsvis svarar GCT på om ett fenomen, en idé, kan ses som en 

lösning på det ursprungliga problemet och huruvida problemet och lösningen är en god 

match för varandra. Överensstämmer behovet som identifieras bland experterna i 

diskursen med vad som upplevs bland företagen? Och är integrerad rapportering 

lösningen på problemet?  
 

2.2.1 Agendateorin 
För att skapa en förståelse för hur fenomen sprids och angrips har vi valt att använda oss 

av förklaringar i agendateorin. Teorin används tillsammans med en 

implementeringsförklaring av professor Karin Jonnergård och Ulf Larsson-Olaison, för 

att komplettera bilden av hur förståelsen för integrerad rapportering  underbyggs i en 

svensk kontext. Jonnergård och Larsson-Olaison (2010) föreslår två steg för processen 

där internationella fenomen implementeras i nationella kontexter. Till en början bör 

fenomenet vara tillräckligt begripligt för att överhuvudtaget kunna legitimeras. Vidare 

beskriver de följande två steg: 
 

1. Första steget i processen innebär att identifiera vilka omständigheter och villkor 

som råder på det nationella planet. Kommer fenomenet att kunna tillämpas här? 
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För att ett fenomen ska kunna legitimeras krävs att det går att identifiera att 

lokala problem råder. Även normer som fenomenet grundar sig på bör ses som 

legitima. 

 

2. Efter att fenomenet har införts måste dess innehåll grundligt förklaras. Kan 

fenomenet inte ses som en lösning på det ursprungliga problemet som råder i en 

nationell kontext kan det inte heller legitimeras. Förutsatt att steg ett har 

genomförts korrekt och underbyggts med argument bör detta dock inte vara 

svårt att förklara. 

 

Jonnergård och Larsson-Olaison (2010) påpekar dock vikten av att veta hur problemet i 

första hand uppstod och vad som motiverade att en eventuell lösning sattes på agendan, 

innan man försöker förstå hur kontexten uppfattas och förstås på nationell nivå. Att 

försöka besvara frågan varför vissa problem sätts på agendan och uppmärksammas har 

varit något som forskare inom ämnesfältet för politisk forskning försökt länge. 

(Kingdon, 1995; Baumgartner, 2005). Agendateorin, som baseras på GCT, utvecklades 

under det amerikanska presidentvalet 1968 av teoretikerna McCombs och Shaw (1972) 

vars studie visade att massmedias agenda och val av betydelsefulla frågor i valet 

överensstämde med väljarnas. Precis som GCT antyder fluktuerar det både lösningar 

och problem i samhället vars vägar ibland möts. Det kan alltså ske en förändring 

någonstans som visar sig vara en möjlighet för ett problem att finna en lösning som kan 

legitimeras på så sätt. För att ett problem i samhället ska uppfattas som seriöst och för 

standardsättare att handskas med problemet finns vissa villkor att uppfylla enligt 

agendateoretiker. Teoretikerna menar att det bland annat måste finnas någon typ av 

återkoppling på informationen som det talas om, för att ett genomslag ska ske. Det kan 

vara återkoppling avseende ett problem som antingen förbises eller ett problem som 

uppmärksammas allt för mycket. Återkopplingen kan ske genom enkäter, omröstningar, 

artiklar, rapporter m.m. 
 

2.2.2 Nyinstitutionell teori 

Det klassiska synsättet inom organisationsteorier är att organisationer planerar det 

vardagliga arbetet och kritiskt väljer mellan olika metoder för att nå sina mål. 

Förändringar sker inte heller utan utförlig planering, med andra ord är organisationen 

stabil och påverkas inte av omvärlden. Organisationer ses som rationella, således 

kommer trender och förändringar i omvärlden kan endast påverka en organisation ur ett 
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klassiskt organisationsteoretiskt synsätt efter noga övervägande. Även om mycket i vårt 

samhälle kan förklaras utifrån antagandet om att människan är rationell, kan detta 

antagande endast i begränsad utsträckning förklara hur organisationer fungerar. Den 

nyinstitutionella teorin ger en annan förklaring. (Eriksson-Zetterqvist, 2009).  

 

Nyckelresonemanget i den nyinstitutionella teorin är att organisationer påverkas av 

andra organisationer i sin omgivning och följer socialt skapade regler, teorin förklarar 

således en organisations beteende och förändring utifrån andra än ekonomiskt rationella 

skäl. Teoretiker menar att organisationer växer och utvecklas som en avspegling av 

människans social konstruktion. Den tidiga institutionella teorin fokuserar på 

organisationers olikheter i struktur och beteende medan den nyinstitutionella teorin 

istället ser till organisationers likhet (Eriksson-Zetterqvist, 2009). Den nyinstitutionella 

teorin belyser vilka krafter som driver organisationer till att förändras och anpassas efter 

den uppfattningen omvärlden har av dem (Eriksson-Zetterqvist, 2009). En förändring 

sker genom isomorfism när företag och organisationer påverkas av bilden av hur ett 

framgångsrikt och legitimt företag eller en organisation bör se ut (Zajac och Kraatz, 

1993). Detta kommer påverka hur beslut fattas och därmed också hur de agerar för att 

genomgå en förändring. Enligt Di Maggio och Powell (1983) finns det tre olika typer av 

isomorfism inom den institutionella teorin; en tvingande, mimetisk och en normativ.  

• Den tvingande isomorfismen tvingar företag att genomgå förändring med hjälp 

av lagar, avtal eller kontrakt. Detta sker genom politiska krafter och avspeglar 

vad som förväntas av miljön de verkar i. Den tvingande isomorfismen kan 

förklara varför olika beslut fattas av företagen som de själva inte har valt utan då 

har tvingat företagen till att agera på ett visst sätt.  

• Den mimetiska isomorfismen sker istället då företag upplever en osäkerhet över 

hur de ska bete sig och att då härma andra liknande företag blir den trygga och 

säkra lösningen. Att härma andra framgångsrika företag är också ett tecken på 

att företaget är benäget att framstå som legitimt. 

• Den normativa isomorfismen behandlar istället individen som genom 

professionalisering driver företaget att genomgå en förändring. DiMaggio och 

Powell (1983) menar att exempelvis utbildning och vad en individ förespråkar 

kommer att spridas inom ett företag bli det genomgående beteende de anställda 

har. Detta sprids inte bara inom organisationen utan även inom individens 
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nätverk vilket resulterar i att det kan skapas fält där organisationer liknar 

varandra. 
 

2.2.3 Spridning 

Teorin om spridning belyser i vilken grad nya innovationer sprids och mottages i sociala 

system (Rogers, 2003). Processen för spridning avser hur en innovation överförs genom 

olika kanaler till enheter i ett socialt system över tid (Rogers, 2003; Lapsley & Wright, 

2004; Bradford & Kent, 1977 refererad i Ax & Bjornenak, 2005). Enligt Rogers (2003) 

omfattar spridningsprocessen fyra huvudsakliga faktorer; (1) innovation, (2) 

kommunikation, (3) tid och (4) sociala system. En idé, praktik eller objekt som begrips 

som nytt hos olika individer benämns för en innovation. Rogers (2003) hävdar att en 

innovation kan uttryckas i upplevelser och antaganden och behöver inte vara ett helt 

nytt koncept för att det uppfattas som en innovation. Författaren menar därmed att 

innovationen bör uppfattas som nytt och behöver inte inkludera enbart ny kunskap. De 

egenskaper som innovationen innehar bestämmer hastigheten för hur fort innovationen 

sprids och mottages bland enheter i sociala system (Rogers, 2003; Ax & Bjornenak, 

2005). Innovationer kan spridas och mottagas i olika takt, Rogers (2003) beskriver fem 

olika faktorer som antingen påskyndar eller fördröjer takten; relative advantage, 

compatibility, complexity, trialability och observability.  
 

• Uppfattas en innovation som bättre än den idé som ämnas ersättas påskyndas 

takten av mottagelsen av innovationen. Uppfattar individen att innovationen som 

fördelaktig kommer den spridas snabbare. Detta benämner Rogers (2003) som 

relative advantage och mäts dels i ekonomiska termer men också i 

bekvämlighet, tillfredsställelse och i socialt inflytande.  

• Compatibility handlar om hur kompatibel en innovation är, med andra ord; i 

vilken grad innovationen överensstämmer med bland annat dess egenskaper och 

behov hos användare. En mindre kompatibel innovation, som inte stämmer 

överens med existerande värderingar och normer, sprids inte i samma 

utsträckning som en innovation som är kompatibel.  

• Complexity talar om graden en innovation kan uppfattas som obegriplig och 

komplex att tillämpa. Är idén tillräckligt begriplig kommer den också spridas 

snabbare. 

• I den mån en innovation kan experimenteras i begränsad utsträckning benämner 

Rogers (2003) för trialability.  
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• Observability handlar om i vilken utsträckning en innovation synliggörs för 

andra. När individer ser utfallet av en innovation utan svårigheter, ökar 

sannolikheten för innovationens spridning.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1. The Diffusion Process. Roger (2003, s.11) 

 

Figur X figur illustrerar i vilka hastigheter innovationer sprids utifrån ovanstående 

faktorer enligt Rogers (2003). Utöver dessa fem faktorer har ytterligare två fenomen 

identifierats av Bjornenak (1997) som påverkar hastigheten, motstånd och hinder. Finns 

det ingen vilja att genomgå förändringar utgör detta ett motstånd för spridningen av 

innovationer. Saknas däremot resurser eller uppstår andra kulturella alternativt språkliga 

svårigheter är detta istället ett hinder enligt Bjornenak (1997). Framgången av en 

innovationsspridning är också förenligt med vad som anses vara socialt accepterat i 

samhället, alltså legitimt (Mazza och Alvares, 2000).  
 

Kommunikation är spridningsprocessens andra väsentliga faktor. Ömsesidig fördelning 

av information bland enheter i ett socialt system, där ambitionen är att skapa en 

gemensam förståelse sinsemellan, benämner Rogers (2003) för kommunikation. Teorin 

om spridning belyser att nya ideér förmedlas, mot bakgrund av detta hävdar författaren 

att spridning är en typ av kommunikation. Informationsutbyte mellan individer är 

därmed en viktig del i spridningsprocessen (Rogers, 2003; Lapsley & Wright, 2004).    
 

Den tredje faktorn i spridningsprocessen avser tid. Rogers (2003) presenterar en 

normalkurva vilken visar diskrepansen mellan individer som tidigt antar en ny idé och 
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individer som har svårt för förändringar. Segmenten i normalkurvan består av; 

innovators, early adopters, early majority, late majority och laggards.  
 

 

Diagram 2. Diffusion of innovations theory. Rogers 2003 

 

• Innovators utgörs av individer som har ett intresse av förändring och söker sig 

själva till nya idéer. Denna typ av individer är avgörande vid spridningen av en 

innovation då det är dem som lanserar idén till att börja med. 

• Individer som har en hög grad av uttalanden utgörs av early adopters. Dessa 

personer är tidiga med att försöka finna nya innovationer.  

• Early majority är de individer som accepterar en innovation mer långsamt än 

föregående två typer av individer, innovators och early adopters. 

• Segmentet late majority omfattar individer som är kritiska och skeptiska till nya 

ideér. Denna grupp av individer antar en innovation långt efter att samhället 

accepterat innovationen.  

• Laggards utgörs av den gruppen individer som accepterar en innovation allra 

sist. Dessa individer har ett konservativt förhållningssätt och är mer isolerade i 

förhållande till ovanstående övriga individer. Laggards är därav inte lika 

förändringsbenägna. 
 

Sociala system utgör spridningsprocessens fjärde och sista faktor. En sammanslutning 

av solidariska enheter, vilka gemensamt är involverade i en problemlösning med 

måluppfyllelse som ambition, definierar Rogers (2003) som sociala system. I det sociala 

systemet samverkar individer, formella grupper, delsystem och organisationer. Detta 

innebär att normer och kommunikation därför också influerar det sociala systemet och 

spridningsprocessen.  
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2.2.4 Garbage Can Theory 

En av flera organisationsteorier kring beslutsfattarprocesser är garbage can teorin 

(GCT), även benämnd soptunnemodellen. GCT utgår från att de beslut som fattas inom 

en organisation har framkommit genom slumpen inte på grund av rationella 

förutsättningar (Cohen, March & Olsen, 1972; Bendor, Moe & Shotts, 2001; Gibbson, 

2003). GCT bygger på antagandet om att problem och lösningar är osammanhängande 

flöden av ideér som ibland möts vid en problemlösning. Processen för problemlösning 

kan därmed initieras med en lösning som söker ett problem att appliceras på (Cohen et 

al., 1972). Cohen et al. (1972), grundarna av teorin, menar vidare att GCT är ett försök 

att förklara hur organisationer tar beslut och löser problem under förhållanden där beslut 

är extremt svåra eller omöjliga att ta.  
 

Enligt Cohen et al. (1972) präglas organisationer och/eller beslutssituationer av tre 

allmänna egenskaper; (1) problematiska preferenser, (2) otydlig teknologi och (3) löst 

deltagande. Problematisk preferens definieras som en situation där gemensamma mål 

inte fördelas i hela organisationen. Författarna menar att organisationer arbetar med en 

rad odefinierade preferenser och samlade idéer där en sammanhängande struktur saknas. 

Otydlig teknologi handlar om att organisationens processer inte förstås av samtliga 

medarbetare. Trots att organisationen levererar värde uppstår en okunskap bland 

medarbetarna kring de interna processer som genomförs. Den sistnämnda egenskapen, 

löst deltagande, avser den varierande tid och ansträngning varje deltagande tillför 

organisationen. Engagemang varierar från en anställd till en annan, vilket resulterar i ett 

”slarvigt” beslutsfattande (Cohen et al., 1972).  

 

För att komma i underfund med beslutsfattande under dessa identifierade 

tvetydighetsförhållanden beskriver Cohen et al. (1972) en modell som kan specificeras i 

fyra olika flöden och en uppsättning av olika antaganden i GCT. Modellen för 

beslutsfattande är inte strategisk och de fyra flöden är; problem, lösningar, deltagare och 

val av möjligheter eller beslutssituation (Bendor et al., 2001). Författarna definierar 

problem som ett bekymmer kring personer internt och externt i organisationen som 

kräver uppmärksamhet, lösningar som svaret på problemet, deltagare som personer 

som är involverade i beslutsfattandet och val av möjligheter som situationer som kräver 

ett beslutstagande. Det sistnämnda avser potentiella möjligheter som uppkommer 

regelbundet och som är särskilda för olika organisationer. Cohen et al. (1972) hävdar att 

beslutsprocessen i GCT är öppen och oförutsägbar, på grund av att samtliga 
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identifierade problem och lösningar som uppkommer ”kastas ner i en soptunna” under 

tiden som de skapas. Denna blandning av olika lösningar hjälper sedan beslutsfattare att 

ta ett slumpmässigt beslut ur denna “soptunna”. Viktigt att notera är att några problem 

kanske aldrig får en lösning eller att lösningar inte relateras till det definierade 

problemet (Gibbson, 2003). Bendor et al. (2001) påpekar att modellen innehåller en hög 

nivå av komplexitet och otydlighet, främst på grund av beslutstagandet sker oftast 

slumpmässigt och inte på rationella grunder.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Garbage Can Model. Inspirerad av Cohen et al. (1972).  
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2.3 Analysmodell  
Med utgångspunkt i uppsatsens syfte, där diskursens relevans (första studie) undersöks 

på företagsnivå (andra studie), har vi valt att förklara diskursen utifrån valda teorier, 

bland annat genom nyinstitutionell teori och agendateorin. Den nyinstitutionella teorin 

har använts för att förklara varför diskursen om integrerad rapportering framkommit 

genom mimetisk och normativ isomorfism. Vidare har agendateorin används i 

kombination med Jonnergård och Larsson-Olaisons (2010) implementeringsförklaring. 

Implementeringsförklarningen hjälper oss att förstå hur väl den svenska kontexten är 

lämpad för fenomenet integrerad rapportering baserat på vad som framkommer i 

diskursen.  
 

Diskursen har också applicerats på företagsnivå i en andra studie för att undersöka 

vilken relevans som finns avseende det upplevda problemet med rapporter. Till vår 

hjälp använder vi spridningsteorin för att förklara utbredningen av integrerad 

rapportering. Teorin  identifierar 

de omständigheter som antingen 

fördröjer eller påskyndar 

spridningen av integrerad 

rapportering i Sverige. För att 

ytterligare förklara vad som 

motiverar företagen att fatta vissa 

beslut används den institutionella 

teorins tvingande och mimetiska 

isomorfism.  
 

