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Abstract 

Title Integrated Reporting - State-owned companies approach to integrated reporting and the <IR> 

framework.  

Date 2014-06-12 

Subject Business Economics C – Accounting 

Authors Jenny Lundberg and Emelie Zetterberg 

Advisor Peter Jönsson 

Keywords Integrated reporting, IR-framework, sustainability development, sustainability reporting. 

Purpose The aim is to study state-owned company's attitude to integrated reporting and the <IR> 

framework that was published in December 2013. Additional the purpose is to examine what the 

companies think is the basis for the need for a new way to report and gain an understanding how state-

owned companies are thinking about the future for integrated reporting.  

Methods A qualitative approach with semi-structured interviews were used to answer the purpose of the 

study.  

Empirics The empirical data were collected through interviews with seven respondents from state-

owned companies. The participated companies are PostNord, Samhall, Green Cargo, TeliaSonera, 

Swedish Export Credit, Swedfund and Almi. 

Conclusions The state-owned companies that have participated in the study have an overall positive 

attitude towards integrated reporting and to the <IR> framework. The companies states that there has 

been a need to present and convey a more accurate picture of organizations as a whole. The results of 

the study show that the <IR> framework implies some challenges and opportunities and that the 

companies believe in a future for integrated reporting.  

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Titel Integrerad Redovisning - Statligt ägda företags inställning till integrerad redovisning och <IR> 

ramverket 

Datum 2014-06-12 

Ämne Kandidatuppsats: Företagsekonomi C – redovisning 

Författare Jenny Lundberg och Emelie Zetterberg 

Handledare Peter Jönsson 

Nyckelord Integrerad redovisning, IR-ramverk, hållbarhetsredovisning, hållbar utveckling. 

Syfte Syftet är att studera statligt ägda företags inställning till integrerad redovisning och <IR> 

ramverket som publicerades i december 2013. Vidare är syftet att undersöka vad företagen tror ligger till 

grund för behovet av ett nytt sätt att redovisa, samt få en insikt i hur statligt ägda företag ser på en 

framtid för integrerad redovisning. 

Metod En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer har använts för att besvara studiens syfte.  

Empiri Empirin har samlats in via sju intervjuer med respondenter från statligt ägda företag. De företag 

som medverkat är PostNord, Samhall, Green Cargo, TeliaSonera, Svensk exportkredit, Swedfund och 

Almi.  

Slutsats De statligt ägda företag som deltagit i studien har en övergripande positiv inställning till 

integrerad redovisning och till <IR> ramverket. Företagen uppger att det funnits ett behov av att 

redovisa och förmedla en mer rättvisande bild av organisationen som helhet. Resultatet av studien visar 

vidare att <IR> ramverket innebär en del utmaningar och möjligheter samt att företagen tror på en 

framtid för integrerad redovisning.  

 

 

 

 

 



 

 

Förkortningar 

 

IR   Integrerad redovisning 

IIRC  International Integrated Reporting Council 

GRI   Global Reporting Initiative 

 

 

Begreppsförklaring 

 

GRI:s riktlinjer: Ett globalt, heltäckande ramverk för hållbarhetsredovisning 

som används av flertalet företag runt om i världen.  

Hållbarhetsredovisning: Ett företags berättelse om hållbar utveckling och 

dess relation till företagets vision, ambition, strategi eller aktiviteter. 
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Inledning 

I uppsatsens första avsnitt kommer bakgrunden till hur integrerad redovisning vuxit fram att beskrivas 

och det kommer redogöras för den problemdiskussion som legat till grund för studien. Därefter 

presenteras uppsatsens frågeställning och delfrågor samt studiens syfte och vilka avgränsningar som 

gjorts.  

 

1.1 Bakgrund 
 
Företagens roll och ansvar i samhället är ett ämne som diskuteras och förändras över tiden. Olika 

samhällsförändringar gör att bilden av hur ett företag ska organiseras och agera ständigt tar nya former.1 

Att upprätta en årsredovisning där företagens finansiella ansvarstagande presenteras har sedan lång tid 

tillbaka varit en självklarhet för många företag.2 Utöver redovisning av det finansiella ansvarstagandet 

upprättar idag många företag även en hållbarhetsredovisning där de redovisar sitt sociala och 

miljömässiga ansvar.3  

 

Miljömässigt ansvarstagande handlar om att driva sin verksamhet på ett sätt som inte skadar miljön, 

klimatet och naturens resurser. Det är viktigt för företag att agera långsiktigt hållbart ur ett miljömässigt 

perspektiv samt utnyttja resurser på ett hållbart och effektivt sätt för att motverka nedbrytning och annan 

negativ påverkan på miljön.4 Miljömässiga ansvarstagandet växte successivt fram under mitten på 1900-

talet då människan blev mer medveten om sina handlingar gentemot miljön. Redovisning av 

miljömässigt ansvarstagande utvecklades något senare och böcker om miljöredovisning började 

publiceras först under slutet av 1980-talet.5 I Sverige fick miljömässig redovisning ett ordentligt fäste 

efter att diverse miljöskandaler ägt rum. Många industrier fick negativa rykten om sig, vilket bidrog till 

att företagen gav sig in i miljödebatten genom att upprätta miljöredovisningar.6  

 

                                                
1 Larsson L-O och Ljungdahl F (2008) Licens to Operate: CSR och hållbarhetsredovisning i praktiken 
2 Engström S (1999) Över 5000 år av redovisning – men vad händer i nästa millenium? Balans. Nr 12. 
3 Grafström M, Göthberg P, Windell K (2010) CSR: Företagsansvar i förändring  
4 Larsson L-O, Ljungdahl F (2008) Licens to Operate: CSR och hållbarhetsredovisning i praktiken 
5 Bergström S, Catasús B, Ljungdahl F (1998) Miljöredovisning 
6 Cerin P (2005) Legitimitet i den frivilliga hållbarhetsredovisningen. Balans. Nr 11.    
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Socialt ansvarstagande handlar om företags engagemang för att skapa ett bättre samhälle. Det finns 

ingen tydlig definition men det innefattar bland annat frågor som rör personalansvar, affärsetik, 

relationer till leverantörer samt hanteringen av viktiga människorättsfrågor.7 Företagens ansvar och 

agerande i samhället har diskuterats sedan lång tid tillbaka och har framför allt handlat om att värna om 

företagets anställda. Under Sveriges industrialisering utvecklades ett socialt ansvar då fabrikören bland 

annat såg till att de anställda fick sjukvård och att deras barn fick skolundervisning. Långt senare, under 

mitten på 1900-talet, utvecklades företagens sociala ansvar ytterligare då företagen på olika sätt bidrog 

till omsorg av de anställda utöver den ekonomiska ersättningen.8 

 

I takt med att företagens sociala ansvar utvecklades framträdde ytterligare diskussioner kring ansvaret. 

Howard R. Bowens publicerade år 1953 boken Social responsibilities of the businessman som behandlar 

kritik angående det sociala ansvaret. I boken tar Bowens upp att socialt ansvar strider mot idén om att 

maximera värden för aktieägare och i samband med publiceringen av boken startades en aktiv debatt där 

många aktieägare stred emot tanken om företags sociala ansvar. Än idag pågår diskussionen om företags 

sociala ansvar där förespråkarna anser att socialt ansvarstagande hör ihop med aktieägarnas vinstintresse 

och krav på lönsamhet. Från deras perspektiv är företag skyldiga att ta ett bredare samhällsansvar utöver 

sitt ekonomiska ansvar.9   

 

Då människor blivit mer medvetna om miljömässigt och socialt ansvar så har det även skett förändringar 

inom redovisningen. Begreppet hållbarhetsredovisning har successivt vuxit fram då företag har insett 

vikten av att fastställa, formulera och kommunicera de miljömässiga och sociala värderingar som ligger 

till grund för deras verksamhet. Utöver redovisningen av den finansiella ställningen så redovisar således 

många företag även deras miljömässiga och sociala ansvarstagande.10 Hållbarhetsredovisning upprättas i 

nuläget främst genom separata hållbarhetsredovisningar eller som särskilda avsnitt i årsredovisningen 

och följer vanligtvis GRI:s riktlinjer.11  

 

2007 beslutade regeringen att alla statligt ägda bolag skulle upprätta en hållbarhetsredovisning enligt 

GRI:s riktlinjer. Beslutet innebar att statligt ägda företag från och med räkenskapsåret 2008 skulle 
                                                
7 Larsson L-O, Ljungdahl F (2008) Licens to Operate: CSR och hållbarhetsredovisning i praktiken 
8 Gravström M, Göthberg P, Windell K (2008) CSR Företagsansvar i förändring 
9 ibid 
10 Larsson L-O, Ljungdahl F (2008) Licens to Operate: CSR och hållbarhetsredovisning i praktiken 
11 Sierra-Garcia L, Zorio-Grima A, Garcia-Benau M (2013) Stakeholder engagement, corporate social 
responsibility and integrated reporting: an exploratory study. Corporate Social Responsibility and Environmental 
Management. DOI:10/1002/csr.1345 
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hållbarhetsredovisa och visa hur de i affärsverksamheten tar ekonomiskt, socialt och miljömässig 

hänsyn.12  

 

Under det senaste decenniet har redovisningen utvecklats ytterligare då det enligt en del människor 

funnits ett behov av att integrera den finansiella redovisningen med hållbarhetsredovisningen. 

Klimatförändringar, överkonsumtion av begränsade naturresurser och behovet av att ge rent vatten, mat 

och bättre levnadsstandard för en växande global befolkning, har bidragit till att nya beslut måste fattas 

för att hantera dessa frågor.13 IIRC är en organisation som bildades 2010 på initiativ av brittiska prins 

Charles.14 Syftet med bildandet av organisationen var att skapa ett globalt accepterat ramverk för hållbar 

utveckling. Ett ramverk som skulle sammanföra ekonomiska-, miljömässiga-, sociala- och 

styrningsaspekter i ett klart och koncist, konsekvent och jämförbart format.15 2011 lanserade IIRC det 

första diskussionsunderlaget för det nya fenomenet integrerad redovisning som innebär att en 

heltäckande bild av företagets verksamhet ska förmedlas i redovisningen. I april 2013 publicerade IIRC 

ett utkast till redovisningsramverk för integrerad redovisning och i december 2013 publicerade 

organisationen slutligen det färdiga ramverket.16 

 
1.2 Problemdiskussion 
 

Finansiell information anses idag av många inte längre vara tillräcklig utan företag bedöms och värderas 

i allt större utsträckning även utifrån sin förmåga att agera ansvarsfullt. Granskning av företags sociala 

och miljömässiga ansvarstagande har ökat markant de senaste decennierna vilket har påverkat 

redovisningen.17 För att överleva på dagens marknad med ständiga förändringar försöker många företag 

uppvisa ett tydligt ansvartagande och hållbara värderingar för att möta de krav och förväntningar som 

ställs av företaget och dess intressenter.18  

 

                                                
12 Regeringskansliet. Effekterna av hållbarhetsredovisning- En studie av konsekvenserna av de nya riktlinjerna 
om hållbarhetsinformation i statligt ägda företag. 2010. 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/23/50/588f17ea.pdf 
13 Larsson L-O (2010) Sustainable Business Development - The Future Next Exit 
14 Lennartsson R (2014) En redovisning för det 21:a århundradet. Balans. Nr 1. 
15 Larsson L-O (2010) Sustainable Business Development - The Future Next Exit 
16 Lennartsson R (2014) En redovisning för det 21:a århundradet. Balans. Nr 1. 
17 Borglund T, De Geer H, Sweet S m.fl. (2012) CSR, Corporate Social Responsibility - En guide till företagets 
ansvar 
18 Borglund T, De Geer H, Sweet S m.fl. (2012) CSR, Corporate Social Responsibility - En guide till företagets 
ansvar 
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Idag upprättar de flesta företag sitt hållbarhetsarbete främst genom separata hållbarhetsredovisningar 

eller som särskilda avsnitt i årsredovisningen. Det har dock riktats en del kritik mot dagens 

hållbarhetsredovisning, där kritiker uppger att den är för tillbakablickande och att den inte presenterar 

information om kommande mål och väsentliga risker som kan vara av betydelse i framtiden.19 

Woodward menar att analytiker även anser att informationen i separata hållbarhetsredovisningar inte är 

av samma kvalité som den finansiella rapporteringen.20 Det finns alltså idag ett gap mellan den 

information som för närvarande redovisas av företag och den information som investerare behöver för 

att fullt ut kunna bedöma värdet och framtidsutsikterna för ett företag.21  

 

Då IIRC 2011 lanserade det första diskussionsunderlaget för integrerad redovisning möjliggjordes det 

för en mer heltäckande bild av företagets verksamhet genom en integrering av finansiell- och icke 

finansiell information i en samlad årsredovisning.22 Några beskriver integrerad redovisning som en 

revolution inom redovisningsvärlden, men det finns även de som är skeptiska. Nils Liljedahl, 

generalsekreterare i Sveriges finansanalytikers förening, skriver exempelvis i Tidningen Balans att 

integrerad redovisning är ett onödigt och omständigt ramverk samt att det inte är viktigt att ytterligare 

formalisera information gällande hållbarhet.23  

 

Enligt näringsministern, Maud Olofsson, bär alla företag ett ansvar för frågor gällande hållbar 

utveckling. Det beslut som trädde i kraft i november 2007, att statligt ägda bolag ska upprätthålla en 

hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer har höjt ambitionsnivån för företagen. Statligt ägda företag 

ska vara förebilder och ligga i framkant gällande socialt och miljömässigt ansvar.24 Då företagen 

förväntas vara engagerade i dessa frågor gällande hållbar utveckling skulle det vara intressant att studera 

företagens inställning till den nya redovisningsformen, integrerad redovisning. Hur ser statligt ägda 

företag som förväntas ligga i ledning gällande socialt och miljömässigt ansvarstagande på att integrera 

                                                
19 Jensen J.C, Berg N (2012) Determinants of Traditional Sustainability Reporting Versus Integrated Reporting. 
An Institutionalist Approach. Business Strategy and the Environment. Volume 21(5) pp.299-316 
20 Lindblad Woodward M (2008) Röster om transparens och hållbarhetsredovisning 
21 KPMG, Integrated Reporting Performance insight through Better Business Reporting. Issue 2. 2012. 
http://www.kpmg.com/AU/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Better-Business-
Reporting/Documents/integrated-reporting-issue-2.pdf 
22 Lennartsson R (2014) En redovisning för det 21:a århundradet. Balans. Nr 1. 
23 Balans, Fel att formalisera de mjuka frågorna. http://www.tidningenbalans.se/debatt/fel-att-formalisera-de-
mjuka-fragorna/# 
24 Regeringskansliet. Effekterna av hållbarhetsredovisning- En studie av konsekvenserna av de nya riktlinjerna 
om hållbarhetsinformation i statligt ägda företag. 2010. 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/23/50/588f17ea.pdf 
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den finansiella informationen med den icke-finansiella informationen i en integrerad årsredovisning? 

Behövs ytterligare krav från staten eller andra intressenter för att företagen ska vara villiga att upprätta 

en integrerad redovisning eller är det något som företagen frivilligt kan tänka sig att upprätta? Vidare 

skulle det vara intressant att studera huruvida ramverket som stödjer en integrerad redovisning anses 

vara ett bra ramverk.  

 

1.2 Frågeställning 
 

Vilken inställning har statligt ägda företag till integrerad redovisning och <IR> ramverket?  

 
1.3.1 Delfrågor 

 
● Vad är statligt ägda företags uppfattning av att ett behov av integrerad redovisning vuxit fram? 

● Vad har statligt ägda företag för inställning till <IR> ramverket?  

● Hur ser statligt ägda företag på en framtid för integrerad redovisning? 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet är att studera statligt ägda företags inställning till integrerad redovisning och <IR> ramverket som 

publicerades i december 2013. Vidare är syftet att undersöka vad företagen tror ligger till grund för 

behovet av ett nytt sätt att redovisa samt få en insikt i hur statligt ägda företag ser på en framtid för 

integrerad redovisning. 

 

1.4 Avgränsning 
 

En avgränsning har gjorts till att undersöka enbart statligt hel- och delägda ägda företag i Sverige. Icke-

statligt ägda företag har alltså inte beaktats i denna studie.  
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2. Metod 

I detta avsnitt beskrivs motiven för den metod som tillämpats och valet av undersökningsdesign. Vidare 

redogörs det för vilken metod som använts för datainsamling samt en skildring av tillvägagångssätt och 

forskningskvalitet. Slutligen presenteras en källkritisk diskussion. 

 
2.1 Val av forskningsmetod 
 

Det finns två olika undersökningsmetoder som kan användas vid samhällsvetenskaplig forskning, vilket 

är kvalitativ och kvantitativ metod. Då studiens syfte var att ta reda på statligt ägda företags inställning 

till forskningsområdet var en kvalitativ metod att föredra framför en kvantitativ. I kvalitativa metoder 

utgör ord det centrala och lämpar sig bra i undersökningar där författaren vill få förståelse och redogöra 

för något i ett sammanhang.25 Då uppsatsförfattarna ville få djupare förståelse för statligt ägda företags 

inställning till integrerad redovisning och <IR> ramverket passade en kvalitativ metod bra där förståelse 

är av vikt. Förhoppningen var att uppnå detaljerad och beskrivande information om respondenternas 

synpunkter och tankar. Vidare valde författarna att genomföra kvalitativa intervjuer vid insamlandet av 

primärdata, vilket ytterligare motiverar valet av forskningsmetod. 

 

2.2 Val av undersökningsdesign 
 
De undersökningsdesigner som kan tillämpas vid företagsekonomisk undersökning är longitudinell-, 

komparativ-, experimentell- och tvärsnittsdesign samt fallstudie.26 För att besvara frågeställningen och 

studiens syfte valde författarna att genomföra en fallstudie där intervjuer utgjort empirin. En fallstudie 

bygger på att ett särskilt fenomen studeras i syfte att ge kunskap om händelser, förhållanden, 

erfarenheter eller processer som förekommer i detta specifika fall.27 Då författarna ville undersöka 

respondenternas inställning till integrerad redovisning och <IR> ramverket lämpade sig således en 

fallstudie väl. Fallstudier analyserar saker och ting så som de naturligt visar sig, vilket gör att 

undersökningen bör ske i en naturlig miljö.28 Det passade denna studie bra då författarna valde att 

                                                
25 Fejes A, Thornberg R (2009) Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. I Handbok i kvalitativ analys, Fejes A, 
Thornberg R (red.)  
26 Bryman A, Bell E (2010) Företagsekonomiska forskningsmetoder 
27 Denscombe M (2013) Forskningshandboken 
28 ibid 
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genomföra intervjuerna på respondenternas respektive arbetsplatser, vilket kan upplevas som naturlig 

miljö. 

 
2.3 Datainsamling  
 

2.3.1 Primärdata 
 
De data som forskare själva samlar in med hjälp av olika metoder benämns som primärdata.29 I studien 

utgörs primärdata av kvalitativa intervjuer med personer som arbetar med hållbarhetsfrågor på statligt 

ägda företag. Avsikten med undersökningen var att samla in detaljerad information från ett fåtal 

människor, vilket gör att författarnas val av primärdata ansågs lämpa sig bra. 

 

2.3.2 Intervjuer 
 
Kvalitativa intervjuer kännetecknas av att vara flexibla och ger deltagarna stort utrymme att formulera 

sina svar på sitt eget sätt. Kvalitativa intervjuer förefaller sig vanligen som ostrukturerade eller 

semistrukturerade där båda metoderna är tämligen lika med stort fokus på respondentens egna tankar 

och åsikter.30 För att få förståelse och kunna tolka de statligt ägda företagens inställning till integrerad 

redovisning så samlades det empiriska materialet in med hjälp av semistrukturerade och personliga 

intervjuer. Valet av intervjumetod föreföll sig naturligt då författarna ville få fram djupgående 

information där respondenterna hade stor möjlighet att formulera sina svar på deras eget sätt och där 

även följdfrågor kunde ställas. Författarna hade en förhoppning om att respondenterna skulle reflektera 

över sina tankar och åsikter vilket gjorde det lämpligt med en semistrukturerad intervju. 

 

Vid en kvalitativ intervju kan forskaren utgå från en intervjuguide som tar upp specifika teman som ska 

beröras. Frågorna behöver inte ställas i den följden som står i intervjuguiden utan forskaren ges stor 

frihet att ändra ordningen och ställa följdfrågor.31 I denna studie utgjorde en intervjuguide med tre olika 

teman grunden för frågorna. Varje tema utformades med avsikt att tillsammans kunna besvara studiens 

frågeställning och syfte. 

 
                                                
29 Olsson H, Sörensen S (2011) Kvalitativa och kvantitativa perspektiv: Forskningsprocessen 
30 Trost J (2010) Kvalitativa intervjuer 
31 ibid 
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2.3.1 Sekundärdata 
 
Data som har samlats in och sammanställts av andra forskare beskrivs som sekundärdata.32 Den 

information som utgör studiens sekundärdata samlades in genom vetenskapliga artiklar, publikationer, 

rapporter, elektroniska källor samt litteratur inom ämnet. Söder Scholar och Google Scholar användes 

för att hitta lämpliga vetenskapliga artiklar. Den sekundära datan gav information som var användbar i 

utformningen av främst bakgrund, problemformulering och studiens teoridel. Vidare gav datan 

information som ökade förståelse hos författarna inom forskningsområdet.  

 

2.4 Tillvägagångssätt 
 
I det första stadiet av studien söktes information om integrerad redovisning och hållbarhetsredovisning i 

syfte att öka kunskapen inom forskningsområdet. Författarna använde bland annat sökorden integrated 

reporting, sustainability development, sustainability reporting samt voluntary disclosure vid sökandet 

efter lämplig sekundärdata.  

 

Vid förfrågan om intervjuer kontaktades de utvalda företagen via telefon samt via e-post. Då företagen 

tackade ja till att medverka i undersökningen bokades personliga intervjuer in på respektive respondents 

huvudkontor. Författarna ansåg att personliga möten med respondenterna var att föredra då intervjuer 

ansikte mot ansikte kan ge en mer detaljerad och fyllig information. Det kan även underlätta för den som 

intervjuar att bedöma om den information som uppges är av riktighet.33 Varje intervju spelades in via 

programmet ”röstmemon” på Iphone och transkriberades därefter ord för ord. Då författarna valde att 

ställa enkla frågor som bidrog till uttömmande svar var det av vikt att noggrant analysera det som 

respondenterna sagt och försöka hitta mönster mellan svaren.   

 
2.4.1 Population och urval 

 
Den population som legat till grund för studiens urval är samtliga 50 statligt hel- och delägda företag i 

Sverige. Författarna valde att begränsa urvalets omfång geografiskt då intervjuerna, som låg till grund 

för urvalet, enbart kunde genomföras i Stockholm då författarna hade en önskan om personliga 

                                                
32 Bryman A, Bell E (2010) Företagsekonomiska forskningsmetoder 
33 Denscombe M (2013) Forskningshandboken 
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intervjuer. Ett medvetet kriterium var således att företagens huvudkontor skulle vara belägna i 

Stockholmsområdet. Statligt ägda företag belägna i Stockholm valdes ut från regeringens hemsida.34 

Författarna tog ingen hänsyn till storleken på företagen eller bransch. Författarna listade alla företagen 

belägna i Stockholm och kontaktade sedan strategiskt utvalda personer på vardera företag. Personerna 

som kontaktades var anställda som jobbade med hållbarhetsfrågor på företagen och ansågs därmed 

kunde bidra med information inom forskningsområdet.  