Avslutsningsvis väger vi samman 

resultaten från diskursen och 

företagen och analyserar 

relevansen av diskursen i ljuset av 

CGT. Teorin bidrar med att 

förklara hur problem och 

lösningar överensstämmer med 

varandra 
Figur 3. Analysmodell 
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3. Metod  

 
I detta kapitel presenteras uppsatsens forskningsansats, vilken avser bland annat metodval och 

tillvägagångssätt för insamling till det empiriska materialet till studie ett och två. Metodkapitlet 

är strukturerad på det vis att urval, datainsamling och databearbetning behandlas separat för 

studie ett och studie två. Kvalitetsmått och etiska överväganden avser båda studierna.  

 

3.1 Val av metod  
För att uppfylla uppsatsens syfte har vi valt en kvalitativ forskningsmetod som 

genomsyrar uppsatsens två studier. Kvalitativ forskning beskrivs som ett metodval med 

inriktning på ord istället för siffror (Bryman, 1997; Justesen & Mik-Meyer, 2011; 

Bryman & Bell, 2013). Ahrne och Svensson (2011) identifierar samtliga metoder, vilka 

konstrueras genom intervjuer, observationer eller analys av texter, som kvalitativa 

metoder. Med andra ord, metoder som inte analyseras kvantitativt med hjälp av 

statistiska verktyg faller inom ramen för kvalitativa metoder (Ahrne & Svensson, 2011; 

Allwood, 2010). Kvantitativa metoder avser däremot att analysera relationen mellan 

olika variabler och inte mellan människor (Trost, 2005) och mot bakgrund av detta har 

uppsatsens författare valt en kvalitativ metod eftersom relationen mellan olika variabler 

inte avses att studeras i denna uppsats. Staffan (2011) hävdar vidare att kvalitativa 

metoder handlar om hur något åskådliggörs, vilket beskrivs främst genom människors 

uppfattningar. Denna uppsats behandlar experternas diskurs vilken är en samling av 

uppfattningar och argument om ämnesområdet integrerad rapportering. I vår andra 

studie undersöks diskursens relevans bland företag i Sverige. För att erhålla 

respondenternas uppfattningar, som inte kan mätas i kvantitativa termer, har det således 

varit lämpligt att använda kvalitativ metod för uppsatsens två studier.  
 

Diskursanalys är en form av analysmetod som ofta används i kvalitativa metoder 

(Bryman & Bell, 2013). Begreppet diskurs är inte entydigt och kontroversiellt, 

definieringen skiljer sig beroende på vad diskursen har för betydelse. Enkelt uttryckt 

handlar en diskurs om “ett bestämt sätt att tala om och förstå världen”. I diskursanalyser 

görs ingen åtskillnad mellan olika typer av material, vare sig det är en offentlig 

utredning eller en artikel i en veckotidning kan både den ena och andra källan bidra till 

analysen och bearbetas på samma sätt. Huvudsaken är att forskaren kan komma nära 

verkligheten som ämnas undersökas.  Då inget material är mer verkligt än något annat 
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är således risken liten att forskaren misslyckas i sitt urval och får ett snedvridet resultat 

(Börjesson och Palmblad, 2007).  
 

Diskursanalys är ett sätt att analysera det som yttrats i skrift och tal, även Bryman och 

Bell (2013) nämner diskursanalysen som en språkbaserad kvalitativ metod. De menar 

att det är viktig för forskaren att vara medveten om att de inte endast är med och 

avbildar verkligheten utan även skapar diskursen beroende på vilket urval som görs, 

utformning på studien och uppbyggnaden av kontexten (Bryman och Bell, 2013; 

Börjesson och Palmblad, 2007).  
 

Vi upptäckte tidigt under arbetsgången för uppsatsen att integrerad rapportering var ett 

omtalat ämne inom redovisningsbranschen och framställdes som givet val inom 

rapporteringsvägar. Vid ytterligare efterforskning uppmärksammade vi att få företag i 

Sverige hade implementerat ramverket <IR> i relation till den uppmärksamhet 

fenomenet fått bland experter inom området. Då diskursanalys är ett verktyg för att 

förstå vilket anspråk någon gör på en verklighet både i tal och skrift, i synnerhet 

experter om integrerad rapportering, var diskursanalys ett givet metodval. Diskursen 

framställs på experternas nivå och då uppsatsens syfte är undersöka diskursens relevans 

bland företag i Sverige, har vi valt att genomföra en andra studie på företagsnivå. 
 

3.2 Val av teorier 

Mot bakgrund av uppsatsens syfte, att inom ramarna för integrerad rapportering 

undersöka diskursen och hur den uppfattas bland företag, har fyra teorier valts som 

bistår med förklaringar till varför den bild vi skapar oss om diskursen ser ut som den 

gör. De valda teorierna är agendateorin, nyinstitutionell teori, spridningsteorin och 

GCT. 
 

• För att skapa en förståelse för hur integrerad rapportering uppmärksammas har 

vi valt att använda oss av teoretiska förklaringar från agendateorin. Teorin utgår 

från att ett fenomen som det talas tillräckligt mycket om, kommer att få en plats 

på dagordningen (McCombs & Shaw, 1972). Tillsammans med teorin används 

en implementeringsförklaring av Jonnergård och Larsson-Olaison (2010) för att 

komplettera bilden av hur förståelsen för integrerad rapportering underbyggs i 

en svensk kontext.  
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• Den nyinstitutionella teorin förklarar varför diskursen ser ut som den gör samt 

varför företag tilltalas eller låter bli den integrerade rapporteringen, beslut som 

grundas  utifrån isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983). 
 

• Teorin om spridning förklarar hur nya innovationer, i detta fall integrerad 

rapportering, sprids genom att belysa olika attribut och egenskaper för 

innovationen. Teorin hjälper även att identifiera eventuella omständigheter som 

fördröjer eller påskyndar spridningen (Rogers, 2003). Spridningsteorin har 

använts i uppsatsen för att beskriva hur integrerad rapportering sprids bland 

företag i Sverige och vilka möjligheter som finns till eventuellt fortsatt 

utveckling.  
 

• GCT förklarar hur problem och lösningar på problem fluktuerar löst och 

osammanhängande. Ibland öppnas uppstår en situation som ger möjlighet för ett 

problem och en lösning att mötas (Cohen et al., 1972; Gibbson, 2003). Denna 

teori förklarar att problem och lösningar kan uppstå slumpmässigt, ibland 

uppstår dock en situation som möjliggör att lösning och problem möts i en 

perfekt match. Detta är lämpligt då uppsatsens syfte ämnar att undersöka 

relevansen mellan diskurs och företag. 
 

3.3 Diskurs 

Som tidigare nämnt är syftet med uppsatsens första studie att undersöka diskursen, alltså 

vilka argument om integrerad rapportering som drivs bland experter i Sverige. 

Diskursen baseras på de valda experternas personliga uppfattningar och erfarenheter om 

integrerad rapportering. Uppsatsens författare har bedömt att intervjuer med experter 

kring området för integrerad rapportering utgör en tillräcklig grund för utformning av 

intervjuguide till studie två. De uppfattningar som yttras bland experterna är på 

professionell och kompetent nivå och enligt oss lämpliga att undersökas på 

företagsnivå. Komplettering med artiklar i uppsatsens första studie  har därmed inte 

varit nödvändigt för att uppfylla vårt syfte. Den mängd artiklar om integrerad 

rapportering som finns tillgänglig och som har lästs har även bedömts inte bidra med 

nya argument i diskursen. Då mättnaden i diskursen uppnås utan kompletterande 

argument från artiklar valdes dessa därmed bort från denna studie.  
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3.3.1 Val av experter 

För att erhålla kvalité i kvalitativa intervjuer anser Trost (2005) att urvalet inte bör vara 

allt för stort. Författaren menar att för många intervjuer leder till att materialet blir 

svårhanterligt och rörigt, dessutom ökar risken att förbise viktiga detaljer. I distinktion 

till kvantitativa metoder, vilka avser att generalisera resultat, behöver inte kvalitativa 

metoder vara representativa och därmed inte generaliseras (Bryman, 1997; Bryman & 

Bell, 2013). Syftet med den första studien har inte varit att generalisera resultaten, 

snarare att skapa en uppfattning om hur de valda respondenterna ser på integrerad 

rapportering och dess utveckling i Sverige. I detta fall är alltså diskursen viktig och inte 

att studiens resultat kan ses som en generalisering.  

 

Det finns flera olika urvalsmetoder, Denscombe (2010) gör åtskillnad mellan två 

metoder; sannolikhetsbaserade urval och icke-sannolikhetsbaserade urval. Det 

sannolikhetsbaserade urvalet baseras på ett slumpmässigt urval där forskaren inte har 

någon påverkan på urvalet. För att erhålla ett representativt urval för det specifika syftet, 

är det således slumpen som avgör urvalet i en population. I det icke-

sannolikhetsbaserade urvalet finner forskaren det svårt eller inte önskvärt att att välja 

urvalet slumpmässigt (Denscombe, 2010; Bryman & Bell, 2013). I diskursen har 

respondenterna valts strategiskt och inte slumpmässigt. För att grunda uppsatsens andra 

studie på informationen i diskursen är det viktigt att vi med säkerhet kan erhålla 

tillförlitlig information, denna kan då inte erhållas om urvalet är slumpmässigt. 

Uppsatsens författare har strategiskt valt ut personer som uttalat sig kring integrerad 

rapportering vid tidigare tillfällen och gjort den bedömningen att diskursen kan byggas 

på experternas argument.  
 

Vi har haft som avsikt att intervjua personer från IIRC, men även representanter från 

IIRC:s pilotprogram. Lars-Olle Larsson är ambassadör för IIRC i Sverige och Henning 

Dräger är ansvarig för IIRC:s företagsnätverk, valet att intervjua Larsson och Dräger har 

därmed varit av hög relevans för uppsatsens syfte. Mikael Hagström, CFO för Volvos 

samriskbolag i Kina, har tidigare varit redovisningschef för Volvo när företaget ingick i 

IIRC:s pilotprogram. Med hänsyn till att Volvo var det enda svenska bolaget som 

deltagit i pilotprogrammet, var Hagströms åsikter som tidigare redovisningsspecialist på 

Volvo av intresse för uppsatsen. Dan Brännström är generalsekreterare på FAR, 

branschorganisationen för lönekonsulter, redovisningskonsulter, revisorer och 

rådgivare. Brännström har drivit debatten kring integrerad rapportering på sin blogg på 
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nätet vid flera tillfällen och belyst behovet av en ny rapportering. Bo Lagerström är 

partner på PwC och även ansvarig för den tävling PwC arrangerar årligen för bästa 

värdeskapande rapport. Uppsatsens författare bedömde att både Brännström och 

Lagerström har uppfattningar som är relevanta för studiens resultat. Nedan presenteras 

de valda respondenterna, deras ansvarsroller och intervjuerna i kronologisk ordning.  
 

Organisation/ 
Företag 

Respondent Ansvarsroll Intervju- 
tillfälle 

Intervjutyp 

IIRC Lars-Olle 
Larsson 

Ambassadör på IIRC i 
Sverige 

22/3-2017 Telefonintervju 

FAR  Dan 
Brännström 

Generalsekreterare på FAR 23/3-2017 Personlig 
intervju 

Volvo 
/DongFeng 

Mikael 
Hagström 

CFO för Volvos 
samriskbolag i Kina med 
DongFeng 
 

30/3-2017 Mailintervju 

PwC Bo 
Lagerström  

Partner på PwC 5/4-2017 Telefonintervju 

IIRC  Henning 
Dräger 

Director <IR> Business 
Networks & Innovation 

6/4-2017 Webbseminarium 
 

Tabell 1. Respondenternas urval studie ett   
 

3.3.2 Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer har använts vid insamling av empirisk material i denna 

studie. Semistrukturerade intervjuer karaktäriseras av en intervjuguide vilken används 

som stöd vid intervjun, respondenten har däremot möjlighet att besvara frågor utanför 

intervjuguiden som forskaren kan ställa för att skapa en bättre förståelse, med andra ord 

följdfrågor som uppkommer under tiden intervjun sker (Bryman, 1997; Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011; Bryman & Bell, 2013; Alvehus, 2013). Trost (2005) hävdar 

vidare att intervjuguiden ska vara internationaliserad, vilket betyder att intervjuaren ska 

vara väl förberedd och påläst vid intervjutillfället.  
 

Vi har föredragit att muntligt få genomföra intervjuerna, antingen via telefon eller 

personliga möten vilket är ett arbetssätt vi har kunnat följa i majoriteten av våra 

intervjuer. En av fem intervjuer har skett via mailkontakt vilket är ett arbetssätt vi valt 

att acceptera då alla våra respondenter är strategiskt utvalda och därför också av vikt för 

studiens resultat. Utöver intervjuer har även ett webbseminarium med Henning Dräger 

utgjort underlag för studiens resultat. Insamling av material i form av 
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enkätundersökningar har inte varit en möjlighet för oss. Vi har valt att arbeta med 

semistrukturerade intervjuer eftersom fokus i studien har varit att erhålla uppfattningar 

kring integrerad rapportering. En risk med enkätundersökningar är att svar kan 

utelämnas på grund av missförståelse av frågan. Respondentens djupgående svar 

tenderar även att begränsas i en enkätundersökning eftersom utrymme för utveckling av 

svar lämnas inte. I en kvalitativ ansats där ord analyseras (Bryman 1997; Bryman & 

Bell, 2013), lämnas däremot utrymme för respondenten att utveckla sina svar 

ytterligare. Vi anser därmed att respondenternas uppfattningar framkommer tydligare i 

intervjuer snarare än i enkätundersökningar.  
 

Till insamling av data har en intervjuguide använts (se Bilaga X). Vid utformandet av 

denna intervjuguide arbetade författarna med att utforma frågorna på ett sätt att 

respondenternas uppfattning kunde frambringas om fenomenet integrerad rapportering 

snarare än att intervjun skulle framstå som ett kunskapstest ur respondentens synvinkel. 

Detta var viktigt då författarna ville åt de olika respondenternas personliga erfarenheter 

och åsikter och därmed få en uppfattning för vad som är de anser är viktigast med 

fenomenet integrerad rapportering och dess utveckling i Sverige. Vidare har uppsatsens 

författare varit pålästa och förberedda inför intervjutillfället för att internationalisera 

intervjuguiden.  
 

3.3.3 Kritisk diskursanalys  
Många är eniga om att diskurs är ett oklart och svårt begrepp att definiera. Winther-

Jörgensen och Philips (2000) har försökt förklara diskurs och menar att det är ”ett sätt 

att tala om och förstå världen”. Det finns tidiga modeller för diskursanalyser där 

Fairclough bidragit till området. Dessa modeller fick dock kritik både för att ha en 

normativ utgångspunkt men också för tolkningen av resultaten. Enligt Fairclough och 

andra kollegor var det sådan kritik som menade att analysmodellerna endast lyfte fram 

vissa aspekter vilket var kritik som inte gick att bortse från. Erlingsdottír och 

Jonnergård (2017) menar att normativ forskning kan i någon utsträckning undvikas 

genom systematisk analys och tydliga utgångspunkter. Det är dock svårt att helt undvika 

och inte ge utrymme för tolkningar då diskursanalyser vanligtvis undersöker sociala 

fenomen, forskaren får istället grundligt motivera sina tolkningar. Fairclough svarade på 

kritiken med nya analysmodeller och gjorde en så kallad argumenterande vändning, han 

belyste nu praktiska istället för teoretiska resonemang. 
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Fairclough och Faircloughs (2012) utvecklad analysmodell för diskurser ombildar 

argument för problem och lösningar i en diskurs. Dessa argument utvärderas utifrån 

vilket anspråk på handling som görs och vilken övertygande kraft argumenten har. 

Modellen utgörs av fem olika komponenter (översättning Erlingsdottír och Jonnergård, 

2017); värde (value, V), mål (goal, G), omständigheter (circumstances, C), medel-mål 

(means-goal, M-G) och ett anspråk på den rätta lösningen (claim for action). För att 

utvärdera argumenten kan forskaren ställa sig frågor för varje komponent. Exempelvis 

kan frågan ställas, strider värdet (G) mot andra värden? Bör andra värden övervägas? 

Vidare bör omständigheterna (C) utvärderas genom att ifrågasätta om de uppskattas 

korrekt. Detta leder till medel-målet (M-G), leder handlingen (M-G) till att uppnå målet 

(G)? Om slutsatsen kan dras att medel-målet (M-G) inte är adekvat för att nå målet 

behöver nödvändigtvis anspråket på handlingen inte vara felaktigt. 