 

Vid kvalitativa undersökningar är det svårt att i förväg bestämma antalet intervjupersoner som är 

relevant för urvalet. Målsättningen är att hitta respondenter som kan hjälpa till att utveckla kunskapen 

inom det som studeras. Enligt Marianne Liedholm kan författaren nöja sig med respondenter då fler 

intervjuer inte tycks tillföra ny information. Det handlar alltså om mättnadsgrad framför antalet 

intervjuer vid avgörandet om urvalets kvalitet och styrka.35 Författarna till den här studien upplevde det 

till en början svårt att få tag på respondenter som ville medverka i undersökningen. Det slutliga urvalet 

blev sju statligt ägda företag men sammanlagt sju genomförda intervjuer. Att integrerad redovisning är 

ett relativt nytt fenomen kan ha bidragit till att få företag ville ställa upp, men även tidsbrist hos 

företagen kan ha haft en påverkan. Författarna fick först tag på sex intervjuer vilka genomfördes i ett 

tidigt stadium av undersökningsprocessen. Av de sex företagen var det enbart ett företag som upprättade 

en integrerad redovisning 2013. Då studien ämnade ta reda på statligt ägda företags inställning till 

integrerad redovisning och <IR> ramverket ansåg författarna att det vore intressant att intervjua någon 

mer respondent från ett företag som upprättat en integrerad redovisning. Genom ett snöbollsurval kom 

de i kontakt med ytterligare ett företag som år 2013 upprättade en integrerad redovisning vilket tillförde 

användbar information till studien. Efter sju genomförda intervjuer kunde författarna utläsa mönster i 

svaren som respondenterna angav och ansåg därför att fler intervjuer antagligen inte skulle bidra med 

information som utvecklat kunskapen ytterligare.   

 
2.4.2 Deltagande företag 

 
PostNord: PostNord är en organisation som tillhandahåller olika lösningar för kommunikation och 

logistik i Norden.36 Företaget upprättar idag en separat hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer där 

                                                
34 Regeringskansliet, Statligt ägande. http://www.regeringen.se/sb/d/17676 
35 Liedholm, M (1999) Kvalitativ metod i olika design – en jämförelse. I Mer än kalla fakta: Kvalitativ forskning 
i praktiken, Sjöberg K (red.) 
36 PostNord, Om oss. http://www.postnord.com/sv/om-oss/ 
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hållbarhetsredovisningen ingår som ett separat avsnitt i årsredovisningen. På PostNord genomfördes en 

intervju med företagets hållbarhets- och koncernkommunikatör. 

 

Samhall: Samhall är ett företag som arbetar med att skapa utvecklande arbeten åt personer med 

funktionsnedsättningar.37 Intervjun med Samhall hölls med företagets hållbarhetschef. Samhalls 

hållbarhetsredovisning upprättas enligt GRI:s riktlinjer och ingår som en del i årsredovisning. 

 

Green Cargo: Green Cargo är ett logistikföretag som erbjuder verksam och hållbar järnvägslogistik för 

det svenska näringslivet.38 Intervjun som hölls med Green Cargo genomfördes med hållbarhetschefen på 

företaget. Green Cargo var tidiga med att upprätta en hållbarhetsredovisning, där den första gavs ut 

2001. Idag upprättas en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer och ingår som ett separat avsnitt i 

årsredovisningen. 

 

TeliaSonera: TeliaSonera är ett internationellt företag som tillhandahåller nätanslutning och 

telekommunikationstjänster.39 Under intervjun med TeliaSonera talade författarna med 

hållbarhetschefen. TeliaSonera upprättar idag, enligt GRI:s riktlinjer, en separat hållbarhetsredovisning. 

Företaget började hållbarhetsredovisa 2006. 

 

Svensk Exportkredit: Svensk exportkredit finansierar exportaffärer där de erbjuder svenska företag 

och deras kunder utomlands olika former av lån.40 På Svensk exportkredit intervjuades företagets 

hållbarhetschef. Företaget upprättade sin första hållbarhetsredovisning 2008 och 2013 upprättade 

företaget sin första integrerade redovisning, där inspiration hämtades från <IR> ramverket.  

 

Swedfund: Swedfunds uppdrag är att förse nya tillväxtmarknader i Afrika, Asien, Latinamerika och 

Östeuropa med riskkapital, kompetens och etableringsstöd för investeringar.41 Under intervjun med 

                                                
37 Samhall, Rätt person till rätt arbete. http://www.samhall.se/Om-Samhall/Valkommen-till-Samhall/ 
38 Green Cargo, Green Cargos transportverksamhet. http://www.greencargo.com/sv/Vara-tjanster/ 
39 TeliaSonera, TeliaSonera i korthet. http://www.teliasonera.com/sv/om-oss/teliasonera-i-korthet/ 
40 Sek, Finansiering. http://www.sek.se/finansiering/ 
41 Swedfund, Om Swedfund. http://www.swedfund.se/om-swedfund/ 
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Swedfund talade författarna med företagets Senior manager ESG affairs, som även är ambassadör för 

IIRC i Sverige. 2013 upprättade företaget sin första integrerade redovisning med inspiration från <IR> 

ramverket. 

 

Almi: Almi är en organisation som erbjuder företag rådgivning, lån samt riskkapital.42 Intervjun hölls 

med Almis affärscontroller som även är ansvarig för innehållet i företagets hållbarhetsredovisning. Almi 

hållbarhetsredovisar idag enligt GRI:s riktlinjer där hållbarhetsredovisningen presenteras som ett separat 

avsnitt längst bak i årsredovisningen. 

 

2.4.3 Utformning av intervjuguide 
 
En intervjuguide kan ses som en strukturerad lista över vilka frågeställningar som en semistrukturerad 

intervju ämnar omfatta.43 För att få den information som efterfrågades och kunna besvara studiens 

frågeställning och syfte valde författarna att utgå från tre olika teman vid utformandet av intervjuguiden. 

Dessa teman hade utgångspunkt i att främja en röd tråd genom arbetet, som kunde hjälpa författarna att 

knyta an till uppsatsens syfte och frågeställning. De teman som valdes var behovet av integrerad 

redovisning, inställning till <IR> ramverket samt framtiden för integrerad redovisning.44 Utifrån dessa 

teman formulerade författarna olika intervjufrågor som ställdes under intervjuerna.  

 

Vid kvalitativa intervjuer ställs enkla frågor som i sin tur besvaras genom innehållsrika och uttömmande 

svar.45 I denna studie ansåg författarna att det var viktigt att ställa enkla frågor vid genomförandet av 

intervjuerna så att respondenterna hade möjlighet att med egna ord kunna berätta och reflektera över sin 

inställning till integrerad redovisning och <IR> ramverket. Respondenterna gavs friheten att delge 

uttömmande svar vilket bidrog till att författarna fick bredare förståelse för respondenternas inställning 

till forskningsområdet. 

 

Författarna e-postade intervjuguiden till sex av de sju respondenterna några dagar innan intervjuerna 

ägde rum så att de fick möjlighet att förbereda sig. Vid första intervjun hade inte intervjuguiden tillgetts 
                                                
42 Almi, Almi. http://www.almi.se/ 
43 Bryman A, Bell E (2010) Företagsekonomiska forskningsmetoder 
44 Bilaga 1, intervjuguide 
45 Trost J (2010) Kvalitativa intervjuer 
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respondenten. Författarna insåg dock efter genomförandet av den intervjun att då fenomenet integrerad 

redovisning är relativt nytt och då kunskapen hos företagen kunde vara begränsad var det fördelaktigt att 

delge intervjuguiden i förväg.  

 
2.4.4 Genomförande av intervjuer 

 
Samtliga intervjuer ägde rum på respondenternas huvudkontor runt om i Stockholm vid olika tidpunkter 

under 2014.  

 

För att lyckas med en kvalitativ intervju finns det olika faktorer som är viktiga att ha i åtanke under 

intervjun. Att hålla sig flexibel under hela intervjun är av stor vikt och det handlar om att vara lyhörd 

över respondenternas svar. Flexibilitet är av stor vikt då det gäller frågornas ordningsföljd samt gällande 

uppföljningen av olika svar om oklarheter behöver redas ut.46 Då författarna valde att utgå ifrån tre olika 

teman som inte ömsesidigt byggde på varandra vid utformningen av intervjuguiden bidrog det till 

flexibilitet. Författarna hade möjlighet att ställa frågorna i de olika temana i den ordningsföljd som 

lämpade sig bäst vid varje intervjutillfälle. Författarna valde att ställa frågor som omfattades av viss 

öppenhet för att på så vis få uttömmande svar där respondenterna gavs möjlighet att tala fritt om sin 

inställning till integrerad redovisning och <IR> ramverket.  

 

2.4.5 Analysmetod 
 
De sju genomförda intervjuerna spelades in efter godkännande från respondenterna och därefter 

transkriberade författarna några intervjuer var. Att transkribera innebär att översätta inspelade intervjuer 

från muntligt till skriftligt språk vilket underlättar för en noggrann analys av respondenternas svar. Då 

inspelning av intervjuer görs kan full uppmärksamhet och fokus läggas på respondenten och dennes 

svar, vilket underlättar för intervjuaren då anteckningar inte behöver föras.47 Intervjuerna i denna studie 

analyserades utifrån den skriftliga texten från transkriberingarna och alltså inte direkt utifrån 

inspelningarna.  

 

                                                
46 Bryman A, Bell E (2010) Företagsekonomiska forskningsmetoder 
47 ibid 
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Kvalitativ data behöver förberedas och struktureras innan den insamlade datan kan analyseras.48 

Resultatet från de genomförda intervjuerna bearbetades och organiserades i enighet med de tre teman 

som intervjuguiden omgavs av: behovet av integrerad redovisning, inställning till <IR> ramverket och 

framtiden för integrerad redovisning.  

 

Vid en kvalitativ analys är grunden att skapa en mening ur en stor mängd data. Det handlar således om 

att skilja på vad som anses vara betydelsefullt gentemot trivialt samt att identifiera betydande mönster.49 

Då författarna valde att genomföra intervjuer som gav uttömmande svar bidrog det till att ett kvalitativt 

förhållningssätt var aktuellt vid analysen. Författarna försökte identifiera detaljer och mönster i samtliga 

respondenters svar samt selektera ut den information som av författarna ansågs vara av störst betydelse 

för tolkning och analys av respondenternas inställning till integrerad redovisning och <IR> ramverket. 

Under hela tolkningsprocessen försökte även författarna finna likheter och skillnader i den kvalitativa datan 

samt finna förklaringar i de teorier, modeller och tidigare forskning som presenteras i studiens teoridel.  

 
2.5 Forskningskvalitet 
 

2.5.1 Validitet 
 
Begreppet validitet handlar om trovärdigheten i undersökningen och huruvida de data som samlats in 

omfattas av precision och träffsäkerhet. Även lämpligheten i de data som används för att besvara 

forskningsfrågan är en viktig utgångspunkt för att validitet och trovärdighet ska uppnås.50 Validitet 

utgörs inte enbart av en granskning som genomförs i slutet av studien utan kan ses som en 

kvalitetskontroll under samtliga stadier i undersökningsprocessen.51  

 

Författarna anser att studien omfattas av hög validitet. De har ägnat mycket tid till att sätta sig in i ämnet 

som berör studiens forskningsfråga för att på så vis försöka försäkra sig om lämpligheten och kvalitén i 

de data som studien grundar sig på.  

                                                
48 Denscombe M (2013) Forskningshandboken 
49 Fejes A, Thornberg R (2009) Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. I Handbok i kvalitativ analys, Fejes A, 
Thornberg R (red.) 
50 Bryman A, Bell E (2010) Företagsekonomiska forskningsmetoder 
51 Kvale S (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun 
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Vid genomförandet av intervjuer är det viktigt att försöka avgöra trovärdigheten i det som berättas av 

respondenten. Genom att de flesta personer som intervjuades besitter högt uppsatta positioner såsom 

hållbarhetschefer och hållbarhetsansvariga kan de uppgifter som lämnats anses ha hög trovärdighet.52 

Mycket tid har även lagts på formulering av intervjufrågor, detta för att på bästa sätt kunna besvara 

studiens syfte och frågeställning. Något som vidare kan ha haft en positiv påverkan på validiteten i 

studiens intervjuer är att alla respondenter, bortsett från en, fick ta del av intervjufrågorna i förväg. Att 

respondenterna gavs möjlighet att i förväg reflektera och tänka igenom frågorna som skulle ställas kan 

ha medfört mer genomtänkta svar, vilket därmed kan ha ökat validiteten.  

 

2.5.2 Reliabilitet  
 
Reliabilitet är ett mått på i vilken utsträckning en undersökning ger samma resultat om studien 

genomförs vid ett senare tillfälle.53 För att säkerställa att reliabilitet uppnås är det viktigt att en komplett 

och tillgänglig beskrivning görs av alla de faser som ingår i forskningsprocessen.54 

 

För att uppnå reliabilitet ställdes samma frågor till samtliga respondenter på ett så likartat sätt som 

möjligt där författarna försökte undvika att styra respondenternas svar genom ledande frågor.  

Författarna har även försökt att på ett tydligt och beskrivande sätt återge varje steg i 

undersökningsprocessen i studiens metodavsnitt.  

 

Att intervjuerna har analyserats utifrån det transkriberade materialet och inte direkt utifrån de 

inspelningar som gjorts kan ha haft en inverkan på studiens reliabilitet. Utskrift utgör inte studiens 

grundläggande data utan kan ses som en konstruktion, där en muntlig kommunikation har blivit 

skriftlig.55 Vidare är integrerad rapportering ett nytt ämne så om en likande studie genomförs vid ett 

senare tillfälle kan respondenternas tankar och erfarenheter kring integrerad redovisning ha förändrats 

vilket kan leda till att andra svar ges.  

                                                
52 Denscombe M (2013) Forskningshandboken 
53 Bell J (2005) Introduktion till forskningsmetodik 
54 Bryman A, Bell E (2010) Företagsekonomiska forskningsmetoder 
55 Kvale S (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun 
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2.6 Källkritik 
 
Källkritik bygger på att analysera de källor som använts i studien efter kriterierna autenticitet, 

trovärdighet, representativitet och innebörd.56 

 

Autenticitet är ett begrepp som behandlar huruvida en källa är det den utger sig för att vara.57 Författarna 

i denna studie använde sig i första hand av primärdata i form av kvalitativa intervjuer som spelades in 

och transkriberades noggrant i syfte att behålla dess äkthet. I sökandet efter sekundära källor försökte 

författarna ha ett kritiskt förhållningssätt med fokus på att finna relevant och tillförlitligt material. 

Författarna sökte i bästa möjliga mån efter vetenskapliga artiklar, publikationer och rapporter som var 

vetenskapligt granskade för att dess autenticitet skulle vara så representativ som möjligt.  

 

Trovärdighet handlar om att det kan finnas skäl att ifrågasätta en källa om det exempelvis har gått lång 

tid mellan det att källan uppgavs och inträffandet av händelsen eller om författaren har haft någon 

särskild åsikt som avspeglats i skildringen. Då författarna till denna studie undersökte integrerad 

redovisning som är ett relativt nytt fenomen som behandlas i nyare tidsskrifter så kan en viss skepsis 

krävas.58 Författarna försökte därför att inneha ett kritiskt förhållningssätt vid utvärdering av 

trovärdighet i de artiklar, tidsskrifter och böcker som användes. Författarna till denna studie lät inte 

deras egna åsikter inverka på det som skrevs eller på respondenterna under de genomförda intervjuerna. 

 

Författarna anser att trovärdigheten i den insamlade kvalitativa datan i viss mån kan diskuteras. 

Författarna upplevde att några av respondenterna hade begränsad kunskap inom forskningsområdet och 

därför kan de ha uttalat sig om något de inte haft fullständig information om. Något som vidare kan ha 

haft en inverkan på studiens trovärdighet är att samtliga respondenter som intervjuades var insatta och 

engagerade i hållbarhetsfrågor och hållbarhetsredovisning vilket kan ha bidragit till att deras personliga 

åsikter speglat sig i svaren eller att de undvikit att lämna ut viss information som kan uppfattas som 

negativ för företaget. 

 

                                                
56 Denscombe M (2013) Forskningshandboken 
57 ibid 
58 ibid 
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Representativitet behandlar dokumentets fullständighet samt om dokumentet anses typiskt av sitt slag. 59 

De modeller och teorier som presenteras i studiens teoriavsnitt anses av författarna bygga på 

representativ information då likande skildringar och redogörelser av forskningsämnet kunnat identifieras 

i flertalet artiklar, tidsskrifter och böcker. För att öka representativiteten har detta hafts i åtanke under 

den litteratursökning som ägt rum. Studiens syfte var inte att kunna generalisera resultatet på alla statligt 

ägda företag i Sverige. Det är svårt att avgöra om författarna erhållit liknande svar om intervjuerna 

genomförts med andra statliga företag än de sju som deltog i denna studie eller om intervjuerna hade 

genomförts med personer på företagen som inte arbetar med hållbarhetsfrågor eller 

hållbarhetsredovisning. 

 

Innebörd är ett begrepp som syftar till att informationen som skrivs ska vara tydlig och inte utelämna 

viktigt innehåll.60 Författarna till denna studie hade detta i åtanke under hela processens gång då de 

gjorde en djupgående litteraturundersökning i början av studien för att erhålla förståelse för ämnet och 

därmed kunna återspegla det allra viktigaste. De frågor som ställdes till respondenterna var noggrant 

formulerade för att på bästa sätt säkerställa innebörden. Frågorna var enkla och flexibla och gav 

möjlighet till uttömmande svar från respondenterna, vilket gjorde att en tydlig och omfattande innebörd 

kunde uppnås. 

                                                
59 Denscombe M (2013) Forskningshandboken 
60 ibid 



 

 17 

 

3 Teoretisk referensram 

I avsnittet kommer vi att definiera centrala begrepp som ligger till grund för uppsatsen, samt presentera 

tidigare studier och relevanta modeller och teorier som kan kopplas till ämnet och de frågor uppsatsen 

avser att besvara. 

 
3.1 Hållbar utveckling 
 
Hållbar utveckling bygger på tre dimensioner- den ekonomiska, sociala och miljömässiga, och de ska 

ömsesidigt stödja varandra. Det syftar till att bevara jordens resurser och nyttja dem på ett hållbart sätt, 

materiella som mänskliga resurser. Dimensionerna handlar även om vår sociala välfärd, att skapa ett 

ekonomiskt, långsiktigt hållbart samhälle med stabilitet där människors grundläggande behov 

tillfredställs. Hållbar utveckling syftar även till att minska negativa effekter på naturen och att värna om 

vårt ekosystem på ett hållbart och lågsiktigt sätt.61  

 

World Commission on Environment and Development, (WCED), publicerade år 1987 rapporten Our 

Common Future, även kallad Brundtlandsrapporten, som blev startskottet för hållbarhetsarbet på global 

och lokal nivå. Rapporten sammanförde globala sociala utvecklingsfrågor med miljöfrågor och skapade 

en definition av hållbar utveckling: ”Sustainable Development is development that menets the needs of 

the present without compromising the ability of futurer generations to menet their own needs.” 

Definitionen är bred och kan således accepteras i många olika sammanhang och verksamheter.62 

 

3.2 Integrerad redovisning 
 
Integrerad redovisning handlar om att företag ska presentera vad deras finansiella faktorer har för 

relation med deras icke-finansiella faktorer och hur förhållandet sinsemellan påverkar deras långsiktiga 

hållbarhet. Det handlar om att utveckla dagens finansiella- och hållbarhetsmässiga redovisning till en 

                                                
61 Regeringskansliet, En svensk strategi för hållbar utveckling – ekonomisk, social och miljömässig. 2003. 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/76/42/cb1f06c1.pdf 
62 Borglund T, De Geer H, Sweet S m.fl. (2012) CSR, Corporate Social Responsibility - En guide till företagets 
ansvar 
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integrerad redovisning, som i sin helhet visar ett företags värdeskapande över tiden.63 En integrerad 

redovisning ska beröra de olika kapital som en organisation råder över, så som mänskligt, intellektuellt, 

finansiellt, tillverkat, socialt och naturligt kapital.64    

 

Grundarna till integrerad redovisning är The International Integrated Reporting Council (IIRC) och 

utgörs av en global sammanslutning bestående av redovisningsbranschen, tillsynsmyndigheter, 

investerare, företag och normgivare. Tillsammans är de eniga om att kommunikationen om 

värdeskapande bör bli nästa steg i utvecklingen av företagens redovisning. IIRC anser att en integrerad 

redovisning bör utarbetas i enlighet med deras rambeslut och förklara hur en organisation skapar värde 

över tiden. 65  

 

3.2.1 Syftet med integrerad redovisning 
 
Det huvudsakliga syftet med integrerad redovisning är att förklara för investerare hur en organisation 

skapar värde på kort och lång sikt. Vidare är syftet att förbättra kvalitén på den information som finns 

tillgänglig samt möjliggöra för en mer effektiv och produktiv kapitalfördelning. Det ska bidra till en 

ökad förståelse för de olika kapitalens ömsesidiga oberoende. En integrerad redovisning ska 

kommunicera alla faktorer som påverkar företagets förmåga att skapa värde samt stödja ett integrerat 

tänkande, beslutsfattande och handlande.66  

 
3.2.2 <IR> ramverket 

 
<IR> ramverket innehåller vägledande principer och beståndsdelar för upprättandet av en integrerad 

redovisning. Ramverket redogör för vilken information som en integrerad redovisning ska omfattas av 

för att kunna förmedla organisationens förmåga att skapa värde. Det innefattas inte av utsatta riktmärken 

för exempelvis kvalitén på en organisations strategi eller nivå på organisationens resultat. <IR> 

                                                
63 KPMG, Integrated Reporting Performance insight through Better Business Reporting. Issue 1. 2011. 
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/road-to-integrated-
reporting.pdf 
64 Integrated Reporting <IR>, The International <IR> framework. 2013. http://www.theiirc.org/wp-
content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf  
65 Integrated Reporting <IR>, The IIRC. http://www.theiirc.org/the-iirc/ 
66 Integrated Reporting <IR>, The International <IR> framework. 2013. http://www.theiirc.org/wp-
content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf 
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ramverket är ett principbaserat ramverk med avsikt att skapa en balans av flexibilitet som omfattar en 

variation av individuella omständigheter i olika organisationer, samt möjliggör för en jämförbarhet 

mellan organisationer.67  

 

3.2.3 Integrerat tänkande  
 
IIRC, definierar integrerat tänkande som: “Integrated thinking is the active consideration by an 

organization of the relationships between its various operating and functional units and the capitals that 

the organization uses or affect.” 68 

 

Ett integrerat tänkande är en utgångspunkt för en framgångsrik och lyckad integrerad redovisning. Det 

gör att företag kan minska framtida risker förknippande med regler, resurser och priser. Integrerat 

tänkande bidrar även till en mer holistisk bild av verksamheten och de risker och möjligheter som kan 

påverka ett värdeskapande.69 Integrerat tänkande leder till ett integrerat beslutsfattande och handlande 

som tar hänsyn till värdeskapande på kort och lång sikt. Det tar även i beaktande sambandet och 

beroendeförhållandet mellan de faktorer som har en inverkan på ett företags möjlighet att skapa värde. 70 

 

3.2.4 Utmaningar med integrerad redovisning 
 
I tidningen Balans uppger Göran Tidström att kritik som har riktats mot integrerad redovisning är att 

den inte skapar tillräcklig jämförbarhet, vilket gör att högre krav ställs på användare av redovisningen. 