 

Figur 4. Kritisk diskursanalys tolkad av Erlingsdottír & Jonnergård, 2017 

 

Diskursmodellen är ett sätt för uppsatsens författare att bearbeta och sortera den 

insamlade empirin från studie ett. Att skilja på och tolka de argument och upplevelser 

som experterna uttryckt var kritiskt för vidare arbete i uppsatsen då studie två bygger på 

den diskurs som uppmärksammats i första studien. För att tydligt skapa en bild av 

situationen av den integrerade rapporteringen som fenomen i en svensk kontext är det 
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relevant att skilja på vilka uttalanden i diskursen som är värderingar, mål, 

omständigheter, medel-mål eller anspråk på rätt handling. I denna diskursanalys har vi 

därför utgått från begreppen och vad de avser att svara på för att sortera det insamlade 

materialet. Anspråket på rätt handling är i detta fall att vad experterna anser företagen 

bör göra. Värderingarna svarar på varför det är värt att göra. Målet är den bilden 

experterna har av en framtida situation. Omständigheter svarar på hur situationen ser ut 

för tillfället och identifierar eventuella möjligheter eller hot för att uppnå målet. Medel-

mål har svarat på vilka verktyg som gör att målet uppfylls.  
 

3.3 Företag 

En bakomliggande orsak till att genomföra en andra studie grundar sig i vår observation 

av att få företag i Sverige följer ramverket <IR> i relation till den uppmärksamhet 

fenomenet fått bland experter inom området. I denna studie undersöks därmed vilken 

relevans experternas diskurs har bland företag i Sverige.  Författarna gör bedömningen 

att i empirin inte diskutera eller analysera vilket företag som erfarar vad då det inte är 

relevant för studiens syfte.  
 

3.3.1 Val av företag  
Mot bakgrund av att integrerad rapportering vänder sig till samtliga företag, där bransch 

eller storlek spelar mindre roll, har vi i vår uppsats valt att genomföra vårt urval på 

slumpmässiga grunder i enlighet med Denscombes (2010) sannolikhetsbaserade urval. 

Det slumpmässiga urvalet har även tillämpats för att hindra att resultaten styrs mot en 

strategisk riktning. Med hänsyn till att argumenten i studie ett kan appliceras på alla 

företag utan kategoriseringar, anser vi att ett slumpmässigt urval är lämpligt för att 

uppfylla vårt syfte. Det kriterium som krävts för samtliga företag i populationen har 

varit att företagen är börsnoterade på Stockholmsbörsen. Att företagen är noterade 

baseras på det faktum att integrerad rapportering används av företag som är noterade i 

de länder där integrerad rapportering är obligatoriskt.  

Liknande studie ett har inte meningen med studie två varit att generalisera resultaten, 

detta är svårt att uppnå i kvalitativa studier (Trost, 2005). I vår andra studie har vi inte 

eftersträvat att erhålla material från företag som representerar en stor population av vad 

svenska företag har att säga om rapportering. Syftet har snarare varit att undersöka hur 

företag förklarar sin rapportering mot bakgrund av de argument som framkommit i 

diskursen. Vi vill därmed peka på vad som talar för eller emot en relevans. Det har 



  
 

39 

således varit viktigt för oss att nå betydelsen av det den representativa individen har att 

säga snarare än hur många individer som kan intyga att det finns en relevans i diskursen 

eller inte. Resultaten kan inte heller generaliseras då urvalet är slumpmässigt och 

inkluderar företag av olika branscher och storlek. Generalisering på resultat av sex 

företag i studien skulle därmed bli vag och felaktig.  

Det är ofta problematiskt att veta hur stort urvalet bör vara. Enligt Kvale (1997) är 

uppsatsens syfte, resurstillgångar och tid tre viktiga faktorer som bestämmer hur stort 

urvalet kan vara. Trost (2005) menar vidare att det inte är antalet intervjuer som är av 

vikt, utan det är kvaliteten i intervjuerna som är väsentlig. Med hänsyn till uppsatsens 

syfte, tid och resurser har vi använt mättnadskriteriet vid bedömning av antal intervjuer. 

Mättnadskriteriet avser att när de vanligaste uppfattningarna och svaren uppnåtts ska 

intervjuerna avbrytas (Trost, 2005). I denna studie har vi bedömt att mättnadskriteriet 

har uppnåtts efter den sista intervjun, alltså när intervjuerna inte längre ger någon ny 

information. Fler intervjuer var därmed inte nödvändigt för att uppfylla vårt syfte.  

Vid kontakt med företagen har vi föredragit att intervjua personer som har kunskaper 

om rapportering och den interna verksamheten i företaget. Det mest naturliga valet av 

respondenter denna studie har har därmed varit att intervjua redovisningschefer och 

controllers, då vi anser att personer med dessa befattningar kan besvara våra frågor på 

ett adekvat sätt. I de fall vi inte kommit i kontakt med personer med redovisningschefer 

respektive controllers har vi istället intervjuat ekonomichefer. Detta resulterade i att 

urvalet av våra respondenter utgörs av tre redovisningschefer, en controller och två 

ekonomichefer. Nedan presenteras de respondenter vi varit i kontakt med och intervjuat 

från respektive företag ur det slumpmässiga urvalet. 

Företag Respondent Ansvarsroll Intervju- 
tillfälle  

Intervjutyp 

Ahlsell Erik Andersson  Ekonomichef 3/5-2017 Telefonintervju 

Clas Ohlson  Roger Edbom  Redovisningschef 4/5-2017 Telefonintervju 

AxFood Johan Dahlin  Redovisningschef 5/5-2017 Telefonintervju  

Sweco Towe Preusler  Redovisningschef 9/5-2017 Telefonintervju 
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Beijer Alma  Jan Blomén  Ekonomichef 9/5-2017 Telefonintervju 

Rejlers Mikael Lingefelt  Controller 9/5-2017 Telefonintervju 

Tabell 2. Respondenter urval studie två   

 

3.3.2 Datainsamling 

Insamlingen av data till studie två har skett genom semistrukturerade telefonintervjuer 

med företag. Precis som i den första studien har valet landat på att arbeta utifrån en 

intervjuguide som är uppbyggd på några få men öppna frågor. Författarna uppfyller 

Trost (2005) kriterium för internationalisering, alltså att intervjuaren är förberedd och 

påläst vid intervjutillfället, genom den kritiska diskursanalysen i första studien. Genom 

diskursundersökningen har författarna en klar bild av vad experter argumenterar för 

gällande integrerad rapportering, detta har resulterat i att intervjuerna har kunnat 

genomföras på ett semistrukturerat sätt. Att arbeta med semistrukturerade intervjuer har 

även varit lämpligt då argumenten framförda i diskursen ofta kom att omformuleras och 

förklaras ytterligare vid intervjutillfällena. För att erhålla uppfattningar och erfarenheter 

för samtliga dimensioner som framförts i diskursen har följdfrågor för förtydliganden 

varit avgörande, i analogi med tillvägagångssättet för semistrukturerade intervjuer. 

Samtliga intervjuer har genomförts via telefon, främst på grund av att företagen är 

geografiskt utspridda vilket försvårar personlig kontakt.  

 

Intervjuguiden (Bilaga 2) har utformats på slutsatser dragna i diskursanalysen. 

Experternas argument för fenomenet integrerad rapportering har analyserats utifrån en 

diskursmodell som sorterar argumenten i fem kategorier; värdering, mål, 

omständigheter, medel-mål och anspråk på rätt handling. Dessa kategorier har gett 

perspektiv på vilka dimensioner som experterna anser vara mest betydelsefulla för den 

integrerade rapporteringen och utgör därför grunden till studie två. Dessa dimensioner 

har varit utgångspunkten för intervjuguidens utformning då syftet med den andra 

studien är att undersöka vilken relevans argumenten har i den så kallade verkligheten 

bland företagen.  
 

3.3.3 Innehållsanalys 

Det finns olika sätt att bearbeta kvalitativt material på, ett sätt är genom kvalitativ 

innehållsanalys vilket också är valet för studie två. Polit och Beck (2010) definierar 

kvalitativa innehållsanalyser som analyser av beskrivande texter och material, genom att 
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analysera mönster i texten identifieras framträdande begrepp och teman. Det antas i 

innehållsanalyser att meningar, fraser och ord har samma innebörd när de delas in i 

samma kategorier. Syftet med innehållsanalyser brukar vara att uppnå en koncentrerad 

beskrivning av fenomenet som studeras och beskriva det med hjälp av olika kategorier 

(Cavanagh, 1997). Graneheim och Lundmark (2004) skiljer på analys av manifest och 

latent innehåll. Manifest innehåll är tydligt och uppenbart, medan latent innehåll oftast 

inte är lika uppenbart och kan ha ett dolt syfte. I denna uppsats har vi valt att fokusera 

på manifest innehåll eftersom vi analyserar enbart det som yttrats vid intervjun. Vi anser 

att analys av latent innehåll inte är relevant för att uppfylla uppsatsens syfte, främst för 

att kostnaden i form av tid inte överväger nyttan. 
 

Enligt Weber (1990) Burnard (1996) finns inga tydliga riktlinjer eller regler för 

innehållsanalyser, huvudsaken är att ord ska kategoriseras. Vid innehållsanalyser brukar 

dock en kategoriseringsmatris tas fram, den kan antingen vara strukturerad eller 

ostrukturerad. En strukturerad matris innebär att analysen sker inom strikta och 

bestämda gränser av kategorier medan en ostrukturerad analys skapar gränser för 

kategorierna allt eftersom analysen sker (Polit och Beck, 2004; Patton, 1990; 

Sandelowski, 1993). I studie två har Graneheim och Lundmarks tillvägagångssätt 

(2004) inspirerat valet av metod till innehållsanalysen vilket resulterade i en 

ostrukturerad matris, kategorierna bestämdes allt eftersom analysen utfördes. 
 

Proceduren av innehållsanalysen började med att vi transkriberade de inspelade 

intervjuerna. Transkriberingen lästes igenom flera gånger för att identifiera 

meningsenheter, vilka är sammanställningar av frekventa uttalanden bland våra 

respondenter. Vidare förkortade vi uttalandena men bevarade de centrala betydelserna 

och ställde upp dessa som kondenserade meningsenheter. I nästa steg omformulerade vi 

dessa till subkategorier och kategorier, se innehållsanalysen i Bilaga 3.  
 

3.4 Kvalitetsmått  
För att som forskare visa på medvetenhet i valet av metod är det betydelsefullt att 

diskutera och utvärdera kvalitén i sin forskning. Det finns kvalitetskriterier att förhålla 

sig till vid företagsekonomiska metoder, bland annat ska metoden bedömas utifrån 

begreppen validitet och reliabilitet (Starrin & Svensson, 1994; Justesen & Mik-Meyer, 

2011; Alvehus, 2013; Bryman & Bell, 2013). Justesen och Mik-Meyer (2011) hävdar att 
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en undersökning kan inkludera en hög reliabilitet men samtidigt inneha en låg validitet, 

och tvärtom.  
 

3.4.1 Validitet 

Validitet är ett kvalitetsmått som beskriver hur väl forskaren med vald metod verkligen 

mäter det som från början avsågs mätas (Trost, 2005; Alveshus, 2013). Forskaren bör 

ställa sig frågan om insamlad empiri undersöker vad som anges i syftet. Validitet brukar 

även delas in i två delar, intern och extern validitet. Intern validitet syftar till att besvara 

hur väl verklighet och data stämmer överens. Den externa validiteten kan också 

benämnas för generaliserbarhet och syftar till att förklara hur väl datan kan förklara en 

större population än var urvalet i studien uppgår till (Justesen och Mik-Meyer, 2011; 

Alvehus, 2013). Uppsatsen har en hög intern validitet på grund av den intervjuguide 

som formats för studie två, har baserats på argument framtagna av experter kring 

området för integrerad rapportering. Diskursen på experternas nivå har således varit 

väsentlig för att i ett senare skede undersöka hur väl denna appliceras på företagsnivå. 

Den interna validiteten är därmed hög eftersom det uppsatsen avsett att mäta genomförs 

genom två studier som relateras till varandra. Skulle det således finnas en avsaknad av 

experternas diskurs leder till att ingen jämförelse är möjlig bland diskursen och 

företagens verklighet, vilket leder till att uppsatsens syfte inte besvaras.  
 

Med hänsyn till att samtliga studier i uppsatsen baseras på respondenternas 

uppfattningar och erfarenheter kan inte resultaten generaliseras på en större population. 

Den externa validiteten blir därmed mindre stark. Uppsatsens syfte har inte varit att 

generalisera resultaten, detta grundar sig främst i det faktum att integrerad rapportering 

är fortfarande i ett relativt lågt stadium i Sverige. Meningsskiljaktigheter kring 

integrerad rapportering är därmed vanliga och uppsatsens författare kan inte applicera 

respondenternas uppfattningar på en större population, generalisering skulle i sådana 

fall ge upphov till en missvisande bild av verkligheten.  
 

3.4.2 Reliabilitet  
Reliabilitet är ett kvalitetsmått som används för att diskutera hur trovärdiga 

forskningsresultaten i en undersökning är. Forskaren ska ställa sig frågan om mätningen 

är trovärdig eller inte och om samma resultat kan uppnås om en annan forskare skulle 

genomföra samma undersökning. Att mäta är däremot inte alltid det en forskare avser 

att göra i sin undersökning, i kvalitativa metoder används sällan metoder som rör 
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mätning. Begreppen har däremot använts på liknande sätt i både kvalitativa som 

kvantitativa metoder (Trost, 2005; Bryman & Bell, 2013; Alvehus, 2013). Reliabilitet 

avser alltså att mäta hur väl upprepbar undersökningen är vilket visar på trovärdighet. 

Detta är inte lika applicerbart och tämligen ovanligt i kvalitativa undersökningar då en 

situation sällan är identiskt vid flera olika tillfällen. Det är också svårt för en respondent 

att leverera samma resultat om en undersökning med kvalitativ metod sker av två olika 

personer som intervjuar, därför är kravet på reliabilitet svårt att uppfylla (Bryman & 

Bell, 2013; Alvehus, 2013).  
 

Uppsatsens undersökning har därför i både studie ett och två, precis som litteraturen 

antyder, svårt att uppnå en hög reliabilitet. Detta beror på att ämnesområdet integrerad 

rapportering är ett fenomen som fortfarande är nytt och under utveckling där både 

experter och företag kan ändra åsikt om den nya rapporteringen i samband med att den 

utvecklas. Det finns en sannolikhet att respondenterna skulle besvara samma frågor 

annorlunda vid upprepning av intervjuerna vid ett senare tillfälle, särskilt med hänsyn 

till att ämnesområdet kan utvecklas på sikt. I studie två har däremot utgångspunkten 

varit att undersöka hur företag arbetar med vissa kriterier som särskilt 

uppmärksammades i första studien, arbetssätt i ett företag kan vara svårt att ändra på 

kort tid. Det innebär att det finns en sannolikhet att liknande svar från företagen kan 

uppnås om undersökningen genomförs igen vid ett senare tillfälle. Däremot har 

författarna arbetat med en innehållsanalys som omvandlar meningsenheter till 

kategorier, detta bidrar till en mindre stark reliabilitet då kategorierna är skapade utifrån 

författarnas tolkningar av innehållet, dessa tolkningar kan variera beroende på vem som 

tolkar innehållet.  
 

3.5 Etiska överväganden  
Vid intervjuer är det viktigt att potentiella respondenter känner att de kan lita på 

intervjuaren och att intervjuaren uppträder på ett professionellt sätt (Denscombe, 2004). 

Trost (2005) hävdar att de etiska frågorna bör sättas i fokus vid all forskning för att 

bevara respondentens integritet och värdighet. Författaren menar att ingen forskning kan 

vara så betydelsefull om den bryter mot de etiska aspekterna. Enligt de forskningsetiska 

principerna för samhällsvetenskaplig forskning konkretiseras de etiska överväganden i 

fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2012; Bryman & Bell, 2013). De etiska 

överväganden appliceras på både studie ett och studie två.  
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• Informationskravet syftar till att intervjuaren ska informera respondenten om det 

undersökningen ämnar att studera. Vidare ska respondenten upplysas om att 

deras medverkan i intervjun är frivillig och får avbrytas under vilken tidpunkt 

som helst (Trost, 2005; Bryman & Bell, 2013; Vetenskapsrådet, 2012). I 

samband med våra semistrukturerade intervjuer har vi initierat våra samtal med 

att förklara uppsatsens syfte och det vi ämnar att undersöka. Vidare har vi 

underrättat samtliga respondenter om deras frivilliga deltagande och att de kan 

avbryta intervjun om de känner att deras integritet eller värdighet hotas.  
 

• Förutom att respondenten informeras om undersökningens syfte ska 

respondenten även ge sitt samtycke. Den som medverkar i intervjun har rätt att 

bestämma hur länge och under vilka villkor intervjun ska ske (Trost, 2005; 

Bryman & Bell, 2013; Vetenskapsrådet, 2012). I våra intervjuer har vi varit noga 

med att erhålla respondenternas samtycke till våra frågor genom att vi från börjat 

förklarat hur vi tänkt genomföra intervjun och på så vis lämnat utrymme för 

villkor och tidsram.  
 

• Konfidialitetskravet handlar om att känsliga frågor eller uppgifter ska behandlas 

med tystnadsplikt. Vidare avser kravet om konfidialitet att respondenten har rätt 

att vara anonym vid deltagandet av intervjun (Trost, 2005; Bryman & Bell, 

2013; Vetenskapsrådet, 2012). Denna uppsats kommer inte att behandla frågor 

av känslig karaktär för att så många respondenter som möjligt vill delta i 

studierna, dock godtar uppsatsens författare även anonyma respondenter för att 

inte gå miste om viktig information som kan vara av vikt för uppsatsen.   
 

• Nyttjandekravet syftar till att det insamlade materialet inte får användas för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (Bryman & Bell, 2013; 

Vetenskapsrådet, 2012). Det insamlade materialet i vår uppsats kommer att 

användas enbart för att uppfylla uppsatsens syfte och inte för andra ändamål.  
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4. Empiri 

 
I följande kapitel presenteras uppsatsens erhållna material från studie ett och studie två. En 

uppdelning av studierna görs för att urskilja diskursen, vilka argument experter framfört och 

hur väl dessa överensstämmer med företagens verklighet. Kapitlet inleds därmed med resultaten 

från diskursen, och följs av resultaten från företagen.  

 
4.1 Diskurs  
I följande avsnitt presenteras experternas diskurs i enlighet med nedanstående figur, 

modellen för kritisk diskursanalys. I modellen placeras experternas argument i 

värderingar (V) som svarar på varför något är värt att göra, mål (G) som avser en 

framtida önskvärd situation, omständigheter (C) identifierar möjligheter och hot för att 

uppnå målet, medel-mål (M-G) avser de verktyg som bör användas för att uppnå målet 

och anspråk på rätt handling beskriver vad som bör göras. Det insamlade materialet har 

sin utgångspunkt i de semistrukturerade intervjuerna med strategiskt valda experter 

samt webbseminariet om integrerad rapportering. Med hänsyn till att diskursen är av 

intresse i denna studie har vi bedömt att de enskilda experterna inte är viktiga för att 

uppfylla vårt syfte utan istället den diskurs de framför. Det insamlade materialet 

presenteras således utan benämning av respondenterna.  
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Figur 5. Kritisk diskursanalys om integrerad rapportering  

 

4.1.1 Värderingar (V)  
En av de ofta förekommande värderingarna i diskursen var avsaknaden av ett 

helhetsperspektiv på företaget och dess produktutveckling, vilket är vitalt för en lång 

fortlevnad. När företag har en holistisk syn över verksamheten är det att lättare 

identifiera brister och arbetet med att förebygga och åtgärda dessa brister underlättas. 

En holistisk syn innebär även att mjuka värden sätts i fokus. Experterna menar att det är 

viktigt att se över andra kapital eller värden än de finansiella. Det har visat sig över 

tiden att företag med bra hållbarhetsarbete bli mer konkurrenskraftiga eftersom 

konsumenter uppskattar företag som engagerar sig i miljörelaterade frågor.  
 

En annan värdering som uppkom bland experterna i diskursen är att företag är i behov 

av nya sätt att rapportera på. Detta främst på grund av att de finansiella rapporter som 

upprättas idag blir allt mer omfattande vilket resulterar i ett överflöd av information. 

Dessutom anses den finansiella rapporteringen vara otillräcklig till följd av att det 

informationsbehov som efterfrågas inte uppfylls tillräckligt. Informationsbehovet ser 

olika ut beroende på vem som är användaren av rapporten, vilket ökar komplexiteten för 

att tillfredsställa samtliga användare. Kreditgivare, kunder, konkurrenter, leverantörer, 

analytiker och övriga intressenter vilka har ett direkt intresse i företaget har samtliga 

olika informationsbehov. Att enbart rapportera stor mängd finansiell information leder 

därmed till att andra intressenters behov som är av icke- finansiell slag inte uppfylls.  
 

Motverkning av trovärdighetsproblem är något experterna belyser som en värdering i 

diskursen. En skillnad i ord och handling leder till ett trovärdighetsproblem och det kan 

ibland uppstå när företag ska förklara utfallet i föregående år. De flesta företag har ett 

behov att framställa sig i god dager och bortförklara eller förklara varför utfallet blev 

som det blev. Den integrerade rapporteringen syftar till att på sikt öka trovärdigheten i 

företagens rapportering genom att företaget tydligt förklarar verksamhetsmål, vision och 

olika förutsättningar för hur företaget styr internt, följer upp målsättningar, korrigerar 

åtgärder och relaterar detta till vad siffror faktiskt säger.  

I diskursen läggs det vidare vikt på årsredovisningen och dess funktion. Experterna är 

överens om att årsredovisningen ska avspegla en exakt bild av vad företaget har gjort 

hittills, var företaget står nu och vart det är på väg i framtiden. Med hänsyn till att den 

finansiella rapporteringen är bakåtblickande och ett behov existerar för att veta vad som 
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händer i framtiden, uppstår därför ett gap. Alla resurser måste finnas tillgängliga för att 

företagets framtidsutsikt ska vara klar och tydlig. Detta tycks dock inte överensstämma 

med vad årsredovisningar innehåll består av idag, den är idag smal på så vis att den 

innehåller endast finansiell information menar experterna. Revisorn undertecknar endast 

den finansiella informationen och vid enstaka tillfällen finns hållbarhetsinformation 

också undertecknad. Det finns däremot ingen, enligt experterna, som tar fullt ansvar för 

hållbarhetsinformationen.  

 

Det värde, i form av exempelvis tillgångar, som företag internt omvandlar till att skapa 

mer värde benämns för kapital eller resurser. Att tydligt definiera ett företags olika 

kapital (eller resurser) är nödvändigt enligt experterna. Värde som inte kan mätas i 

valutor bör förklaras genom kapitalen i affärsmodellen medan det som går att mäta 

finansiellt kan rapporteras enligt finansiell rapportering. För att skapa medvetenhet 

kring samtliga kapital i företaget är det således viktigt att företaget identifierar dessa i en 

affärsmodell.  
 

4.1.2 Mål (G)   
I enlighet med samtliga experters uppfattning kring integrerad rapportering, är målet 

med en integrerad rapport att skapa ett holistiskt synsätt över hela organisationen. 

Genom att integrera samtliga kapital, som definieras i ramverket för integrerad 

rapportering, i företagets affärsmodell resulterar det i att ett integrerat tänkande 

genomsyrar hela organisationen. Det holistiska synsättet bidrar vidare till att företags 

olika enheter arbetar mot gemensamma målsättningar och visioner samt att 

värdeskapande för intressenter kan ske på lång sikt.  

 

4.1.3. Omständigheter (C) 

Omständigheter som identifieras av diskursens experter i den nationella kontexten 

beskriver framförallt hur olika generationer driver olika frågor. Det framgår av 

experterna att utvecklingen av en ny typ av rapportering likt integrerad rapportering, 

kommer att ta tid då den äldre generationen tenderar att hålla fast vid den traditionella 

rapporteringen medan den yngre generationen vill tänka nytt och tänka om. 

Utvecklingen beror därför på de individer som driver arbetet med integrerad 

rapportering framåt och kan därför vara anledningen till att utvecklingen går långsamt i 

Sverige. För närvarande är samtliga experter ense om att intresset för integrerad 

rapportering är lågt men att det samtidigt finns ett behov av det i Sverige. 
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Mot bakgrund av de krav som ställs i det nya EU-direktivet, som är av hög aktualitet 

idag till följd av införandet av hållbarhetslagen, tror experterna att integrerad 

rapportering progressivt kommer att införas. De hävdar även att svenska företag ligger 

långt framme inom området för rapportering och att Sverige skulle vinna på att försöka 

påverka utvecklingen av den integrerade rapporteringen, helst leda den, och på så sätt 

säkra framtida konkurrenskraft. Integrerad rapportering har i nuläget ett litet genomslag 

i Sverige. Ett skäl till detta kan vara den goda existerande rapporteringen som råder och 

att företag inte har upplevt ett yttre tryck till att göra rapporteringen “så mycket bättre”. 

Experterna hävdar att några företag tar steg mot en mer integrerad rapport och fler och 

fler börjar tala om det eftersom det är logiskt i en mening. 

 

En omständighet som belyser situationen av rapportering i nuläget, enligt experterna, är 

att den finansiella rapporteringen anses vara otillräcklig till följd av att det 

informationsbehov som efterfrågas inte uppfylls tillräckligt. Experterna menar att icke-

finansiell information har fått en allt större utbredning under senare år där rapportering 

om bland annat hållbarhet och mångfaldspolicy efterfrågas allt mer. Den stora mängden 

finansiell information i rapporteringen idag gör den svårbegriplig och inte lika 

användbar för alla längre. En ökat medvetenhet om bland annat hållbarhet och 

miljömässiga faktorer har lett till att konsumenter är mer nyfikna kring hur företag 

arbetar med hållbarhetsfrågor. Att inkludera dessa aspekter i rapporteringen tenderar 

därmed att gynna företaget på lång sikt. Integrerad rapportering åskådliggör hur 

hållbarhet integreras i affärsmodellen, vilket kan bidra till att minska 

trovärdighetsproblem genom att handlingar istället för enbart ord relateras till faktiska 

siffror.  
 

Det framkommer i diskursen hur kvartalsrapportering inte går hand i hand med 

strategisk rapportering då resurser, tid, människor och pengar används till att ständigt 

möta förväntningarna på rapporterna istället för att bygga en långsiktig framtid för 

verksamheten. En omständighet är därmed att kvartalsrapporterna tenderar att omfatta 

ett kortsiktigt fokus.  

 

Experterna uttrycker även missnöje över det sätt olika avdelningar i en verksamhet 

arbetar på idag. En omständighet är att ansvariga för exempelvis investerarrelationer 

bidrar med den del de blir betalda för till rapporten, varken mer eller mindre. Dessa 
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ansvariga har därför inget intresse att lära sig mer om hållbarhet eller annan information 

av mjukare slag. Det är svårt att uppnå gemensamma mål om samtliga avdelningar 

värnar enbart om sina egna arbetsområden. En av experterna utvecklar svaret ytterligare 

och menar att det finns många människor i företag som har egna agendor. I sådana 

situationer är det problematiskt uppnå företagets övergripande mål och vision om 

samtliga personer arbetar för egna intressen. Det finns en inneboende organisatorisk 

dilemma, “om en anställd inte måste göra en sak så gör han/hon inte det heller”. 

Dilemmat är att även om en person i företaget vet att det finns något att göra åt en 

specifik situation, så kan inte tid eller energi distribueras eftersom ingen annan vill göra 

det. I någon mening blir det bortkastad tid, även om det är rätt sak att göra egentligen 

menar experten. Det är således omständigt om avdelningarna arbetar självständigt och 

inte gränsöverskridande.   
 

Experterna uttrycker att många företag har erkänt att ramverket <IR> är onödigt 

komplicerat, att svenska företag redan uppfyller mycket av innehållet utan att följa 

ramverket. Samtidigt uppfattas vissa delar i ramverket som stelbenta vilket gör att 

många företag väljer att tillämpa delar av ramverket istället för att följa hela ramverket. 

Experterna tror dock att en förändring i rapportering kommer att hända, på ett eller 

annat sätt, med eller utan specifikt ramverket <IR>. Detta med anledning av att det är ett 

smartare sätt att arbeta och rapportera på. Däremot tror experterna att det kommer att ta 

tid, att vi får vänta ett tag till innan något kommer att ske som skulle då kunna kallas för 

integrerad rapportering eftersom inget stort tryck på den förändringen finns än. Och 

även om alla är på båten så vill kanske inte alla åka åt samma håll. Experterna tror inte 

heller att företagen på frivillig basis kommer att göra stora snabba förändringar, det blir 

snarare “följa Jon”,  det vill säga att någon gör någonting som blir bra och ju fler som 

pratar om det, desto fler kommer att gradvis börja att ta efter. 

 

4.1.4 Medel-mål (M-G)  
Ett medel-mål som stödjer måluppfyllnaden för integrerad rapportering är ramverket 

<IR>.   Ramverket för integrerad rapportering är alla experter enade om, är ett verktyg 

som skapar en övergripande förståelse av organisationens samtliga delar och hur dessa 

tillsammans skapar värde på kort-, medel- och lång sikt.  

För att lyckas med den integrerade rapporteringen räcker det inte med att enbart 

företagsledningen är involverad. Samtliga medarbetare i organisationen måste 

involveras i arbetet med integrerad rapportering eftersom, enligt experterna, är det mer 
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än en rapport. Det värde som skapas och levereras återfinns i företagets affärsmodell 

och för att skapa det kort-, medel- och långsiktiga värde som integrerad rapportering 

ämnar att göra, krävs det att medarbetare på samtliga nivåer i organisationen förstår det 

integrerade synsättet. Förutom att samtliga medarbetare involveras i arbetet med 

integrerad rapportering, är det av stor vikt att ledningen har en förändringsvilja samt att 

de förstår effekten av integrerad rapportering. Kan man få sådana personer i ledningen 

så kan förändringar ske ganska snart, menar experterna.  
 

En grundidé med integrerad rapportering har varit att skapa en koncis rapport där 

företag kan vara tydliga och öppna på ett kortfattat sätt. Experterna hävdar att ett sätt att 

göra detta på, som är ekonomiskt effektivt, är genom ramverket för integrerad 

rapportering. Genom smartare processer kan man länka information till ett enskilt 

dokument. Det behöver inte ske genom specifikt ramverket <IR>, men den integrerade 

rapporteringen gör ett försök i att skapa mer kortfattade och koncisa rapporter. Att vara 

kortfattad innebär vidare att rätt information prioriteras och detta kräver noggranna 

reflektioner avseende vilken information som ska ta plats i rapporten.  

 

Vidare är det av hög relevans att om företag bestämmer sig för att använda integrerad 

rapportering ska interna processer som stödjer arbetet med detta implementeras. De 

processer som är viktiga för att länka samman finansiell- och icke finansiell information 

måste skapas. Att integrera information och sätta samman olika bitar som bidrar till en 

större begriplig helhet och som ger ett högre informationsvärde är oerhört svårt att göra 

i början. Att skapa interna processer som främjar arbetet med att uppnå ett integrerat 

tänkande är därmed viktigt för att reducera komplexiteten som uppstår i praktiken med 

att integrera information. Det krävs dessutom en struktur för hur den finansiella- och 

icke finansiella informationen hänger samman. Genom att ta hänsyn till de sex olika 

kapitalen som <IR> ramverket definierar, påpekar experterna att den interna styrningen 

i företaget blir integrerad. Med detta menas att företag kan se vilken information det är 

som stödjer och hjälper verksamheten att förstå hur de arbetar med exempelvis tillväxt, 

lönsamhet, personal etc. Även den information som är viktigt för att ta kontakt med 

omvärlden framkommer på ett mer tydligt sätt.  
 

Ytterligare en aspekt av lyckad implementering av den integrerade rapporteringen är, 

enligt studiens experter, att initiativet för integrerad rapporteringen kommer uppifrån. 

Det ligger ett stort ansvarstagande hos Vd:n i företaget att vara progressiv och ha en 
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aspiration till förändring. Experterna hävdar att med en ny generation på ingång, som 

har en vilja att förändra och utveckla samt har andra kompetenser och bakgrunder än 

tidigare generationer, kan utvecklingen av integrerad rapportering progressivt öka i 

Sverige. När det inte finns en vilja till förändring, finns inte heller någon handling som 

leder till förändringen. Vidare är det viktigt att gemensamma mål eftersträvas av 

samtliga avdelningar i företaget i arbetet med integrerad rapportering. Det gäller att ha 

rätt personer i företaget, personer med rätt attityd, inställning och nyfikenhet för att 

lyckas med integrerad rapportering.  
 

Experterna är positiva till det nya ramverket och ser att allt fler stora företag inspireras 

av det nya ramverket <IR>. Successivt ökar allt mer hållbarhetsinformation i 

förvaltningsberättelsen i årsredovisningen bland stora företag. I samband med att 

konceptet integrerad rapportering kan användas av alla typer av företag fungerar därför 

konceptet även i Sverige. Däremot för att bli framgångsrikt behöver det appliceras i alla 

samhällen, alla nivåer och alla typer av företag, experterna talar inte endast om en grupp 

av företag. Integrerad rapportering passar således samtliga företag, utan 

kategoriseringar.  
 