En annan kritik som framhålls är att den integrerade redovisningen inte går att revidera.71 Mikael 

Hagström, redovisningschef på Volvo, menar i Balans nr 5 att ytterligare ett problem med integrerad 

redovisning är att kapitalinvesterare definierats som ramverkets målgrupp. Han menar att det är ett 

problem då det finns många andra betydande grupper och intressenter. Vidare beskriver han svårigheten 

att kombinera kort och lång sikt samt att sammanföra det unika med det allmänna.72  

 

                                                
67 Integrated Reporting <IR>, The International <IR> framework. 2013. http://www.theiirc.org/wp-
content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf 
68 ibid 
69 The prince’s accounting for sustainability project, Integrated thinking. 
http://www.accountingforsustainability.org/embedding-sustainability 
70 Integrated Reporting <IR>, The International <IR> framework. 2013. http://www.theiirc.org/wp-
content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf 
71 Lennartsson R (2014) En redovisning för det 21:a århundradet. Balans. Nr 1. 
72 Lennartsson R (2014) Pilotföretaget Volvo: ”Processen är viktigare än rapporten”. Balans. Nr 5. 
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3.3 Teorier och modeller 
 

3.3.1 Tripple Bottom Line 
 
Tripple Bottom Line är en teori som myntades 1994 av den brittiske hållbarhetsexperten John Elkington 

och kan ses som en länk mellan finansiell redovisning och hållbarhetsredovisning. Elkington menade att 

företag skulle presentera hur de minskat sin miljöpåverkan samt ökat sitt sociala ansvarstagande genom 

ett komplement till sista radens finansiella resultat. Således består Tripple bottom line av tre P, profit, 

people och planet, vars mening är att värdera och redovisa organisationens påverkan inom de tre olika 

områdena. Profit står för det ekonomiska ansvarsområdet, people står för det sociala ansvarstagandet 

och planet för det miljömässiga ansvarsområdet. Utfallet blir att företag redovisar deras ekonomiska 

resultat tillsammans med vad de åstadkommit miljömässigt och socialt ansvarsmässigt i en integrerad 

redovisning, istället för uppdelat i en hållbarhetsredovisning och en finansiell årsredovisning. 

Intressenter får en mer komplett bild av företagets verksamhet och kan således utvärdera bolagets 

resultat på ett bra sätt.73 Tripple bottom line med dess grundläggande värde i hållbarhet, har fått en bred 

betydelse hos många företag i arbetet mot långsiktig lönsamhet. En tillämpning av teorin kan innebära 

vissa utmaningar för företag, som att mäta de tre ansvarsområdena people, planet och profit, hitta 

lämplig och användbar data samt utvärdera resultatet och konsekvenserna av företagens beslut ur ett 

långsiktigt perspektiv.74 

75 

 

                                                
73 Grankvist P (2009) CSR i praktiken, Hur företag kan jobba med hållbarhet för att tjäna pengar 
74 F. Slaper T, Hall T. The Tripple Bottom Line: What Is It and How Does It Work? Indiana Business Review, 
2010, s 4-8. 
75 Bild 1, Tripple Bottom Line http://www.chess-llc.com/TBL.aspx 
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Vad man kan se av bilden är att begreppet “sustainable”, dvs. hållbarhet, utgörs av ett väldigt litet fält, 

men ju mer överlappande cirklarna är, desto större fält skapas. Det betyder att företaget måste arbeta lika 

mycket med alla tre delarna, profit, people och planet, för att fältet “sustainable” ska växa.76 	  

Tripple bottom line betonar i enighet med integrerad redovisning att företag är ansvariga för deras 

fullständiga påverkan på samhället. Teorin involverar hantering av verksamhetens alla ansvarsområden 

och används för att fånga hela värdekedjan, problem och aktiviteter som företag måste beakta för att 

kunna maximera the positiva effekterna av deras verksamhet samt uppnå ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt värde. Som presenterades i den teoretiska referensramen handlar integrerad redovisning i 

likhet med Tripple bottom line, om att utveckla dagens finansiella- och hållbarhetsmässiga redovisning 

till en integrerad redovisning, som i sin helhet visar ett företags värdeskapande över tiden.77 

 

3.3.2 Legitimitetsteorin 
 
Organisationer strävar ständigt efter att generera en överensstämmelse mellan de sociala värderingar 

som är förenade med eller skapade genom företagets aktiviteter och de normer för acceptabelt beteende 

som existerar i organisationens omgivning. Genom en förening av dessa faktorer kan legitimitet skapas. 

Önskan att uppnå legitimitet kan förklara många organisationers beteende med hänsyn till socialt och 

miljömässigt ansvarstagande.78  Företag försöker ständigt anpassa sig och agera på ett sätt som enligt de 

normer och värderingar som existerar förväntas av dem.79  

 

Legitimitetsteorin bygger på tanken att det existerar ett socialt kontrakt mellan ett företag och dess 

omgivning. Enligt teorin har företag ingen självfallen rätt att existera och förbruka resurser och dess 

överlevnad grundas på de förväntningar som ställs av omgivningen och huruvida samhället bedömer 

organisationens handlande som legitimt. En organisations överlevnad kommer ifrågasättas och hotas om 

samhället upplever att en organisation har överskridit och inte verkat i enlighet med det sociala 

kontraktet. Samhället kommer då försöka bryta kontraktet för att förhindra företagets fortsatta existens. 

                                                
76 Westermark C (2013) Hållbarhetsredovisning, teorier, standarder och praktisk tillämpning 
77 KPMG, Integrated Reporting Performance insight through Better Business Reporting. Issue 1. 2011. 
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/road-to-integrated-
reporting.pdf 
78 Dowling J, Pfeffer J (1975) Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behaviour. The 
Pacific Sociological Review. Volume 18(1) pp.122-136  
79 Suchman M (1995) Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. The Academy of 
Management Review. Volume 20(3) pp.571-610  
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Teorin utgår även ifrån antagandet att företagsledningen kommer tillämpa strategier som visar 

omgivningen företagets försök att möta samhällets förväntningar i förening med det sociala kontraktet. 

Om ett företag anser att utbudet av en specifik resurs är avgörande för den fortsatta driften av 

verksamheten kommer företaget tillämpa strategier som garanterar användandet av resursen. I enlighet 

med teorin kommer en organisations val av strategier för att uppnå legitimitet baseras på ledningens 

uppfattning av samhällets förväntningar, vilket gör att olika strategier kommer förespråkas och väljas av 

olika verksamheter.80 

 

Gällande hållbarhetsredovisning är teorin en av de mest omtalande och tillämpade. Den hjälper till att 

förstå varför företag väljer att engagera sig och redovisa ett sociala och miljömässigt ansvar. Legitimitet 

kan ses som tillgång för en organisation, där vissa handlingar kan leda till att den ökar.81 Genom att 

möta krav från omgivningen på socialt och miljömässigt ansvar kan företag genom att upprätta en 

hållbarhetsredovisning öka företagets legitimitet.82  

 

3.3.3 Intressentdialogen 
 
Intressentdialogen bygger på en dialog mellan intressenter och företag, där de kvalitativa delarna av 

informationen ses som betydande. Det är viktigt att kommunikationen inte enbart är riktad till 

intressenterna utan informationen bör istället vara dubbelriktad, där intressenterna kan förse företaget 

med sina synpunkter på företagets verksamhet. Detta gör att företag kan förmedla information om sitt 

ansvarstagande samt vilka åtgärder man arbetar efter och intressenterna kan förmedla information om 

vad de anser att företaget kan förbättra. Genom dialoger med företagets intressenter kan legitimiteten 

öka. Intressentdialogen blir även ett verktyg för företagen att utveckla sin verksamhet och skapa 

förtroende.83 Fördelen med intressentdialogen är alltså att en organisation kan få direkt information av 

vad deras intressenter efterfrågar. Informationen kan användas för att exempelvis identifiera goda 

                                                
80 Deegan C (2002) Introduction; The legitimising effect of social and environmental disclosures - a theoretical 
foundation. Accounting, Auditing & Accountability Journal. Volume 15(3) pp.282- 311  
81 V. Tilling Matthew (2010) Some thoughts on legitimacy theory in social and environmental accounting. Social 
and Environmental Accountability Journal. 24:2, 3-7, DOI: 10.1080/0969160X.2004.9651716 
82 Hahn R, Kühnen M (2013) Determinants of sustainability reporting: A review of results, trends, theory, and 
opportunities in an expanding field of research. Journal of Cleaner Production. Volume 59, pp.5-21 
83 Borglund T, De Geer H, Hallvarsson M (2009) Värdeskapande CSR - Hur företag tar socialt ansvar  
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exempel, besluta om prioriteringar för innehållet i framtida kommunikationer och stärka företaget 

trovärdighet. 84 

 

3.4 Tidigare studier 
 

3.4.1  Fördelar med integrerad redovisning 
 
En integrerad redovisning leder enligt Eccles och Krzus till fyra huvudsakliga fördelar. Den bidar till ett 

förtydligande av förhållanden och förpliktelser, leder till bättre beslutsfattande, fördjupar relationen med 

företagets intressenter samt leder till en lägre ryktesspridning.85 

 

Genom upprättandet av en integrerad redovisning ges företagsledare en möjlighet att tydliggöra och 

förklara hur olika faktorer och förpliktelser har bidragit till att skapa värde, vilket gör att förståelsen 

mellan finansiellt- och icke finansiellt resultat ökar. Detta leder till att företaget kan utvärdera och få en 

tydligare bild av företagets val, risker och möjligheter. En integrerad redovisning ställer högre krav på 

samarbete mellan ett företags funktioner och enheter vilket leder till en ökad kvalité på redovisningen. 

Genom en helhetssyn på enheterna och en ökad förståelse för konsekvenser av beslut på andra enheter 

kan bättre beslut tas som förstärker en hållbar strategi för företaget som en helhet.  Eccels och Krzus 

menar även att en integrerad redovisning leder till att företagets relation till samtliga intressenter 

fördjupas. När företag inser fördelarna som bättre beslutfattande medför genom ökat internt samarbete, 

kommer företagen försöka erhålla likande fördelar genom externt samarbete med organisationens alla 

intressenter för att få en ökad förståelse av deras behov. I takt med att hållbarhet blivit allt viktigare har 

även hanteringen av risker kring företagens rykte ökat, vilket idag ses det som en av de mest betydande 

och svåraste riskerna för företag. En integrerad redovisning har en viktig roll i arbetet kring risker då 

den hjälper till att identifiera riskområden. Genom att ta hänsyn till förändringar i trender, sociala 

attityder och media kan företag öka sin medvetenhet kring hur sociala normer och värderingar 

förändras.86  

                                                
84 Westermark C (2013) Hållbarhetsredovisning, teorier, standarder och praktisk tillämpning 
85 G. Eccles R, P. Krzus M (2010) One report - Integrated reporting for a sustainable strategy 
86 ibid 



 

 24 

 
3.4.2 The South African experience  

 
Integrerad redovisning är sedan räkenskapsåret som inleddes den 1 mars 2010 ett krav för börsnoterade 

företag på Johannesburg Securities Exchange i Sydafrika. Mark Hoffman från KPMG har studerat några 

av de sydafrikanska företagen och rapporterat om de erfarenheter de stötte på då den första integrerade 

redovisningen upprättades.87 

  

I sin rapport ”The South African experience” uppger Hoffman att de företag som studerats i Sydafrika 

först såg klara fördelar med en integrerad redovisning då de till fullo förstod de bakomliggande 

principerna och målen med redovisningen. Då en grundlig genomgång av de element och principer som 

finns för integrerad redovisning presenterats ändrades ledningsgruppernas uppfattning av ramverket. De 

insåg då att ramarna inte var svårtolkade utan snarare lätta att förstå. Hoffman skriver att den allmänna 

uppfattningen är att dagens årsredovisningar är osammanhängande, besvärliga och att de inte förmedlar 

tydliga och viktiga budskap till investerare.88 

  

Vidare uppger Hoffman i sin rapport att upprättandet av en integrerad redovisningsprocess för många 

organisationer troligtvis skulle bli en resa på tre till fem år. En gemensam åsikt i de studerade företagen i 

Sydafrika är att integrerad redovisning kräver engagemang från toppen. Ett införande av integrerad 

redovisning kräver att det finns representanter från alla olika delar av verksamheten. Hoffman menar att 

de i Sydafrika nu fått erfara att genomförandet av en integrerad redovisning är en organisatorisk 

förändring, och inte en händelse i sig.89 

  

Att upprätta en integrerad redovisning kan innebära utmaningar för företag. Vissa ledningsgrupper i de 

sydafrikanska företagen tyckte att tanken på att avslöja vissa strategier, prestationsmått och mål var 

obehagliga och skrämmande. De var oroliga över att avslöja information till konkurrenter och över att 

                                                
87 KPMG, Integrated Reporting Performance insight through Better Business Reporting. Issue 1. 2011. 
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/road-to-integrated-
reporting.pdf 
88 ibid 
89 ibid 
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skapa orimliga förväntningar hos intressenter och myndigheter. Vidare ansåg de att ramverket inte var 

helt enkelt att förstå samt saknade relevans inom vissa områden.90 

  

Hoffman avslutar sin rapport genom att diskutera framtiden. Även om integrerad redovisning 

fortfarande är i ett tidigt skede visar majoriteten av de sydafrikanska organisationerna en positiv 

inställning till redovisningsformen. Då begreppet integrerad redovisning är nytt även för 

intressentgrupper kommer det att ta tid att nå samstämmighet om materiella frågor och 

rapporteringsbehov men vilket förhoppningsvis kommer att utvecklas och underlättas över tiden.91 

                                                
90 ibid 
91 KPMG, Integrated Reporting Performance insight through Better Business Reporting. Issue 1. 2011. 
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/road-to-integrated-
reporting.pdf 
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4 Empiri   

I detta avsnitt presenteras resultatet från den empiriska datainsamlingen i form av kvalitativa intervjuer 

som vi genomfört i studien.  