4.1.5 Anspråk på rätt handling 

De flesta företag, menar experterna, har ett behov idag av att framställa sig i god dager 

och bortförklara eller förklara varför det inte gick som tänkt. Integrerad rapportering 

ökar trovärdigheten på den externa rapporteringen genom verksamhetsmål, visioner och 

olika förutsättningar för hur verksamheten styrs, följs upp och åtgärder korrigeras. Att 

genom en mer sammanhängande berättelse kunna kommunicera hur företaget skapar 

värde skulle enligt diskursen, leda till bättre beslutsunderlag. Anspråket på rätt handling 

är därmed att implementera integrerad rapportering.  
 

4.2 Företagens verklighet  
I följande avsnitt presenteras det insamlade materialet från semistrukturerade intervjuer 

med slumpmässigt valda företag. Det insamlade materialet struktureras i enlighet med 

de kategorier som erhållits i innehållsanalysen, se Bilaga 3. Kategorierna baseras på den 

intervjuguide som härletts av diskursen och avser; (1) innehåll i rapporter, (2) 

kommunikation, (3) informationsprocess, (4) kapital, (5) kvalité, (6) 

framtidsorientering, (7) förändringsbenägenhet och (8) integrerad rapportering.  Vi har 

bearbetat transkriberingen av samtliga intervjuer och omvandlat dem till skriftspråk för 
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att presentationen av vad som framkom i intervjuerna ska bli mer begripligt för läsaren. 

I överensstämmelse med diskursen, görs även här bedömningen att inte presentera 

företagens namn med bakgrund av det inte är relevant för uppsatsens syfte.  
 

Innehållsanalys Kritisk diskursanalys 

1. Innehåll i rapporter Omständighet (C) 

2. Kommunikation Medel-mål (M-G) 

3. Informationsprocess Omständighet (C) 

4. Kapital Värdering (V) 

5. Kvalité Omständighet (C) 

6. Framtidsorientering Värdering (V)  

7. Förändringsbenägenhet Medel-mål (M-G) 

8. Integrerad rapportering Anspråk på rätt handling 
Tabell 3. Relation mellan diskurs och kategorier i innehållsanalys 

 

4.2.1 Innehåll i rapporter  
Med hänsyn till att experterna ansåg att den finansiella rapporteringen är otillräcklig på 

grund av att det informationsbehov som efterfrågas inte uppfylls tillräckligt, frågade vi 

företagen om de anser att de uppfyller informationsbehovet i deras rapporter.  
 

Ett gemensamt drag hos samtliga företag var beskrivningen av vilken typ av 

information som de publicerar i sina rapporter. Då samtliga företag är börsnoterade 

gjordes hänvisningar till börsens krav, redovisningsstandarder och andra 

myndighetskrav. Det är främst finansiell information respondenterna berättar om och 

det framkommer hur de finansiella rapporterna är deras viktigaste kommunikationskälla 

mot intressenter och aktieägare. Årsredovisningen och kvartalsrapporterna följer 

börsregler och rapporterar därmed kurspåverkande information. Samtliga respondenter 

nämnde att de rapporterar balans- och resultatrapporter, kassaflödesanalyser samt ett 

antal nyckeltal. Det framkom att företagen lägger mycket tid på den finansiella 

informationen då det är deras sätt att kommunicera med investerare och analytiker. 

Företagen tycker på så sätt att de uppfyller informationsbehovet väl.  
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Vid enstaka samtal nämndes rapportering av icke-finansiell information och att det finns 

ett intresse av att rapportera mer än endast finansiell information, exempelvis finns det 

rapporter för personal och hållbarhet. Det tillades dock vid en intervju att företag kan 

göra och rapportera mer om hållbarhet, men det drivs av att man kan se pengar i det. I 

samband med nya myndighetskrav och företag som omfattas av EU-direktivet som 

ställer krav på hållbarhetsredovisning, fram kom även till att hållbarhet kommer finnas 

med allt mer nu då det blivit obligatoriskt.  
 

4.2.2 Kommunikation  
Att arbeta mer gränsöverskridande mellan företagens olika avdelningar och förhindra 

enskilda agendor, är en ofta förekommande värdering bland experterna i diskursen. Vi 

frågade hur kommunikationen mellan avdelningar avspeglas på företagsnivå, hur väl 

sammanlänkat arbetar olika avdelningar?   
 

En representativ del av företagen svarar på att kommunikationen mellan företagens 

olika avdelningar och divisioner upplevs som god. En holistisk syn uppnås genom att 

den övergripande ledningen fastställer gemensamma mål för samtliga avdelningar. Ett 

företag belyser att kommunikation och samarbete mellan avdelningar är viktigt för att 

nå måluppfyllelse. Att arbeta övergripande mellan exempelvis hållbarhetsavdelningen 

och ekonomiavdelningen är därmed en nödvändighet för att de övergripande finansiella 

målen ska uppnås. Måluppfyllelsen, menar respondenterna, bygger på god 

sammanhållning och ömsesidig kommunikation mellan avdelningarna. Ett annat företag 

belyser vikten av intern rapportering, bland annat rapportering av kassaflöde samt 

resultat-och balansräkning, till ledningen. För att arbetet mellan avdelningarna ska ske 

gränsöverskridande är det av stor vikt att ledningen följer upp rapporterna veckovis eller 

månadsvis för att kontrollera att avdelningarna arbetar mot de uppställda gemensamma 

mål.  
 

Ett företag anger att en önskvärd situation är att arbeta mer gränsöverskridande mellan 

företagets olika avdelningar. Intervjuaren i företaget hävdar att avdelningarna arbetar till 

stor del inom deras specifika områden och kommunikationen mellan avdelningarna 

upplevs som bristfällig. I intervjun uppges det att “drömmen är att arbeta mer 

överlappande, men det är tyvärr svårt att genomföra i praktiken”.  
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Två företag anger att de vill arbeta självständigt och inte så mycket gränsöverskridande 

mellan avdelningarna. Företagen har olika finansiella målsättningar för de olika 

avdelningarna och även mätningen av målen sker individuellt. Komplexitet i form av 

kommunikation kors och tvärs mellan avdelningar är något ena företaget inte vill ägna 

sig åt. Respondenten i företaget menar att huvudmålet är att “tjäna pengar” och varje 

avdelning ska arbeta självständigt med målen om försäljningstillväxt, “vi vill arbeta 

enkelt” tillägger respondenten.  
 

4.2.3 Informationsprocess  
En av de interna fördelarna som framkom i diskursen var förbättrade 

informationsprocesser som ett resultat av ökad medvetenhet av de kapital som 

definieras i ramverket. Vi frågade därför företagen om en beskrivning av deras 

informationsprocess.  
 

Responsen skiljde sig även på vår förfrågan om en beskrivning av företagens 

informationsprocess. För vissa företag sker en budgetprocess som pågår under en lång 

tid under året. Där går företagen detaljerat igenom all information om hur verksamheten 

planerar och arbetar. Bokföringen är utgångspunkten för många företag i processen att 

ta fram information som hjälper dem med tillväxt och lönsamhet. De beskriver i många 

fall även system som de utvecklat där företagets samtliga butiker finns uppkopplade 

vilket ger ekonomiavdelningen möjlighet att följa hur försäljningen löper samt att de 

också kan följa upp tillväxten snabbare. 
 

En informationsprocess som nämndes där utgångspunkten inte är en budget, var en 

process som baseras på en affärsplan. Då utgår företaget från föregåendes år resultat och 

bestämmer utifrån det hur mycket som ska satsas i år samtidigt om en plan för nästa år 

görs. Affärsplanen ligger till grund för försäljningstillväxten, bruttovinst utvecklingen 

och kostnadsutvecklingen. Det tillkommer även aktiviteter i affärsplanen som hjälper 

företaget ytterligare att nå sina mål, exempelvis utställningar för kunder.  
 

4.2.4 Kapital  
Enligt experterna i diskursen är det viktigt att företag kan definiera sina kapital 

(resurser) för att visa på medvetenhet kring vilka resurser som genererar värde för 

företaget. Vi frågade företagen vilka kapital de arbetar med och om dessa finns med 

som en del av deras affärsmodell.  
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Det framkommer hos samtliga företag att personalen är deras viktigaste resurs. 

Personalen är de som bär på kompetensen och det viktigaste de har. I många 

balansräkningar är personalen det enda posten och därför också det många företag lever 

på. Företagen nämner vidare att tillverkningskapital i form av maskiner är viktigt för att 

företaget ska producera varor. Även det sociala kapitalet där relationen till bland annat 

leverantörer och intressenter är viktigt att upprätthålla. I vissa fall nämns 

faktureringssystem och andra ekonomisystem som en viktig resurs för företaget. Dessa 

system skapar möjligheter för andra faktorer och är därför avgörande för resterande del 

av verksamhetens överlevnad. Vid förfrågan om företagens resurser återfinns i någon 

affärsmodell svarar majoriteten av respondenterna i företagen att de inte har någon 

kännedom om en utpräglad affärsmodell i företaget.  
 

4.2.5 Kvalité  
Experterna i diskursen hävdar att den finansiella rapporteringen är omfattande och 

komplex samt att det behövs nya sätt att rapportera på. Vi frågade företagen om hur de 

upplever att kvaliteten i deras rapportering är.  
 

Avseende den nuvarande rapporteringens kvalité och hur den upplevs bland 

respondenterna från företagen har samtliga företag, förutom ett, angett att 

rapporteringen är av hög kvalitet. Ett företag utvecklar svaret ytterligare och menar att 

de försöker hålla en konsekvent struktur så att användarna av rapporten kan enkelt 

navigera i rapporten. Ett annat företag medger att företaget vunnit priser i “börsens bästa 

årsredovisning” och att de är väldigt nöjda med deras nuvarande rapportering. Två av 

företagen hävdar att en ökad efterfrågan kring hållbarhetsfrågor har skett på senare år. 

Det har lett till förändringar i rapporteringen där hållbarhet inkluderas. Ett företag 

upplever att användare av deras rapport vill  ha så mycket information om företaget som 

möjligt, medan själva företaget inte vill rapportera så detaljerat med risk för att avslöja 

information som kan ge eventuella konkurrensfördelar. Respondenten i företaget menar 

att det uppstår en dragkraft av hur mycket information företaget vill lämna och hur 

mycket information som efterfrågas. Företaget försöker att upprätthålla en tydlighet och 

enkelhet i rapporterna, men användare kanske upplever rapporten som otydlig ändå. 

Överlag är samtliga företag nöjda med deras nuvarande rapportering och anser att 

rapporteringen är av god kvalitet och fungerar bra som kommunikationskälla.  
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4.2.6 Framtidsorientering  
Experterna är överens om att rapporteringen, i synnerhet årsredovisningen, ska ge en 

bild över vart företaget är på väg i framtiden. Vi frågade företagen om hur långt in i 

framtiden de rapporterar.  
 

Det var tydligt vid frågan huruvida företagen rapporterar framtidsorienterat att 

rapportering om framtidsutsikter inte var en självklarhet. Det finns ett fåtal företag som 

anser att framtidsutsikter inte är något som kan rapporteras då man inte vet någonting 

om framtiden. Om kontinuitet är viktigt för företaget är framtida rapportering svårt att 

verkställa och upprätthålla eftersom det är osäkert och när man väl börjar med det kan 

man inte sluta. Andra anser att kunna blicka framåt ett år i framtiden är lagom då det 

lämnar utrymme att kunna agera och anpassa sig efter förändring.  
 

Några företag anser sig vara bra på att se in i framtiden men rapporterar inte detta utan 

arbetar med det internt istället då viss information inte kan släppas för allmänheten. Ett 

fåtal företag uttrycker en nöjdhet i hur framtidsutsikterna rapporteras, de kan i rapporten 

berätta hur de är rustade för framtiden, vilka långsiktiga mål de har, vilken struktur de 

arbetar efter och vilken marknad de ska etablera sig på sikt.  
 

Samtidigt som det framkommer att vissa företag har en god bild av vad som kan ske i 

framtiden och redan rapporterar ut denna information, finns det även de som anser sig 

kunna bli bättre på det och som för tillfället inte lämnar prognoser till marknaden. Dessa 

påpekar dock att det blir allt viktigare att blicka framåt.  
 

4.2.7 Förändringsbenägenhet  
I diskursen framkommer synpunkter på individers förändringsbenägenhet, inte alla är 

villiga att förändra det sätt rapporteringen sker på idag. Vi frågade företagen om deras 

förändringsbenägenhet och om ett intresse finns att lära om nya rapporteringsmetoder i 

den mån det inte strider mot de regler och krav som finns idag. 
 

Vid frågan om företagen har ett intresse av nya sätt att rapportera på uppstår delade 

meningar bland respondenterna i företagen. Hälften av företagen har inget intresse av att 

rapportera på andra sätt. Argumenten bygger främst på att företagen är nöjda med den 

rapportering som de har idag. Samtliga rapporteringskrav som ställs från börsen 

uppfylls och det finns inget önskemål om att rapportera ytterligare information. Ett 
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företag förtydligar och uppger att de vill ha så lite planering och rapportering som 

möjligt, “vi vill lägga lite tid på det där” tillägger respondenten. Det går inte att påverka 

de krav som ställs på företagen angående vad som ska inkluderas i rapporterna, de krav 

som ska uppfyllas är därmed i fokus. Ett annat företag belyser att det är viktigt att 

användarna av rapporten får någon form av kontinuitet och en rättvisande beskrivning 

av hur det går för företaget. Det är således viktigt att arbeta med något som håller över 

tid och som inte håller på att förändras, menar respondenten i företaget.    
 

Den andra hälften av företagen, vilka har en positiv inställning till nya 

rapporteringsmetoder, uppger att de är intresserade av att bli ännu bättre i sin externa- 

och interna rapportering. Det regelverk som styr vad som ska inkluderas i rapporterna 

går inte att påverka, men internt går det alltid att bli mer strukturerade och bättre.  
 

4.2.8 Integrerad rapportering  
I diskursen uppges att det finns ett behov av nya rapporteringsmetoder, ett sätt att 

bemöta detta behov är genom integrerad rapportering. Vi frågade företagen om de 

känner till integrerad rapportering och vilken synpunkt de har om konceptet bakom det. 
 

Det framkommer i vårt urval med slumpmässigt valda företag att ett antal företag 

känner till fenomenet integrerad rapportering. Ett företag är bekant med ramverket <IR> 

och berättar att de har en pågående process för att ta fram en mer integrerad rapport. En 

representativ del av urvalet, som är bekanta med integrerad rapportering, uppger i 

intervjuerna att inget intresse finns för att implementera fenomenet. Påståendena 

grundar sig främst i det antagandet om att en separation mellan finansiell- och 

hållbarhetsrapporter ska råda. Respondenterna anser därmed att rapporteringen är bra 

som det är och en blandning där rapporter slås samman inte är nödvändigt. Andra 

uttryckte att processen att övergå till en integrerad rapport är alltför resurskrävande och 

lämpar sig bättre för större företag. Respondenterna som anser att hindret för att 

implementera integrerad rapportering är för resurskrävande i form av tid och finansiellt 

kapital, hävdar att integrerad rapportering är inget som lockar i nuläget. Skulle däremot 

det bli ett krav rapportera i enlighet med ramverket <IR> är de villiga att tänka om.  
 

För de företag som inte hade någon kännedom om integrerad rapportering presenterades 

en kort beskrivning kring den integrerade rapporteringens övergripande syfte; att 

integrera finansiell- och icke finansiell information, kunna se relationen mellan dessa 
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och därmed se till den större bilden av verksamheten och miljön den samverkar i. 

Företagen kommenterade beskrivningen med att integrerad rapportering inte är 

något  som lämpar sig efter deras verksamhet. De är tillfredsställda med deras 

nuvarande rapportering, där finansiell- och hållbarhetsinformation skildras i separata 

rapporter.  
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5. Analys  

 
I följande analyskapitel ställs diskurs och resultat från studie två mot våra utvalda teorier. 

Analyskapitlet är strukturerat utifrån studierna och våra teorier. Inledningsvis presenteras 

analys av diskurs mot nyinstitutionell teori samt agendateorin. Därefter följer resultat från 

studie två i relation till nyinstitutionell teori, spridningsteorin. Avslutningsvis sammanför vi 

analys för båda studierna och ser på resultaten i ljuset av GCT för att förklara huruvida 

lösningen och problemet matchar eller inte. 