 

4.1 Behovet av integrerad redovisning 
 
Hållbarhetschefen på Svensk exportkredit menar att det har funnits ett behov av en mer fullständig 

redovisning. De finansiella tillgångarna representerar inte hela företagets fullständiga värde vilket har 

bidragit till ett behov av en lösning på hur företag ska kommunicera kring alla dess olika kapital, inte 

bara de finansiella.  

 

På PostNord menar hållbarhets- och koncernkommunikatören att det har funnits ett behov från kunder 

och intressenter att få förståelse för hur företags affärsmodell påverkar samhället, ekonomi och miljö. 

Företag måste börja visa hur de tar ansvar för verksamhetens påverkan på omgivningen. Vidare tror hon 

att det är olika skandaler, så som exempelvis barnarbete, som har gjort det tydligt att företag måste visa 

hur de tar ansvar och integrerar hållbarhetsfrågor i verksamhetens strategi. 

        

Almis affärskontroller menar att när ett företag upprättar en årsredovisning så börjar man ifrågasätta hur 

verksamheten faktiskt ser ut. Han tror att en naturlig del i det är att företag tar nästa steg där man börjar 

ställa frågor kring hur verksamheten kan integrera det man redovisar i företagets affärsidé, affärsplan 

och målstruktur. Ett behov att en integrerad redovisning skapas då man inser vikten av detta och börjar 

utgå från hållbarhetsfrågor i hela verksamheten. omformulera 

 

På Green Cargo menar miljöchefen att det som har drivit på behovet av integrerad redovisning är en 

strävan efter ett helhetsperspektiv. Miljödebatten med fokus på klimatet har enligt honom haft en stor 

inverkan. Det som har drivit Green Cargo i utvecklingen av deras hållbarhetsarbete är att det kan ses 

som ett varumärkesbyggande och som en kommunikationsfördel, framförallt om det sker i ett tidigt 

stadie. Samhalls hållbarhetschef är överens med Green Cargo att man genom en integrerad redovisning 
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får en integrerad helhetssyn på företagets totala värdeskapande, vilket på sikt underlättar för ett företags 

intressenter att göra en allsidig bedömning av företaget.   

 

“Då är det visionära människor som har tröttnat på kvartalsrapportshetsen och tycker att det är 

ohållbart, att vägen framåt som den är nu är ohållbar” menar hållbarhetschefen på Telia Sonera. Han 

tror att det funnits ett behov av ett generationsperspektiv där människor som jobbar med hållbarhet inte 

vill på fokusera tre månader i taget, utan att det istället krävs fokus på ett längre generationsperspektiv. 

Vidare fortsätter han “det är ett gäng människor som tycker att vi har ett ohållbart finansiellt system, vi 

lämnar någonting här och nu som inte den framtida generationen kommer kunna leva med.” 

 

Swedfunds senior manager menar att det är många aspekter som drivit på behovet av en integrerad 

redovisning. Då vi lever i en global värld med snabb och effektiv kommunikation informeras och 

påverkas befolkningen ständigt om aspekter som kan få värdepåverkan. Klimatproblem som växer och 

sociala faktorer som ständigt utvecklas påverkar företag och skapar ett behov av förändring. Vidare 

menar han att det finns ett behov av att företag måste ge en mer rättvisande bild av organisationen som 

helhet, så att investerare får hela bilden av företaget, inte bara den finansiella- och materiella bilden. I 

dagens samhälle är befolkningen mer medvetna, människor vill inte jobba under vilka omständigheter 

som helst och inte köpa utifrån vilka förhållanden som helst. Detta tillsammans med politik och 

lagstiftning gör att det skapats ett behov av en bredare redovisning där en helhetssyn på företaget i 

samhället förmedlas. 

 
4.2 Inställning till <IR> ramverket 
 
På Telia Sonera anser hållbarhetschefen att ramverket är otydligt eftersom vissa delar i ramverket inte 

känns självklara i hur kommunikationen ska ske och hur företaget ska tänka internt. Han menar att en 

tillämpning av ramverkets olika delar måste ske successivt eftersom det är så stort och komplext. 

Gällande värdeskapande som är en grundsten i integrerad redovisning uppger hållbarhetschefen att 

företaget inte är tillräckligt moget för att arbeta med hållbarhet i en värdeskapande övning. För att 

lyckas göra en värdeskapande rapport som är intressant måste företaget ha relevanta mättal som har en 

betydelse för företaget, vilket hållbarhetschefen anser är en svårighet för företaget idag. Att avgöra vilka 

aktiviteter som är värdeskapande ser han som en ytterligare utmaning. Då de aktiviteter som företaget 

idag arbetar med inte är värdeskapande enligt honom menar han att det finns en osäkerhet kring hur 
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dessa aktiviteter och dokument ska hanteras. Vidare uppger han att företaget idag har stort fokus på 

riskhantering i sin redovisning och att de inte pratas så mycket om möjligheter. En anledning till detta 

tror han är att företaget inte är tillräckligt bra på att blicka framåt och se till möjligheterna.  

 

Hållbarhetschefen på Svensk exportkredit menar att alla delar i ramverket inte kan tillämpas samtidigt, 

utan att det till en början bör hållas övergripande, där företaget får hitta sin egen infallsvinkel som sedan 

kan utvecklas. Han är positivt inställd till ramverket då det erbjuder en gemensam plattform för att 

uppleva hela bilden av ett företag. Han tycker att en viktig komponent i ramverket är väsentlighet, 

företaget ska bara redovisa de mest väsentliga aspekterna. Vidare menar han att integrerad redovisning 

kan påverka ett företags arbetssätt. En utgångspunkt för att arbeta integrerat är att företaget även ska 

tänka integrerat, vilket ramverket stödjer. “Jag märker att när du börjar redovisa efter någonting så 

måste du börja tänka samtidigt och då ändrar du även arbetssättet.” 

 

Hållbarhetschefen på Svensk exportkredit berättar även att en utmaning med ramverket är att bestämma 

sig för vad som ska tas med i redovisningen. Idag redovisar företag mycket kring risker men inte om 

möjligheter i lika stor utsträckning. Även resursfördelning är något som företaget idag inte lägger så stor 

vikt vid i sin redovisning, men hållbarhetschefen menar att det är en viktig aspekt som bör tas upp. När 

information redovisas förbinder sig företag till att samtidigt leva upp till det som skrivs vilket gör att 

företag måste vara försiktiga i vad de väljer att skriva. Företaget upprättade 2013 sin första integrerade 

redovisning och hållbarhetschefen anser att det utkast kring ramverket som släpptes tidigare under 2013 

hjälpte dem att strukturera tänkandet samt förbättra arbetet. En utmaning var dock hur revisorerna skulle 

revidera informationen. Då även revisorerna är nya i det här så uppkom det en viss oro över hur arbetet 

kring revideringen skulle gå till.  

 

Hållbarhetschefen på Samhall uppger att hennes kunskap inom integrerad redovisning är begränsad och 

att den skulle kunna bli bättre. Företaget har dock uppmärksammat ramverket och deras revisorer håller 

företaget uppdaterade om förutsättningarna. Hon säger, precis som hållbarhetschefen på Svensk 

exportkredit, att ett problem är revideringen av en integrerad redovisning. Hon anser att det är ett ganska 

oprövat material vilket gör att både redovisning och granskning kommer kräva mycket tid och kraft i 

början. Denna ansträngning skulle då innebära att företaget behöver ta energi från något annat som är 

mer operativt i verksamheten. En fördel hon ser med ramverket är att det är enklare med ett ramverk 
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som omfattar all redovisning, vilket också möjliggör för en lättare granskning och revision av 

redovisningen. Att ramverket som släpptes för integrerad redovisning i december 2013 inte innehåller 

tillräckligt tydlig information ser hon som en utmaning. 

 

Även Green Cargos miljöchef menar att hans kunskap inom ämnet är svag, men efter att han läst 

ramverket är hans uppfattning att det är väldigt stort, komplext och otydligt. Han tycker inte att 

ramverket är tillräckligt tydligt och han skulle gärna ha enklare lathundar. Det skulle vara svårt för 

honom att beskriva hur företaget skapar värde inom alla olika sektorer på kort, mellan och lång sikt. I 

årsredovisningen läggs idag inget stort fokus på framtidutsikter och möjligheter vilket ramverket för 

integrerad redovisning behandlar.  

 

Inom PostNord är det några få som känner till ramverket och som är intresserade i frågan. Hållbarhets- 

och koncernkommunikatören på företaget tycker dock att det är ett spännande sätt att presentera ett 

företag på. Att beskriva företagets påverkan på sin omvärld och hur de tänker kring företagens olika 

kapital lyfter hon fram som intressanta aspekter. Vidare anser hon att det är svårt att avgöra hur mycket 

av ramverket som kan tillämpas. Det är globala riktlinjer vilket gör att det kan bli svårt att se hur 

riktlinjerna skulle passa in i företagets egen affärsmodell. Hon berättar att hon tidigare arbetade i ett 

annat statligt företag där de kommit längre i arbetet kring integrerad redovisning. En svårighet som det 

företaget ställdes inför var hur en integrerad årsredovisning skulle granskas. Revisorerna visste inte hur 

revideringen skulle gå till och därav ser hon detta som en stor utmaning. 

 

På frågan vad Swedfunds senior manager anser om <IR> ramverket som släpptes i december 2013 

svarar han: “Det är det bästa ramverket som finns om man vill göra en integrerad redovisning, men det 

är också det enda ramverket som finns.” Då ramverket är principbaserat ger det utrymme för företag att 

hitta olika lösningar och tolkningar vilket han anser är bra. Han tycker att det är positivt att man inte har 

låst fast sig vid specifika indikatorer, där tanken istället är att arbeta efter väsentliga frågor. En utmaning 

han ser för företag att börja med en integrerad redovisning är att börja tänka integrerat. Att arbeta efter 

ett integrerat tänkande är av stor betydelse då en redovisning ska spegla vad en organisation faktiskt gör. 

För att kunna föra ett resonemang kring detta är en viktig utgångspunkt, enligt Swedfunds senior 

manager att företaget har en affärsmodell och affärsstrategi som är integrerad och tydlig med företagets 

ambitioner.  
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Affärscontrollern på Almi hade ingen åsikt om ramverket och kunde därför inte delge sin inställning till 

det. 

 

4.3 Framtiden för integrerad redovisning 
 
Hållbarhetschefen på Samhall säger att det är åt det integrerade hållet som företaget vill gå, men att det 

inte finns något egenvärde i det. Av de som läser företagets nuvarande årsredovisning så är det ingen 

som tar hänsyn till om det är en integrerad redovisning eller inte, de är snarare nöjda med den 

rapportering som publiceras i dagsläget. För att Samhall ska upprätta en integrerad redovisning enligt 

<IR> ramverket så uppger hållbarhetschefen att det krävs en extern efterfrågan samt att revisorerna kan 

tillhandahålla ett ordentligt stöd för hur revideringen ska gå till.  