 
5.1 Diskurs  
Vi inleder avsnittet med en presentation av tolkningen av den integrerade 

rapporteringen för att lägga grunden till hur fenomenet uppfattas. Detta gör vi för att 

förtydliga hur integrerad rapportering uppfattas och om eventuella skillnader i 

uppfattningen uppstår mellan diskurs och IIRC:s förklaring. Vidare analyseras 

resultaten från experternas diskurs i relation till  nyinstitutionell teori och agendateorin 

för att besvara frågan varför integrerad rapportering uppmärksammats och vilka 

förutsättningar som finns för fenomenet i Sverige. 
 

5.1.1 Tolkning av integrerad rapportering 

Initiativet till en integrerad rapport antogs av rådet IIRC 2013 med det primära syftet att 

integrera finansiell- och icke finansiell information i en enskild rapport. Den integrerade 

rapporteringen ämnar skapa förutsättningar till en mer holistisk syn i företag och genom 

de sex definierade kapitalen (finansiellt kapital, tillverkningskapital, intellektuellt 

kapital, mänskligt kapital, socialt kapital och naturligt kapital) i affärsmodellen också 

förändra ett företags beteende (IIRC, 2013). Enligt IIRC finns även ett behov av 

reducerad komplexitet i de rapporter som upprättas idag. Årsredovisningarna kritiseras 

för att de är för omfattande och inkluderar en stor mängd finansiell information (Eccles 

& Saltzman, 2011; IIRC, 2013). I analogi med detta har dagens rapportering även ett 

kortsiktigt fokus, affärsmodellen i den integrerade rapporteringen ska visa hur ett 

företag skapar värde på kort, medel- och lång sikt (IIRC, 2013). Den integrerade 

rapportering belyser således problem med dagens rapporteringsmetoder och gör ett 

försök med att lösa dessa svårigheter genom ramverket <IR>.  
 

Definieringen av integrerad rapportering i enlighet med IIRC:s definition och 

experternas diskurs visar sig överensstämma. Samtliga experter i diskursen uppfattar att 
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det övergripande syftet med integrerad rapportering är att skapa en helhetsbild av 

verksamheten och integrera finansiell- och icke finansiell information. Vår tolkning, 

baserat på experternas diskurs, är att integrerad rapportering gör ett försök med att 

integrera finansiell och icke-finansiell information i en affärsmodell där en tydlig bild 

ges av hur företaget faktiskt arbetar med olika kapital/resurser. Affärsmodellen ska 

sedan åskådliggöras i den integrerade rapporteringen så att användare av rapporten kan 

se en distinkt koppling mellan interna aktiviteter i företaget och det utfall som erhållits.  
 

5.1.2 Varför integrerad rapportering  
Att rapportera integrerat är ett nytt tillvägagångssätt för företag att kommunicera på. 

Med hänsyn till att ramverket <IR> är frivilligt (IIRC, 2013), krävs att beslut fattas om 

att implementera integrerad rapportering i verksamheten. Det finns i Sverige ett initiativ 

till att sprida idén om en integrerad rapportering. I diskursen talar experterna om 

behovet bakom en ny rapporteringsmetod, i synnerhet integrerad rapportering. För att 

förklara varför detta eftersträvas används den nyinsitutionella teorins normativa 

och  mimetiska isomorfism.  
 

Det framkommer i diskursen att experterna tror på en framtid för den integrerade 

rapporteringen i Sverige då svenska företag redan har utvecklade rapporter som 

inkluderar mer än endast finansiell information. Svenska företag ses även som pionjärer 

i området för rapportering av socialt ansvar (Sweden, 2016) genom deras aktiva arbete 

med bland annat miljöskydd och mänskliga rättigheter. Att företagen har goda 

erfarenheter av att hantera en mjukare typ av frågor i rapporteringen och med hänsyn 

taget till “hur snabbt GRI etablerades” i Sverige (Bäckström genom Lennartsson, 2013) 

kan detta ses som den grund experterna utgår ifrån när de vill sprida nya 

rapporteringsmetoder. Bedömning kan således göras att svenska företag har goda 

förutsättningar till att utvecklas inom området för integrerad rapportering och, enligt 

diskursen, kanske till och med leda utvecklingen. Enligt agendateorin är detta 

betydelsefullt för en spridning av integrerad rapportering då det redan här görs en  
 

Den normativa isomorfismen grundar sig i att ett professionellt nätverk kan sprida idéer 

mellan organisationer (DiMaggio och Powell, 1983) vilket kan identifieras i diskursen. 

Experterna tycks alla ha skapat en normativ isomorfism i sina professioner där det 

numera är accepterat, alltså norm, att rapportera om mjuka frågor. Detta ser vi därför 

som en normativ kraft som förmår experter och förespråkare till att driva utvecklingen 
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av integrerad rapportering framåt. I kombination med en mimetisk isomorfism kan ett 

genomslag av integrerad rapportering bland svenska företag bidra till en bättre bild av 

Sverige och på så sätt skapa möjligheter till konkurrensfördelar.  
 

Isomorfism i form av mimetisk karaktär förklarar hur olika aktörer tender att imitera 

varandras beteenden för att känna trygghet eller för att uppnå legitimitet (DiMaggio & 

Powell, 1983). Länder som har hunnit långt i området för integrerad rapportering är 

bland annat Sydafrika och Danmark (Sierra-Garcia et al., 2015). I synnerhet är de 

danska företagen, läkemedelsbolaget Novo Nordisk och bioteknikföretaget Novozymes, 

framträdande inom integrerad rapportering. Företagen hävdar att genom att rapportera 

finansiell- och icke finansiell information i en rapport erhålls en mer omfattande 

översikt av företagets resultat, framsteg och strategiska initiativ (Novo Nordisk, 2017; 

Novozymes, 2017). Eccles & Saltzman (2011) belyser hur de danska företagen har varit 

tidiga med integrerad rapportering och lett utvecklingen av fenomenet, därför uppfattas 

de danska företagen idag som pionjärer inom området för integrerad rapportering. Mot 

bakgrund av att grannlandet varit så kallade early adopters av den integrerade 

rapporteringen anser vi att de danska företagen utgör en god förebild för Sverige. I 

experternas diskurs framkommer det att företag är i behov av nya sätt att rapportera, nya 

sätt som ser till hela verksamheten. I enlighet med att Novo Nordisk har krossat 

barriärer gällande traditionell rapportering (Eccles & Armbrester, 2011), har Danmark 

erhållit en stor uppmärksamhet tack vare fenomenet. Detta tyder på att en mimetisk 

isomorfism tagit kraft och kan förklara varför eventuellt Sverige och svenska företag 

kan uppnå legitimitet genom att imitera exempelvis Novo Nordisk. Som ovan nämnt har 

experterna uttryckt i diskursen att Sverige har erfarenheter av att arbeta med mjuka 

frågor vilket öppnar upp för svenska företag att ta efter, i detta fall, Novo Nordisks 

beteende med tillämpandet av integrerad rapportering.  
 

5.1.3 Förutsättningar för integrerad rapportering  
Enligt Jonnergård och Larsson-Olaison (2010) krävs två steg i processen för ett 

fenomen att legitimeras på en nationell nivå. För det första bör fenomenet vara lämpligt 

att implementera i den planerade nationella kontexten. För det andra, det krävs att ett 

internationellt fenomen är tillräckligt begripligt för att slå igenom och sedan 

legitimeras. Det föreslagna fenomenet måste vara klart och tydligt, det beror med andra 

ord mycket på hur väl det kan presenteras för omgivningen. För att integrerad 

rapportering ska implementeras bör först alltså omständigheter identifierats i en svensk 
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kontext. Dessa omständigheter ska vidare ha bedömts lämpliga samt bör omgivningen 

vara redo ”att ta emot” fenomenet (Jonnergård & Larsson-Olaison, 2010), i detta fall 

integrerad rapportering. Följande lämpliga omständigheter för integrerad rapportering 

har identifieras bland experternas i diskursen.  
 

• Det gjordes uttryck i diskursen att svenska företag redan anses ha goda 

förutsättningar till att arbeta med mjuk information, precis som ramverket <IR> 

antyder, då de redan ligger i framkant med att bland annat rapportera om socialt 

ansvarstagande. Detta kan ge uttryck åt att det är allmänt accepterat bland 

svenska företag att rapportera mer än endast finansiell information samt att det 

finns en förståelse för betydelsen av att komplettera hård information med mjuk 

information. Med andra ord kan den svenska kontexten och de svenska 

företagen tolkas som redan bekanta med innebörden av den integrerade 

rapporteringen. 
 

• Ytterligare en omständighet som talar för att integrerad rapportering lämpar sig 

på nationell nivå, är att ramverket passar alla typer av företag oavsett typ, 

bransch eller storlek enligt experterna i diskursen. Om ramverket exkluderade en 

kategori av företag och inte var användbart för alla typer av företag, finns risken 

att ramverket <IR> inte uppmärksammas på nationell nivå och på så vis inte 

legitimeras. Vi anser att något som strävar efter att allmänt accepteras bör inte 

begränsas till en viss typ av företag, bransch eller storlek eftersom risken finns 

att utbredningen av fenomenet hämmas. 
 

• Det framkom även i diskursen hur EU-direktivet successivt kan bidra till 

utvecklingen och implementeringen av den integrerade rapporteringen i Sverige 

vilket vi placerar som en lämplig omständighet i svensk kontext. Att företag av 

allmänt intresse i Sverige nu har krav på sig att rapportera hållbarhet och hur de 

relaterar det till sin affärsmodell kan på lång sikt fungera som en länk mellan de 

rapporteringskrav som råder idag och integrerad rapportering. Vi anser att de 

mjuka kapitalen på lång sikt kan ge perspektiv på ytterligare aspekter som 

integrerad rapportering vill lyfta fram och att det i framtiden därför kan kännas 

mer naturligt och självklart för företag att gå hela vägen och publicera en 

integrerad rapport. Utan ett EU-direktiv likt detta, anser vi, att förutsättningarna 

för en utveckling av den integrerade rapporteringen skulle sett sämre ut. EU-
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direktivet kan därmed ses som katalysator till att fenomenet integrerad 

rapportering legitimeras i framtiden bland svenska företag.  
 

• En ytterligare omständighet som drivits bland experterna i diskursen och som 

gör att integrerad rapportering lämpar sig i svensk kontext, är intåget av en 

yngre generation på mer kvalificerade positioner i näringslivet. Vi tror att den 

yngre generationen har en högre grad av förändringsbenägenhet än den äldre 

generationen och är mer öppna för förändringar. För att nya metoder ska 

accepteras krävs därmed personer som är villiga att förändra.  
 

Som det andra steget i implementeringsförklaringen av Jonnergård och Larsson-Olaison 

(2010) förklarar, ska fenomenet vara tillräckligt tydligt förklarat och begripligt för att 

legitimeras. Företag som vill arbeta och kommunicera via en integrerad rapport hänvisas 

till ramverket <IR> som är verktyget för integrerad rapportering <IR> (IIRC, 

2013).  Integrerad rapportering är inte en standard, utan ett frivilligt ramverk som 

inkluderar principer och riktlinjer för en integrerad rapportering (IIRC, 2013; Flower, 

2014; Thomson, 2014). Experterna i diskursen uttrycker ett bekymmer kring detta 

ramverk och hävdar att det är erkänt att vara komplext och aningen för stelbent. 

Förutsatt att steg ett i Jonnergård och Larsson-Olaisons (2010) 

implementerinsförklaring är uppfyllt, vilar ansvaret på att ramverket ska fungera för att 

integrerad rapportering ska införas bland svenska företag. Här brister således processen 

i att underbygga fenomenets spridning i en svensk kontext.  
 

5.2 Företagsnivå  
För att förklara huruvida experternas diskurs har någon relevans på företagsnivå 

används agendateorin i relation till spridningsteorin samt nyinstitutionell teori. För att 

identifiera omständigheter som antingen fördröjer eller påskyndar spridningsprocessen 

används spridningsteorin. För att ytterligare förklara vad som motiverar företagen att 

fatta vissa beslut används den institutionella teorins tvingande och mimetiska 

isomorfism. 
 

5.2.1 Agenda versus spridning 

Enligt agenda teorin är det betydelsefullt att det talas mycket om ett fenomen för att 

sätta det på agendan (McComb & Shaw, 1972). I detta fall är agendan, att tolka utifrån 

diskursanalysen, att uppmärksamma integrerad rapportering eftersom den traditionella 



  
 

64 

rapporteringen nått sin topp. Brister det i hur väl ett fenomen lyckas uppmärksammas 

anser vi att agendasättaren inte har lyckats fullborda sin uppgift. Det är dock inte givet 

att det brister i det arbete som agendasättaren utför, det kan brista hos den aktör som ska 

ta emot det fenomen som avses sättas på agendan. I detta fall företagen. Nedan 

analyseras omständigheter som hindrar agendan från att sättas. 
 

Spridningsteorin behandlar spridningen av nya innovationer och hur dessa 

kommuniceras över tid bland parter och enheter i ett socialt system (Rogers, 1977; 

Rogers, 2003; Bradford & Kent, 1977 refererad i Ax & Bjornenak, 2005; Lapsley & 

Wright, 2004). Rogers (2003) spridningsprocess består av fyra komponenter; 

innovation, kommunikation, tid och sociala system. I spridningsteorin beskrivs hur en 

innovation antas snabbare bland individer om den uppfattas och bedöms vara bättre än 

tidigare idéer, vilket Rogers (2003) benämner för relative advantage. I detta fall har 

IIRC (2013) varit tydliga med att ramverket för integrerad rapportering inte avser att 

ersätta dagens rapporter utan istället integrera de rapporter som idag presenterar mjuk 

respektive hård information. Då ramverket inte ersätter ett befintligt arbetssätt eller en 

idé, kan spridningsprocessen fördröjas. En representativ del av företagen uttryckte en 

tillfredsställelse med de rapporteringsmetoder som de använder idag, de anser att de 

uppfyller kraven som finns på rapportering tillräckligt väl. Vi anser därför att så länge 

integrerad rapportering “endast” förbättrar dagens rapporter kommer 

spridningsprocessen vara långsam till skillnad mot om syftet med utvecklingen av 

fenomenet istället hade varit att ersätta.  
 

Den integrerade rapporteringen tillåter redan erkända ramverk och standarder att 

användas vid tillämpandet av <IR> vilket är i enlighet med den andra faktorn som 

Rogers (2003) nämner i spridningsteorin, compatibility. Företag som rapporterar 

hållbarhet enligt det erkända ramverket för hållbarhetsredovisning, GRI, är redan 

bekanta med de värderingar som kommer med ramverkets riktlinjer. Enligt 

spridningsteorin kan detta bidra till en påskyndad spridningsprocess då en innovation 

som delar värderingar med redan befintliga normer har lättare att accepteras bland 

individer. Det framkom dock i diskursanalysen att en integrerad affärsmodell är 

avgörande för hur väl företaget uppnår ett holistiskt synsätt av verksamheten, vilket 

också är något som beskrivs i ramverket <IR>. Bland företagen visade det sig inte 

finnas en hög medvetenhet av respektive företags affärsmodell vilket är ett kriterium 

som inte alltså inte uppfylls och kan därför utgöra ett hinder för spridningen av den 
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integrerade rapporteringen. Däremot ställer det nya EU-direktivet krav på företagen att 

rapportera hur hållbarhetsfrågor integreras i affärsmodellen (EY, 2015) vilket vi anser 

kan leda till att integrerad rapportering med tiden kommer att uppfattas som förenligt 

med erkända värderingar. Kriteriet i spridningsteorin menar också att tidigare 

erfarenheter kan påskynda processen (Rogers, 2003). EU-direktivet kommer därför, 

enligt oss, att per automatik ge företagen som omfattas av kravet nya erfarenheter av 

arbete med integrerade affärsmodeller som överensstämmer med den integrerade 

rapporteringen. 
 

Innovationer som har en hög grad av komplexitet tenderar att hämma 

spridningsprocessen (Rogers, 2003), i och med att den integrerade rapporteringen enligt 

vår andra studie på företagsnivå uppfattas som svårbegriplig kommer 

spridningsprocessen därmed att fördröjas. I experternas diskurs har det framkommit att 

ramverket <IR> är komplext och stelbent. IIRC (2013) nämner i ramverket <IR> att 

företag kan anpassa ramverket för deras individuella ändamål vilket i diskursen uttrycks 

ger ramverket en hög abstraktionsnivå. Baserat på spridningsteorin anser vi att så länge 

ramverket uppfattas som abstrakt kommer fenomenet integrerad rapportering att 

betraktas som besvärligt och spridningen fördröjas. Detta kan dock åtgärdas enligt 

spridningsteorin om IIRC exempelvis aktivt arbetar med återkoppling på sitt ramverk, 

ett samarbete mellan användare och experter. Återkoppling är enligt agendateorin en 

avgörande faktor för hur väl ett fenomen eller en idé uppmärksammas. För ramverket 

skulle detta innebära att det experter upplever vara abstrakt och stelt, direkt kan pekas 

på och ge IIRC möjligheten att tydliggöra ramverket.  
 

Observability avser i vilken utsträckning resultaten av en innovation synliggörs bland 

enheter i det sociala systemet (Rogers, 2003). Stubbs och Higgins (2014) nämner att den 

interna kommunikationen har förbättrats mellan olika avdelningar bland australiska 

företag till följd av användningen av integrerad rapportering. Även i diskursen 

uppmärksammas det hur ett holistiska synsättet kan gynna företaget till följd av att 

brister identifieras och arbetet med att förebygga dessa bristerna underlättas. I diskursen 

har vi dock inte kunnat urskilja påtagliga resultat som följer av att rapportera integrerat, 

som yttrats bland experterna. Detta anser vi kan bero på att enbart ett fåtal företag i 

Sverige rapporterar i enlighet med ramverket <IR> vilket innebär att resultaten inte 

framhävs tillräckligt väl i den svenska kontexten. Detta kan även vara en följd av att den 

integrerade rapporteringen i Sverige fortfarande befinner sig i ett relativt tidigt stadie för 
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att effekterna av fenomenet ska kunna synliggöras. Det svaga genomslaget av den 

integrerade rapporteringen i svensk kontext kan, utifrån spridningsteorin, således 

förklaras av avsaknaden av påtagliga resultat som gynnar verksamheten. Vi anser dock 

att förklaringen inte är så självklar då olika företag drivs av olika resultat. Det tycks 

främst vara det finansiella resultatet som driver individer till att anta en förändring 

tolkat från den insamlade empirin av företagens perspektiv i vår andra studie. Med detta 

sagt, det finns även företag som visar intresse för mjuka värden och den ökade 

efterfrågan på marknaden av dessa. Det kan således innebära att resultat i form av en 

ökad legitimitet mycket väl kan driva företag till att anta en förändring. Förutsättningen 

för detta är däremot att fenomenet integrerad rapportering är tillräckligt legitimt för att 

kunna öka ett företags social status. Spridningen av integrerad rapportering i Sverige är 

följaktligen låg i nuläget, men kan progressivt öka om företag lättare kan se resultat av 

fenomenet.  
 

Ett annat perspektiv på hur påtagliga resultat influerar spridningen anser vi kan vara att 

de resultat som integrerad rapportering ämnar uppnå, redan uppnås av befintliga 

arbetssätt. Ett exempel är holistisk syn över hela verksamheten. Enligt IIRC (2013) kan 

företag, genom de sex definierade kapitalen i ramverket <IR>, skapa en helhetsbild över 

verksamheten. Det holistiska synsättet betraktas även som viktigt bland experterna i 

diskursen. På företagsnivå angav några företag att de har redan har en helhetssyn över 

verksamheten där samtliga avdelningar arbetar mot gemensamma mål. I sådana fall 

attraherar nya förändringar inte företaget, i detta fall integrerad rapportering. 

Spridningen av fenomenet kan därmed hämmas eftersom företagen redan har etablerade 

arbetssätt som fungerar för dem, trots att resultaten av <IR> är/blir märkbara.  
 

I spridningsteorin talar Rogers (2003) om tid som en viktig komponent i en lyckad 

spridningsprocess, här är individer och deras förändringsbenägenhet avgörande. Precis 

som det framkommer i experternas diskurs är det bekymmersamt med individer som 

inte vill förändra eller tänka nytt när nya rapporteringsmetoder ska spridas. Experterna 

identifierar den äldre generationen som mindre förändringsbenägen och även en utav 

anledningarna till varför den integrerade rapporteringen inte antagits bland företag i 

Sverige. Dessutom framkom det i diskursen att initiativet måste komma från en individ i 

ledningen som är behörig att besluta om förändringar men att det minst lika viktigt är att 

den integrerade förhållningssättet genomsyrar hela verksamheten.  
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Vi har på företagsnivå inte kunnat göra åtskillnad på vilken generation som är mer 

förändringsbenägen än den andra, däremot har vi upptäckt att det finns delade åsikter 

kring nya rapporteringsmetoder vilket visar på olika grad av förändringsbenägenhet. I 

enlighet med Rogers (2003) beskrivning av de fem olika typerna av användare, 

identifieras i den andra studien individer inom kategorin dels för early majority men 

också late majority. Båda typerna av individer antar innovationer långsamt, late 

majority mer långsamt än early majority. Bland de intervjuade individerna på 

företagsnivå uttrycker de som faller under kategorin early majority att de är öppna för 

nya metoder och förändringar som leder till en bättre rapportering. De som vi istället 

kategoriserar som late majority uttryckte precis som Rogers (2003) hävdar, en stor 

skepticism gentemot integrerad rapportering och mot att förändra nuvarande 

rapporteringsmetod över huvud taget. Om sådana personer sitter i ledningen kan därmed 

spridningen av integrerad rapportering fördröjas, i relation till tidsperspektivet.  
 

En annan viktig beståndsdel i spridningsprocessen som identifieras av Rodgers (2003) 

är kommunikation. Då nya idéer uppfattas som ovissa och oklara till en början är 

informationsutbytet viktigt för en lyckad spridning av integrerad rapportering. 

Experternas diskurs har däremot inte har visat sig ha en stor relevans bland våra 

undersökta företag, och enligt Rogers (2003) måste det således brista i 

kommunikationen eftersom parterna inte når en full överensstämmelse. Detta är 

emellertid en faktor, som enligt oss, går hand i hand med Rogers sista (2003) 

beståndsdel; sociala system. En kommunikation där både experter och företag delar 

information och är involverade i skapandet av en ny rapportering, är alltså enligt 

spridningsteorin en fullkomlig och önskvärd situation för att den integrerade 

rapporteringen ska få ett genomslag. 

 
 

5.2.2 Tvingad och mimetisk isomorfism  
Beslutet om att tillämpa eller att avstå från en integrerad rapportering kan även förklaras 

utifrån en tvingad och mimetisk isomorfism. Företagen i uppsatsens andra studie talar 

om hur de följer lagar och börsregler och att de anser sig göra det på ett bra sätt, något 

som kan härledas till den nyinstitutionella teorins första tvingande isomorfism. Den 

tvingande isomorfismen yttrar sig genom tydliga krav i form av lagar och regler vilket 

påverkar företagens rapportering (DiMaggio & Powell, 1983). I nuläget är den 

integrerade rapporteringen fortfarande frivillig och den traditionella redovisningen av 
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finansiell information institutionaliserad genom lag. Däremot har EU-direktivet 

efterfrågat och lagt ett större fokus på redogörelsen av icke-finansiell information (EY, 

2015) vilket är en central värdering IIRC delar med direktivet. Vi anser att EU-

direktivet kan därför, genom den tvingande isomorfismen, främja integrationen av 

hållbarhetsfrågor i affärsmodellen och på så sätt ge integrerad rapportering institutionell 

legitimitet på längre sikt.  

      
    

Förändring som yttrar sig genom mimetisk isomorfism sker till följd av att företag 

upplever osäkerhet eller att företag vill framstå som mer legitima (DiMaggio & Powell, 

1983). I enlighet med den förstnämnda, menar DiMaggio och Powell (1983) att företag 

som är osäkra i sitt nuvarande arbetssätt imiterar andra företag för att känna trygghet. Vi 

har i vår andra studie på företagsnivå inte kunnat urskilja någon grad av osäkerhet 

avseende hur företagen uppfattar sin rapportering. Ett behov av att härma andra företags 

beteenden för att känna trygghet har därmed inte framkommit i studien. Företagen 

rapporterar i enlighet med de krav som börsen ställer, vilket återigen tyder på att en 

tvingande isomorfism påverkar företagens rapportering.  
 

Att imitera framgångsrika företag för att skapa legitimitet är den andra delen av 

mimetisk isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983). Vad gäller den integrerade 

rapporteringen är det som tidigare nämnt enbart ett fåtal företag i Sverige som 

rapporterar i enlighet med ramverket <IR>. Höörs Kommun publicerade i april 2017 

världens första reviderade integrerade rapport. Med hjälp av ramverket har kommunen 

erhållit en struktur som åskådliggör de kapital som är viktiga för verksamheten, 

kommunen påpekar även att ramverket utgör en bra grund för modern rapportering 

(FAR, 2017). I förhållande till spridningsteorin, vilken belyser att synliga resultat kan 

influera spridningen av en innovation positivt (Rogers, 2003), kan Höörs Kommun ses 

som ett startskottet för mimetisk isomorfism. Det är dock svårt för oss att veta hur 

utfallet kommer att uppmärksammas bland andra företag, även huruvida resultaten är av 

ekonomisk karaktär eller legitimitet i form av social status är ännu tidigt att begrunda. 

Det finns dock en möjlighet för integrerad rapportering att i framtiden spridas bland 

företag i Sverige baserat på Höörs Kommuns upplevda fördelar med ramverket. 

Upplever företagen att den (fortfarande för oss okända) påverkan Höörs Kommuns 

integrerade rapport får på verksamheten är tillräckligt gynnsam, kan kommunens 

rapport genom mimetisk isomorfism inspirera dem till att tillämpa <IR>.  
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Det är dock avgörande att i diskussionen för en mimetisk isomorfism av integrerad 

rapportering belysa vikten av ett tydligt ramverk. Experterna lyfter i diskursen fram 

komplexiteten av ramverket <IR>, och ska integrerad rapportering spridas genom 

mimetisk isomorfism är det också enligt spridningsteorin viktigt att idén som avses 

spridas är enkel att förstå. I diskursanalysen har vi identifierat ramverket <IR> som ett 

verktyg för att nå målet, vi anser därför att en förutsättning för att mimetisk isomorfism 

ska ske är ett tydligt ramverk.  

 

Trots det, görs antagandet att <IR> är ett enkelt och tydligt ramverk är det däremot inte 

garanterat att en mimetisk isomorfism kommer ske. Företag kan trots ett enkelt ramverk 

fortfarande inte vilja “sitta med i båten” för integrerad rapportering och “åka åt samma 

håll”. Detta beror på, som ovan diskuterat, vad som motiverar olika företag till att ta 

efter andra företags beteenden. 
 

5.3 Problem versus lösning 

För att erhålla en bild över huruvida de argument som yttrats i experternas diskurs 

överensstämmer med företagens verklighet används GCT. GCT är en teori om 

beslutsfattande och behandlar hur företag tar beslut under förhållanden där beslut är 

svåra att ta (Cohen et al., 1972, Bendor et al., 2001; Gibbson, 2003). Cohen et al. (1972) 

hävdar vidare att problem och lösningar i svåra beslutssituationer kan vara 

osammanhängande ideér som ibland möts vid en problemlösning. Problemet definieras 

vidare som ett bekymmer som kräver uppmärksamhet och lösningen som svar på 

problemet (Gibbson, 2003).  
 

I experternas diskurs framkommer argument vilka, enligt Gibbsons (2003) definition på 

problem, kräver uppmärksamhet och kan därmed tolkas som problem i detta avseende. 

Diskursen belyser att företag och dess omgivning är i behov av en ny rapportering. De 

menar att dagens traditionella rapporter har nått sin topp, att det är aktuellt nu mer än 

någonsin att rapportera om fler än finansiella aspekter. Att rapportera om hållbarhet och 

socialt ansvar har redan tagit fart (Gray et al., 1996; Edenhammar & Hägg, 1997; 

Elkington, 1997; Stubbs & Higgins, 2014) men vad som framkommer i diskursen är att 

det saknas ett helhetsperspektiv på hur dessa aspekter påverkar varandra. Vi tolkar detta 

som anledningen till varför en integrerad rapportering har uppmärksammats, det 

möjliggör för företag att skapa ett internt holistiskt synsätt över verksamheten. Som svar 
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på argumenten/problemet i diskursen uppkommer också en lösning, integrerad 

rapportering, vars avsikt är att integrera finansiell- och icke finansiell information för att 

bland annat uppnå ett holistiskt synsätt. Viktigt att beakta är att i diskursen antas det att 

ideén bakom den integrerade rapporten är logisk, men det behöver nödvändigtvis inte 

innebära att verktyget för den integrerade rapporteringen är adekvat. Baserat på det som 

yttrats i diskursen om ramverket <IR>, anser vi att återkoppling på ramverket är 

behövligt för att lösningen ska bli mer begriplig att tillämpa.  
 

GCT svarar på om ett fenomen, en idé, kan ses som en lösning på ett problem och 

huruvida lösningen och problemet är en god match för varandra (Cohen et al., 1997). Vi 

har ovan identifierat en lösning på ett, enligt diskursen, upplevt problem. Frågan vi 

ställer oss är huruvida företagen upplever det uttalade problemet i diskursen?  
 

Cohen et al. (1972) utgår i teorin från att organisationer fattar beslut under svåra 

förhållanden vilket vi i första hand inte anser är en situation som de intervjuade 

företagen befinner sig i vid tillfället för studiens genomförande. Företagen uttrycker 

inga bekymmer med de rapporteringsmetoder de använder idag, snarare var samtliga 

nöjda med hur de rapporterar och kommunicerar med intressenter. Detta innebär således 

att företagen inte heller kommer att söka sig efter en lösning då problemet inte finns till 

att börja med. Även det interna arbetet med att arbeta överlappande mellan avdelningar 

var inget som företaget uttryckte att de upplevde besvärligt. Det finns med andra ord 

inga påtagliga problem upplevda bland våra undersökta företag enligt oss. Ett företag 

angav att de strävar efter att arbeta mer över gränserna men att det är väldigt svårt att 

göra det i praktiken. Integrerad rapportering var dock inte en alternativ lösning då 

företaget ansåg att arbetet med integrerad rapportering är för resurskrävande i form av 

kostnad och tid. Paralleller kan dras till spridningsteorin som belyser vikten av 

att  resultat bör synliggöras för att spridning av en innovation ska ta fart (Rogers, 2003). 

Vi anser att om företag inte ser resultat av den integrerade rapporteringen eller om 

kostnaden av fenomenet överväger nyttan, kan de i minst gynnsamma fall avstå från att 

över huvud taget överväga tillämpning av nya rapporteringsmetoder, i detta fall en 

integrerad rapportering. 
 

Att döma från ovanstående analys, det beskrivna problemet i diskursen upplevs inte på 

företagsnivå. Det blir alltså en mismatch mellan problem och lösning, mellan diskurs 

och företag. Då företagen inte har upplevt problemet skulle integrerad rapportering 
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enligt GCT ses som en slumpmässig idé då  problem och lösning är osammanhängande 

ideér (Cohen et al., 1972). Vi vill påstå att så är inte fallet med integrerad rapportering. 

Det problem som experterna beskriver har drivit utvecklingen till en lösning, dvs 

integrerad rapportering, men detta problem kan ha upplevts i andra kontexter än det 

svenska. Det faktum att integrerad rapportering har uppmärksammas i Sverige tyder på 

att det finns något som tilltalar med ramverket. Anledningen kan vara simpel, precis 

som det framkom i diskursen är integrerad rapportering inte brådskande då vi i Sverige 

överlag har en historia av god rapportering. Kanske har behovet av en integrerad 

rapportering därför ännu inte upplevts på företagsnivå.  
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6. Slutsats 

 
I det sista kapitlet framförs de resultat som erhållits av uppsatsens författare med utgångspunkt 

i uppsatsens två genomförda studier. Avslutningsvis presenteras uppsatsens relevans, kritik på 

egen studie och förslag till vidare forskning.  

 
6.1 Resultat 

Syftet med denna uppsats har varit att studera diskursen om integrerad rapportering 

bland experter i Sverige och vilken relevans diskursen har på företagsnivå. Vidare har 

syftet även varit att förklara omständigheter som påverkar om det finns en relevans eller 

inte mellan diskurs och företag. I experternas diskurs framkom det att dagens finansiella 

rapporter blivit allt mer omfattande och svårbegripliga som ett resultat av överflödig 

information. Experterna menar att den traditionella finansiella rapporteringen har nått 

sin topp. Företag idag saknar i många fall en holistisk syn på sin verksamhet vilket är 

vitalt för en lång fortlevnad. Med den holistiska synen följer även en självverkande 

inkorporering av mjuka värden bland företagens rapportering. Svaret på detta menar 

många är integrerad rapportering. I diskursen bedömer experterna även att det från 

början fanns goda förutsättningar för integrerad rapportering att få ett genomslag i 

Sverige. Svenska företag bedömdes redan arbeta med mjuka frågor, framförallt gällande 

socialt ansvar, och därmed inneha konkurrensfördelar.  
 