 

Även hållbarhetschefen på Telia Sonera ser den externa påverkan som en viktig utgångspunkt för en 

implementering av <IR> ramverket. Han menar att det bästa som kan hända är att företagets ägare 

kräver att en integrerad redovisning görs. En långsiktig plan för integrerad redovisning behövs men han 

menar även att det kan vara bra att avvakta ett tag och se vad andra företag gör istället för att hitta en 

väg själv. Det skulle kunna leda till att företaget publicerar något som inte fungerar eller som styrelsen 

anser är för affärskänsligt. Telia Sonera har idag ingen konkret plan för framtiden men integrerad 

redovisning diskuteras internt.  

 

Swedfunds senior manager tror att finansiell redovisning kommer att fortsätta dominera inom den 

närmsta tiden men att hållbarhetsredovisningen och den finansiella redovisningen kommer gå åt det 

integrerade hållet. Det kommer att ta tid men vara självklart om många, många år. Vidare menar han att 

företag måste inse att de inte arbetar i ett vakuum utan förstå att världen utanför ständigt förändras. Det 

som var självklart för två år sedan kommer troligtvis att vara annorlunda om fem år. Att vi lever i ett 

cirkulärsamhälle som ständigt anpassar sig till nya förutsättningar kräver att affärsmodeller som 

fungerar idag även kommer att fungera om tio år, annars riskerar företagen att slås ut. “Allt går så 

mycket fortare än man tror, än vad direktörerna och företagsledningar tror, och några blir vinnare och 

några blir förlorare.” Swedfund upprättar idag en integrerad redovisning med inspiration från <IR> 

ramverket. Företagets hållbarhetsredovisning är översiktligt granskad och den finansiella redovisningen 
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omfattas av finansiell revision. Swedfunds nästa steg i redovisningen är dock att försöka upprätta en 

integrerad redovisning som tål finansiell revision rakt igenom.  

 

För Green Cargo är integrerad redovisning inget som företaget planerar att införa i dagsläget. 

Miljöchefen menar att tidsbrist är en faktor som begränsar införandet. Vidare menar han att 

informationen i ramverket inte är tillräckligt tillgänglig för honom som idag arbetar ensam med 

hållbarhetsarbetet. För att integrerad redovisning ska bli aktuellt så tror miljöchefen på Green Cargo att 

det måste komma som ett krav utifrån.  

 

Almi upprättar inte integrerad redovisning idag, men affärscontrollern tror att företaget är på väg åt det 

hållet. Precis som Green Cargos hållbarhetschef tror han att det handlar om hur mycket tid företaget har 

att sätta sig in i den här typen av frågor samt hur mycket resurser företaget kan lägga på det. Vidare 

anser han att om finansdepartementet och näringsdepartementet är tydliga i den här frågan och sätter 

krav på en integrerad redovisning kommer arbetet troligtvis att utvecklas i den riktningen. Att frågan tas 

upp på styrelsenivå är även det en viktig faktor, då det styrelsen anser är av vikt även kommer att 

avspegla sig i den övriga verksamheten. “Styrelsen sätter en prägel vilket leder till förändringar.” 

 

På PostNord ligger inte framtiden för integrerad redovisning inom den närmsta tiden, men det är dit 

företaget vill nå, det kommer bara att ta tid. För att företaget ska lyfta frågan om integrerad redovisning 

på allvar så är det viktigt att det blir en klarhet i hur revisorerna ska revidera en sådan årsredovisning.  

 

Svensk exportkredit upprättar en integrerad redovisning sedan 2013. Förra året sammankopplade de den 

finansiella redovisningen med hållbarhetsredovisningen och resultatet blev bättre än vad företaget 

förväntade sig. I år pågår diskussion om de ska upprätta en fullt ut integrerad redovisning enligt IIRC:s 

ramverk. Hållbarhetschefen säger att de har kommit betydligt längre med det integrerade tänkandet i 

redovisningen än i affärsplanen och inför kommande års årsredovisning ska de arbeta med att få 

affärsplanen att hänga ihop med det som redovisas på ett tydligare sätt. Det som fick Svensk exportkredit 

att upprätta en integrerad redovisning var att deras ägare staten satte krav på företaget. 

Hållbarhetschefen menar att för ett företag som är extremt på en sådan här fråga från början är kravet 

utifrån kanske inte lika viktigt, men han tror att de flesta företagen har ett behov av att ägaren går in och 

påverkar.  
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5. Analys 

I detta avsnitt presenteras en analys från den empiri som i tidigare avsnitt presenterades. 

 

Studien visar att samtliga företag är positivt inställda till integrerad redovisning där de är eniga om att 

det är åt det integrerade hållet som redovisningen kommer att gå. Några har redan tagit steget mot att 

integrera finansiell information med icke-finansiell information, men i de flesta studerade företagen är 

det fortfarande en fråga som enbart diskuteras internt. 

 

5.1 Behovet av integrerad redovisning 
 
Efter analys av resultatet från det empiriska materialet har olika uppfattningar om vad som kan ha legat 

till grund för behovet av integrerad redovisning identifierats. Något som fyra av de deltagande företaget 

har lyft fram en aspekt är att det funnits ett behov av en mer fullständig redovisning som kan 

representera en helhetssyn på verksamheter. Det har funnits ett behov av att ge en mer rättvisande bild 

av organisationer som helhet där investerare och andra intressenter kan få en komplett bild av företaget. 

 

Teorin The tripple bottom line som presenterats i studiens teoridel bygger på att företag ska redovisa 

sina ekonomiska resultat tillsammans med vad de åstadkommit miljömässigt och socialt ansvarsmässigt. 

Genom att redovisningen sker i en och samma årsredovisning får intressenter en mer fullständig bild av 

företagets verksamhet, vilket underlättar utvärderingen av företags resultat.92 I enighet med The tripple 

bottom line menar hållbarhetschefen på Svensk exportkredit att de finansiella tillgångarna inte 

representerar ett företags fullständiga värde. Bolagets resultat och värde kan lättare bedömas genom att 

investerare får hela bilden av företaget, inte bara den finansiella- och materiella bilden, uppger 

Swedfunds senior manager.   

 

Grunden i hållbar utveckling är de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna, där dessa tre 

aspekter ska stödja varandra. Hållbar utveckling syftar vidare till att bevara jordens resurser och nyttja 

dem på ett hållbart sätt för ett långsiktigt hållbart samhälle.93 Begreppet kan kopplas ihop med vad 

hållbarhetschefen på Telia Sonera tror kan ligga till grund för utvecklingen mot integrerad redovisning. 
                                                
92 Grankvist P (2009) CSR i praktiken, Hur företag kan jobba med hållbarhet för att tjäna pengar 
93 Regeringskansliet, En svensk strategi för hållbar utveckling – ekonomisk, social och miljömässig. 2003. 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/76/42/cb1f06c1.pdf 
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Han anser att det funnits ett behov av ett längre generationsperspektiv där företag idag måste tänka mer 

långsiktigt i sitt hållbarhetsarbete och i sin redovisning. Ett behov av en integrerad redovisning kan ha 

utvecklats då företag på ett tydligare sätt än idag behöver visa hur de arbetar mot ett långsiktigt hållbart 

samhälle. Att redovisa endast ett fåtal månader i taget är inte hållbart, utan det krävs större fokus på ett 

längre perspektiv där företagen visar att de tar hänsyn till kommande generationer. Det råder en likhet 

mellan hållbarhetschefen på Telia Sonera och hållbarhets- och koncernkommunikatörens uppfattning på 

PostNord gällande behovet av integrerad redovisning. Hållbarhets- och koncernkommunikatören på 

PostNord menar att företag behöver visa hur de tar ansvar för den påverkan som organisationen har på 

omgivningen då detta är något som efterfrågats av deras kunder och intressenter. Det finns ett behov av 

att få förståelse för hur verksamhetens affärsmodell påverkar ekonomin, samhället och miljön.  

 

För ett ökat fokus på hållbarhet är en viktig utgångspunkt att företaget arbetar lika mycket med de 

finansiella faktorerna som med de icke finansiella faktorerna. Detta kan förklaras genom teorin The 

tripple bottom line, som betonar att företaget måste lägga lika mycket arbete på det tre delarna, profit, 

people och planet, för att fältet “sustainable” ska utökas.94  

 
5.2 Inställning till <IR> ramverket 
 
Som redogjorts i studiens teoridel visar Mark Hoffmans studie, The South African experience, att många 

av de studerade företagen i Sydafrika ansåg att ramverket för integrerad redovisning var svårt att förstå 

och att ramverket saknade relevans inom vissa områden.95 Denna synpunkt delas av tre av det statliga 

företagen som medverkat i denna undersökning, där företagen är eniga om att ramverket känns 

komplext och otydligt. Hållbarhetschefen på Telia Sonera lyfter exempelvis fram, i likhet med det 

studerade företagen i Hoffmans studie, att vissa delar i ramverket inte känns självklara i hur de ska 

kommuniceras. 

 

Integrerad redovisnings huvudsakliga syfte är att förklara och beskriva hur en organisation skapar värde 

över tiden.96 Studien visar att två av de statliga företagen ser värdeskapandet som en utmaning eller 

                                                
94 Westermark C (2013) Hållbarhetsredovisning, teorier, standarder och praktisk tillämpning 
95 KPMG, Integrated Reporting Performance insight through Better Business Reporting. Issue 1. 2011. 
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/road-to-integrated-
reporting.pdf 
96 Integrated Reporting <IR>, The International <IR> framework. 2013. http://www.theiirc.org/wp-
content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf 
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svårighet i ramverket för integrerad redovisning. De uppger att det skulle vara svårt att avgöra vilka 

faktorer som är värdeskapande samt hur företaget ska förmedla hur dessa faktorer skapar värde över 

tiden.  

 

För att avgöra vilka faktorer som är värdeskapande kan en dialog föras med företagets intressenter för 

att se vilka faktorer i verksamheten som de anser är mest centrala och betydande. Genom en tillämpning 

av intressentdialogen kan en organisation genom att involvera deras intressenter få direkt information av 

vad de efterfrågar och vilka aspekter de ser som värdeskapande. Den information som intressenterna 

delger företaget kan användas för att besluta om prioriteringar för innehållet i framtida 

kommunikationer samt stärka företagets legitimitet och trovärdighet.97  

 

I studiens teoridel beskrivs kritik mot integrerad redovisning, då Göran Tidström i tidningen Balans 

uppger att integrerad redovisning i dagsläget är svår att revidera.98 Denna kritik kan strykas ytterligare 

genom denna studie då tre av de statliga företagen som deltagit i studien lyfter fram problemet. De 

menar att det är viktigt att revisorerna kan ges ett ordentligt stöd kring revideringsprocessen av en 

integrerad redovisning innan en tillämpning blir aktuell. På PostNord uppgav hållbarhets- och 

koncernkommunikatören att integrerad redovisning troligtvis inte kommer att tas upp för diskussion på 

styrelsenivå förrän frågan om revideringen behandlats. 

 

För en framgångsrik integrerad redovisning är en viktig utgångspunkt att arbeta efter ett integrerat 

tänkande.99 Swedfund, Telia Sonera och Svensk exportkredit är eniga om att det är viktigt att uppnå ett 

integrerat tänkande i verksamheten och de är överens om att det är någon som kan vara en utmaning för 

många företag. Redovisningen ska spegla vad organisationen gör och därför måste företagen anta 

utmaningen att börja tänka integrerat vilket upplevs som svårt enligt företagen. 