För att ett nytt fenomen ska sättas på dagordningen krävs att den nationella kontexten är 

identifierad och att lokala problem råder. Vi har använt oss av Jonnergård och Larsson-

Olaisons (2010) implementeringsförklaring som består av två steg. I det första steget 

som identifieras rådande omständigheter som ska tala för att den nationella kontexten 

lämpar sig för ett nytt fenomen att tillämpas i. Vi drar slutsatsen att det första steget inte 

uppfylls baserat på vad som framkom i diskursen. Experterna nämnde bland annat 

avsaknaden av förändringsbenägenhet som en anledning till varför utbredningen av 

fenomenet tar tid. Samtidigt hävdade experterna att Sverige har en lång tradition av god 

rapportering. Trots att experterna identifierar ett behov av en ny rapporteringsmetod, 

identifierar de också omständigheter som talar emot en snabb utbredning av fenomenet. 

Detta innebär att steg två i implementeringsförklaringen inte längre är relevant då ett 

uppfyllt första steg är förutsättningen för en utvärdering av nästa. Det är däremot värt att 

nämna att, oavsett om steg ett uppfylls eller inte, fallerar implementeringsförklaringen i 

det andra steget.  
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I steg två identifieras  ramverket <IR>  som en lösning på det upplevda problemet med 

dagens finansiella rapporter. Ramverket som fungerar som ett verktyg för 

implementeringen av integrerad rapportering, bedöms däremot vara komplext och 

stelbent. Slutsatsen kan dras att den svenska kontexten i nuläget inte är en situation som 

är idealisk för spridningen av fenomenet integrerad rapportering. Även om ett tydlig 

problem skulle identifierats och den svenska kontexten bedömas som lämplig i första 

steget, är ramverket fortfarande komplext. Enligt agendateorin är återkoppling ett viktig 

moment då ett fenomen ska uppmärksammas. Huruvida IIRC kan arbeta med 

återkoppling på sitt ramverk <IR>, anser vi att problemet kan lösas och integrerad 

rapportering lättare spridas. 

 

I vår andra studie applicerade vi experternas diskurs på företagsnivå och baserat på 

analysen anser vi att spridningen av den integrerade rapporteringen bland företag i 

Sverige är svag. Detta förklaras utifrån de omständigheter spridningsteorin hjälpte oss 

identifiera. Bland annat är påtagliga resultat av en ny idé, en innovation, centralt för att 

företag ska överväga att implementera en ny rapporteringsmetod, vilket i nuläget 

saknas. Flera av de identifierade omständigheterna bedöms fördröja 

spridningsprocessen snarare än att påskynda den. Vi drar därför slutsatsen att de 

argument som framkommer i diskursen har en låg relevans på företagsnivå. Detta kan 

genom GCT benämnas som en mismatch, de problem och lösningar som yttrats i 

diskursen verkar inte ha mött varandra och således inte uppmärksammats på 

företagsnivå.  
 

Problemet som drev utvecklingen av integrerad rapportering må inte identifieras i 

Sverige just nu, det talar däremot inte emot att problemet kan urskiljas tydligare i en 

annan kontext. Vi anser att de brister som identifierades i den svenska kontexten 

avseende integrerad rapportering, inte är allvarliga nog att påstå att ingen framtid finns 

för fenomenet i Sverige. Utvecklas och förbättras ramverket är det ett steg i rätt riktning. 

Ytterligare ser vi Höörs Kommuns reviderade integrerade rapport som ett viktigt steg i 

utvecklingen av ramverket i Sverige. Skulle fördelarna med Höörs Kommuns 

integrerade rapport visa sig med tiden, kan detta locka fler företag att ta efter. En sådan 

förändring skulle alltså te sig genom mimetisk isomorfism där legitimitet ses som skälet 

till förändring. Legitima skäl är goda skäl till att besluta om förändring.  
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Ytterligare en motivering till varför vi tror på en framtid för integrerar rapportering i 

Sverige är EU-direktivet. Vad som efterfrågas i direktivet tror vi på lång sikt kommer 

att främja ett beteende som vidare resulterar i att det integrerad rapportering innebär inte 

längre kommer uppfattas som främmande. Det kommer bli logiskt och naturligt att ta 

efter. I nuläget är det möjligtvis ett stort steg att ta, istället är EU-direktivet för tillfället 

tillräckligt.  

 

Mot bakgrund av våra ovan dragna slutsatser väljer vi att se på glaset som halvfullt, 

resan för integrerad rapportering är inte över.  
 

6.2 Uppsatsens relevans 

Denna uppsats har tagit fram en diskurs för integrerad rapportering som kan utgöra en 

grund för hur integrerad rapportering uppmärksammats i svensk kontext. Precis som vår 

andra studie har formats med utgångspunkt i diskursen, kan framtida forskning använda 

samma diskurs som utgångspunkt till studier som vill vidareutveckla fenomenets 

utveckling i Sverige. Uppsatsen ger därmed ett praktiskt bidrag till ämnesområdet.  
 

I denna uppsats har vi kombinerat spridningsteorin med agendateorin för att att förklara 

den integrerade rapporteringens utbredning i Sverige hittills. Kombinationen av teorier 

likt i denna studie är inte ofta förekommande och vi anser därför att vi bidrar med nya 

teoretiska perspektiv att se på fenomenet integrerad rapportering. 
 

6.3 Kritik mot egen studie  
Den kritik som kan riktas mot vår uppsats är att det insamlade materialet, i uppsatsens 

två studier, har sin grund i enskilda respondenters uppfattningar. Viktigt att beakta är att 

samtliga genomförda intervjuer har baserats på uppfattningar och tolkningar från 

samtliga personer vilka kan skilja sig i andra sammanhang och kontexter. Dessutom har 

vi i uppsatsens andra studie på företagsnivå intervjuat en lämplig respondent från varje 

företag, dessa resultat kan därmed uppfattas som ensidiga. För att öka trovärdigheten i 

respondenternas svar kan intervjuer med ytterligare två eller fler lämpliga respondenter i 

företaget genomföras för att intyga att det är en påtaglig verklighet som beskrivs.  
 

Ytterligare kritik som kan riktas mot vår uppsats är att resultaten ger en skev bild av 

företagens verklighet. Vi har valt att bygga studie två på diskursen i studie ett då vi ville 
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undersöka relevansen mellan diskurs och företagens verklighet för att få en uppfattning 

om var det bromsar för utvecklingen av integrerad rapportering. Detta har inneburit att 

vi utformat intervjuguiden i studie två på de argument som uppkommit i diskursen. Vi 

må ha uppnått mättnad i våra intervjuer efter att ha pratat med sex företag, de givna 

resultaten avspeglar dock inte hela bilden av svenska företags verklighet utan endast 

dessa företags upplevda verklighet. Vi anser därmed att det är av stor vikt att läsaren av 

denna uppsats har förståelse för att de givna resultaten inte kan att generaliseras på en 

större population.  
 

6.4 Förslag till framtida forskning 

 

Ingående studie på företagsnivå av integrerad rapportering:  

Mot bakgrund av den kritik vi framförde mot vår egen uppsats föreslår vi att det 

genomförs en studie på företagsnivå likt vår andra studie. Vi ser gärna en 

vidareutveckling av vad vi ämnat undersöka i vår andra studie men att det sker på en 

djupare nivå och i en större omfattning med fler företag. Förslagsvis kan framtida 

uppsatsförfattare undersöka hur finansiella, sociala och miljömässiga aspekter påverkar 

företagens interna strategiska planering och styrning. Denna studie hade varit intressant 

att genomföra bland företag som anser sig vara bra på att hantera mjuka frågor men 

fortfarande inte tillämpar ramverket <IR> och eventuellt jämföra med de företag i 

Sverige som idag är fullt integrerade. Var skiljer det sig i deras uppfattning och i deras 

arbetssätt? En utgångspunkt till en sådan studie i form av argument till varför integrerad 

rapportering är gynnsamt, kan hämtas i vår diskursanalys. Detta är främst intressant då 

det kan ge en god bild av vad som får företag att överväga nya rapporteringmetoder, ett 

bidrag till forskningsområdet enligt oss.  

 

Integrerad rapportering inom offentlig sektor:  

I Sverige finns ett fåtal företag som rapporterar fullt i enlighet med ramverket <IR>; 

Svensk Exportkredit, Swedfund samt Höörs Kommun. Samtliga är verksamma inom 

offentlig sektor (Swedfund, 2017; Dräger, 2017). Höörs Kommun är dessutom först i 

världen med en reviderad integrerad rapport och IIRC:s ambassadör i Sverige Lars-Olle 

Larsson uttalade sig vid samma tillfälle som kommunen fick sin rapport reviderad, att 

det finns förhoppningar med den integrerade rapporteringens spridning främst inom den 

offentliga sektorn (Rimér, 2017). Ett förslag på vidare forskning är att studera varför de 

hittills fullt integrerade verksamheterna i Sverige alla tillhör den offentliga sektorn, 
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finns det någon agenda bakom spridningen inom denna sektor? Varför sprids inte 

fenomenet inom privat sektor lika fort? Vi anser att agendan bakom detta är intressant 

att fortsätta studera särskilt i ljuset av Flowers (2014) kritik mot initiativet bakom 

IIRC:s aktörer och utvecklingen av <IR>.  
 

Kartlägga implementeringsprocessen - en undersökning av komplexiteten med <IR>:  

Ytterligare ett förslag på vidare forskning inom fältet för integrerad rapportering är att 

genomföra en studie med syftet att kartlägga implementeringsprocessen av integrerad 

rapportering och hur processen har sett ut för Höörs Kommun, Swedfund och Svensk 

Exportkredit. Då det i vår diskursanalys framkom att ramverket uppfattas som stelbent 

och abstrakt är en studie av detta slag intressant att genomföra. Vilka delar av ramverket 

upplevdes som problematiska och hur hanterade de dessa hinder? Att skapa en 

förståelse för hur vägen mot att bli integrerad ser ut är ett, enligt oss, stort praktiskt 

bidrag. Praktiskt bidrar en sådan studie även med återkoppling IIRC då det, enligt 

slutsatserna ovan, skulle påskynda spridningsprocessen i Sverige om problemen med 

ramverket skulle åtgärdas. En bra återkoppling på ett fenomen som sätts på agendan är 

enligt agendateorin avgörande (Kingdon, 1995; Baumgartner, 2005) för hur väl 

integrerad rapportering kommer att uppmärksammas och sedan att uppfattas bland 

företag. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide Diskurs 
 
 

• För någon utan kunskaper om IR, hur skulle Ni beskriva IR? 

 
• Varför tycker Ni att företag bör använda IR? 

 
• Vilka typer av företag tycker Ni främst ska använda IR?  

 
• Vilka mål ser Ni med IR?  

 
• Vad tycker Ni om det sätt företag rapporterar på idag?  

 
• Vem tycker Ni skulle gynnas mest om företag i Sverige började använda IR?  

 
• Vilka interna fördelar tycker Ni att IR medför i verksamheten? 

 
• Vilket genomslag tycker Ni att IR har fått i Sverige? 

 
• Vad tror Ni om IR:s framtida utveckling i Sverige?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

II 

Bilaga 2 
Intervjuguide Företag 
 

• Kan Ni berätta om vilken typ av information ni rapporterar? 

• Har Ni fått ett ökat önskemål om mer hållbarhetsinformation? 

• Vad är viktigt för Era intressenter att få ta del av tycker du?  

• Har Ni försökt föra samman finansiell- och icke finansiell information? 
 

• Vilka olika avdelningar har ni i Er verksamhet?  

• Hur arbetar Ni mellan era olika avdelningar? 

• Arbetar ni överlappande eller som självständiga enheter?  

• Arbetar ni mot gemensamma mål? 

 

• Hur ser Er informationsprocess ut?  
 

• Vilka resurser/kapital arbetar ni med? 

• Har ni en affärsmodell där ni inkluderar dessa resurser/kapital?  

• Om ja, är ni nöjda med er affärsmodell? 
 

• Anser Ni att Ni är bra på att rapportera framtidsaspekter?   
 

• Vem tror du har störst nytta av Er rapport?  

• Upplever ni att användarna har svårt att ta åt Er rapporterna?  
 

• Är ni nöjda med Er rapportering?  

• Har ni intresse av att lära Er om nya sätt att rapportera på? 

• Känner Ni till integrerad rapportering?  

• Om ja → Hade integrerad rapportering varit något som passar Er verksamhet? 

  

 
 
 
 
 
 
 



  
 

III 

Bilaga 3 
Innehållsanalys för studie två (företagsnivå) 
 
 

Meningsbärande 
enheter 

Kondenserade 
meningsenheter 

Subkategori/er Kategori 

“Vi rapporterar det som 
är krav enligt 
börsreglerna. Fokus 
ligger på finansiell 
information eftersom det 
efterfrågas mest”.  

Rapportering i 
enlighet med 
börsens krav, fokus 
på finansiell 
information. 

Finansiell- och/eller 
icke-finansiell 
information 

Innehåll i rapporter 

“Olika nivåer och 
divisioner ger olika 
resultatenheter där alla 
har olika ansvariga 
chefer. Arbetar 
självständigt”.  
 
“Arbetet mellan 
avdelningar sker 
överlappande och mot 
gemensamma mål”.  
 
“Vår dröm är såklart att 
arbeta över gränserna, 
vi försöker men det är 
inte så lätt i praktiken”.  

Enheterna arbetar 
självständigt. 
 
 
 
 

Avdelningarna 
arbetar gemensamt.  
 
 

Vill arbeta mer över 
gränserna, men 
svårt. 
 

Kommunikation 
mellan avdelningar 

Kommunikation 

“Vi har ingen budget, vi 
har en affärsplan. Utgår 
från föregående år och 
bestämmer hur mycket 
vi ska satsa och en plan 
på nästa år”.  
 
“Vi har en 
budgetprocess som 
pågår under en lång tid 
under året. Vi går 
igenom detaljerat all 
information om hur 
verksamheten 
planerar”.  

Ingen budget. Utgår 
från en affärsplan. 
 
 
 
 
 
 

Vi arbetar och 
planerar utifrån en 
budget.  

Process för att ta fram 
information som 
hjälper 
verksamheten.   

Informationsprocess 

“Vår personal och deras 
kompetens är viktigast”.  
 
“Vi har ingen utpräglad 
affärsmodell”. 

Personalen är 
viktigast. 
 

Ingen affärsmodell. 

Att inkludera 
kapitalen i 
verksamhetens 
affärsmodell.  

Kapital  

“Vi är nöjda med den 
rapportering som vi 
har”.  
 
“Vi försöker vara 
tydliga men det dyker 

Nöjda med 
rapporten 
 
 

Strävan efter 

Uppfattning avseende 
kvalitén i rapporterna. 

Kvalité i rapporter 



  
 

IV 

säkert upp frågor ändå. 
Så kanske upplever 
användare av rapporten 
att den är otydlig”.  

tydlighet då det 
alltid kommer 
finnas obegripliga 
delar. 
 

“Jag tycker att vi är bra 
på att berätta i 
årsredovisningen att vi 
är rustade för framtiden, 
vi har våra långsiktiga 
mål, vi jobbar efter den 
här strukturen”.  
 
“Vi rapporterar inte om 
framtiden. Vi försöker 
undvika det. Man vet 
ingenting om 
framtiden”.  

Bra på att rapportera 
framtidsorienterat. 
 
 
 
 
 

Framtiden är oklar 
och därför 
rapporteras 
ingenting om den.   

Rapporterar om 
framtiden. 
 
 
 
 
 

Rapporterar inte om 
framtiden. 

Framtidsorienterad 
rapportering. 

“Vi har intresse av att ta 
in nya sätt att 
rapportera på, absolut”.  
 
“Vi är nöjda med den 
rapportering vi har, vi 
följer alla krav som 
ställs. Vi kan inte 
påverka så mycket vad 
vi rapporterar”.  

Intresse för nya 
rapporterings- 
metoder. 
 

Nöjda med 
rapporteringen. 
Rapporterar i 
enlighet med de 
krav som ställs. 

Förändringsbenägna. 
 
 
 

Inte 
förändringsbenägna. 

Förändrings- 
benägenhet 

“Jag är rätt så påläst 
om den integrerade 
rapporteringen.  Vi har 
en process pågående 
här, absolut det är 
klart”.  
 
“Känner till integrerad 
rapportering, men har 
inget intresse av att 
använda det”. 
 
“Känner inte till 
integrerad 
rapportering”.  

Pågående process 
avseende 
implementering av 
integrerad 
rapportering.  
 
Inget intresse av 
integrerad 
rapportering, trots 
kännedom.  
 
Obekant med 
integrerad 
rapportering. 

Bekant, respektive 
obekant med 
integrerad 
rapportering. 

Integrerad 
rapportering 

 