 

Studiens resultat visar att de deltagande företagen har delade uppfattningar om ramverket. Majoriteten 

av de företag som idag inte upprättar integrerad redovisning anser att ramverket är komplext och 

                                                
97 Westermark C (2013) Hållbarhetsredovisning, teorier, standarder och praktisk tillämpning 
98 Lennartsson R (2014) En redovisning för det 21:a århundradet. Balans. Nr 1. 
99 Integrated Reporting <IR>, The International <IR> framework. 2013. http://www.theiirc.org/wp-
content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf 
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svårtolkat.  Företagen anser alltså att < IR> ramverket innehåller vissa utmaningar. För ett förtydligande 

har dessa aspekter sammanställts i en modell:   

100 

 

Efter analys av den insamlade kvalitativa datan kan det vidare konstateras att de företag som 2013 

upprättade en integrerad redovisning med inspiration från <IR> ramverket visar på en väldigt positiv 

inställning. Respondenterna från företagen Swedfund och Svensk exportkredit delar inte uppfattningen 

om att ramverket skulle vara svårt att tyda och tillämpa. De menar istället att ramverket är gynnsamt då 

det ger utrymme för egen tolkning. Swedfunds senior manager menar att det är bra att ramverket är 

principbaserat och positivt att ramverket inte är fastlåst vid specifika indikatorer utan istället fokuserar 

på redovisning av det som är väsentligt. Att det råder en viss oenighet mellan de statliga företagen som 

ännu inte upprättat en integrerad redovisning och de som faktiskt prövat kan förklaras genom Hoffmans 

studie om de sydafrikanska företagens erfarenheter kring redovisningsformen. De sydafrikanska 

företagen insåg inte till fullo fördelarna med ramverket innan de uppfattade de bakomliggande 

principerna och målen med redovisningen. Det kan alltså betyda att ramverkets principer och riktlinjer 

är svåra att förstå vid en första anblick och att det krävs en mer grundläggande genomgång av ramverket 

innan företagen börjar tillämpa det.  

 

Vid upprättandet av en integrerad redovisning ska ett företag redovisa hur deras olika kapital bidrar till 

att skapa värde.101 Hållbarhets- och koncernkommunikatören på PostNord lyfter fram detta som ett 
                                                
100 Bild 2, Egen modell 2014 
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intressant sätt att redovisa företagets verksamhet på. Då ramverket stödjer redovisningen av hur ett 

företag ska presentera sin verksamhet utifrån flera olika kapital förmedlas en helhetsbild som tydliggör 

hela organisationens påverkan på samhället. Som redogjorts i studiens teoridel menar Eccles och Krzus 

att en integrerad redovisning kan leda till fyra huvudsakliga fördelar. En fördel är att företag genom 

integrerad redovisning ges möjlighet att förklara hur olika faktorer och förpliktelser bidrar till att skapa 

värde samt att förståelsen mellan finansiellt- och icke finansiellt resultat ökar.102 Genom redovisning av 

de sex kapitalen kan en tydlig bild av företagets val ges och hur dessa påverkar omgivningen.   

 

I parallell till företagens uppfattning om behovet av integrerad redovisning uppger hållbarhetschefen på 

Svensk exportkredit att han har en positiv inställning till ramverket eftersom det möjliggör för företag att 

redovisa sin verksamhet ur ett helhetsperspektiv. Han menar även att ramverket är positivt då det tvingar 

fram ett integrerat tänkande, vilket kan påverka ett företags sätt att arbeta på. Integrerat tänkande bidrar 

till en mer holistisk bild av organisationen och företaget kan genom ett integrerat tänkande få ett 

helhetsperspektiv över verksamheten.103 De fördelar som identifierats illustreras i modellen nedan:  

104 

 
                                                                                                                                                                   
101 Integrated Reporting <IR>, The International <IR> framework. 2013. http://www.theiirc.org/wp-
content/uploa ds/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf 
102 G. Eccles R, P. Krzus M (2010) One report - Integrated reporting for a sustainable strategy 
103 The prince’s accounting for sustainability project, Integrated thinking. 
http://www.accountingforsustainability.org/embedding-sustainability 
104 Bild 3, Egen modell 2014 
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5.3 Framtiden för integrerad redovisning 
 
Studiens syfte var även att ta reda på hur statligt ägda företag ser på framtiden för integrerad 

redovisning. Resultatet från den empiriska insamlingen visar att företagen är överens om att trenden går 

mot integrerad redovisning men att det kommer vara en process och en förändring som tar lång tid och 

kräver ett större engagemang. Tre av företagen betonar även att de skulle behöva tillsättas ytterligare 

resurser för att en tillämpning av integrerad redovisning och <IR> ramverket i företagen skulle vara 

möjlig.  

 

Fyra av de deltagande företagen uppger att det är viktigt att krav ställs utifrån för att företagen ska börja 

upprätta en integrerad redovisning. Tre av dessa företag upprättar ingen integrerad redovisning idag och 

menar att det som skulle få dem att steget är om de märker en tydlig efterfrågas från deras intressenter. 

På Svensk exportkredit var det ett krav från företagets ägare som gjorde att de tog steget mot en 

integrerad redovisning 2013. Hållbarhetschefen på Svensk exportkredit tror att en extern efterfråga är en 

faktor som är av stor vikt för de flesta företagen. Detta kan förklaras genom legitimitetsteorin som 

bygger på tanken att företag ständigt anpassar sig och försöker agera efter vad som förväntas av dem.105 

Om det således uppstår ett krav utifrån på integrerad redovisning kommer företagsledningen att tillämpa 

strategier som möter samhällets förväntningar i förening med det sociala kontraktet.106 

  

Swedfunds senior managers inställning till framtiden för integrerad redovisning kan kopplas till 

begreppet hållbar utvecklingen, att företag måste handla på ett sätt som värnar om ekonomin, samhället 

och miljön på ett långsiktigt sätt.107 Han menar att företag måste inse att deras verksamheter inte 

befinner sig i ett vakuum utan att den värld vi lever i ständigt förändras och tar nya former. Att tänka 

långsiktigt ur ett hållbarhetsperspektiv är av stor betydelse där företag behöver arbeta för att dagens 

affärsmodeller även ska fungera i framtiden.  

                                                
105 Suchman M (1995) Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. The Academy of 
Management Review. Volume 20(3) pp.571-610 
106 Deegan C (2002) Introduction; The legitimising effect of social and environmental disclosures - a theoretical 
foundation. Accounting, Auditing & Accountability Journal. Volume 15(3) pp.282- 311 
107 Borglund T, De Geer H, Sweet S m.fl. (2012) CSR, Corporate Social Responsibility - En guide till företagets 
ansvar 
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6. Egen diskussion 

Författarna kommer i detta kapitel att presentera en egen diskussion utifrån det empiriska resultat som 

analyserats. 

 

 

Vi har under genomförandet av intervjuerna med respondenterna på de utvalda företagen lagt märke till 

att företagen innehar en övergripande positiv inställning till integrerad redovisning och till publiceringen 

av <IR> ramverket som stödjer redovisningen. Att integrerad redovisning är ett nytt sätt att redovisa på 

märktes tydligt då respondenternas kunskap inom forskningsområdet var väldigt varierad. 

Respondenterna var väldigt nyfikna på det nya ramverket, men många uppgav att de på grund av 

tidsbrist inte hunnit sätta sig in grundligt i vad det innebär och hur ramverket skulle kunna tillämpas i 

den egna verksamheten.  

 

Vår uppfattning gällande okunskapen om ramverket i majoriteten av företagen är att det till stor del 

handlar om vilka resurser företagen väljer att tillsätta verksamheten kring hållbarhetsarbetet. Många av 

respondenterna med lägre kunskap inom ämnet uppgav att de är få, ibland ensamma, på den avdelning 

som arbetar med företagets hållbarhetsredovisning. Det kan innebära att de inte har tid att sätta sig in i 

något nytt även om de skulle vilja. För att en förändring mot ett integrerat tänkande och upprättandet av 

en integrerad redovisning ska ske tror vi att det är av stor vikt att företagen verkligen inser vikten av sitt 

hållbarhetsarbete och sin hållbarhetsredovisning och tillsätter mer resurser till detta arbete. Det kan 

krävas att personer på högsta ledningsnivå ändrar sin inställning för att en förändring ska vara möjlig.  

 

Att upprätta en integrerad redovisning innebär att företag måste förklara hur organisationen skapar värde 

på både kort och lång sikt. Något som vi vidare fått en inblick i är att många av de deltagande företagen 

inte är så bra på att blicka framåt och titta på vilka möjligheter som ligger i företagets framtid. Det 

rapporteras i större utsträckning om existerande risker där företagen ofta har separata riskavsnitt i sina 

årsredovisningar.  
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Som studien även visar ser företagen positivt på en framtid för integrerad redovisning men att det är en 

förändring som kommer att ta tid. Vi tror att det är viktigt att informationen och kunskapen kring 

redovisningen och dess ramverk ökar samt att företagsledningar inser vikten av ett långsikt hållbart 

tänkande. I takt med att samhället förändras och befolkningen blir mer medvetna om sociala- och 

miljömässiga aspekter så är det viktigt att företagen inser att de affärsmodeller och strategier som 

används idag även måste fungera i framtiden för att kunna samspela med ett hållbart samhälle. I den 

ståndpunkten utgör integrerad redovisning en oerhört stor framgång enligt oss. Då integrerad 

redovisning sammanför verksamhetens alla olika aspekter i en och samma redovisning anser vi att de 

företag som anammar detta nya sätt att redovisa på har bättre förutsättningar för att utveckla en 

långsiktig hållbar verksamhet än de företag som väljer att avstå.  
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7. Slutsats 

I detta avsnitt presenteras studiens slutsats baserat på undersökningens resultat och analys. Vidare 

presenteras förslag på vidare forskning. 

 

Undersökningen har besvarat syftet som var att studera statligt ägda företags inställning till integrerad 

redovisning och <IR> ramverket som släpptes i december 2013. Vidare har en ökad förståelse uppnåtts 

kring vad företagen tror ligger till grund för behovet av ett nytt sätt att redovisa. Genom en analys av 

resultatet har även en insikt i hur statligt ägda företag ser på en framtid för integrerad redovisning 

skapats. 

 

Företagen menar att behovet av integrerad redovisning vuxit fram i takt med att människor blivit mer 

medvetna om sociala och miljömässiga aspekter samt företagens påverkan på omgivningen. Det har 

successivt skapats ett behov om att företagen måste delge en mer rättvisande bild av organisationen som 

helhet, så att investerare får hela bilden av företaget, inte bara den finansiella- och materiella bilden. 

Vidare behöver företag tänka mer långsiktigt i sitt hållbarhetsarbete och i sin redovisning.  

 

Det kan konstateras att de studerade statliga företagen har en positiv inställning till integrerad 

redovisning och till <IR> ramverket som stödjer redovisningen. Företagen anser att det är bra att 

ramverket möjliggör för organisationen att förmedla en helhetsbild av verksamheten samt att det som 

redovisas endast ska vara faktorer som är väsentliga för verksamheten. Det som många företag lyft fram 

som negativa aspekter är att ramverket uppfattas som komplext och otydligt. De två företagen som redan 

upprättat en integrerad redovisning delar dock inte denna syn. De menar att ramverket är bra och att det 

är positivt att det ger utrymme för egen tolkning. Vidare visar studien att många av företagen är eniga 

om problematiken kring revideringen av en integrerad redovisning. Idag finns inga tydliga riktlinjer för 

hur revideringen ska gå till, vilket företagen anser är problematiskt.  

 

Resultatet av studien visar att företagen tror på en framtid för integrerad redovisning där en extern 

efterfrågan från företagens intressenter ses som viktig utgångspunkt. Sammanfattningsvis uppger även 
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företagen att det kommer ta tid och krävas mycket resurser innan ett integrerat tänkande och en 

integrerad redovisning kommer att upprättas i verksamheten. 

 

7.1 Förslag på vidare forskning 
 

Efter genomförd studie anser författarna att det skulle vara intressant att studera integrerad redovisning 

ur revisorers perspektiv då det genom studien tydligt framgått att revideringen idag är ett betydande 

problem. En liknande studie som denna skulle kunna genomföras där man genom en kvalitativ 

undersökning studerar revisorers inställning. Känner sig revisorerna trygga i revideringen av en 

integrerad redovisning eller behövs det tydligare riktlinjer? 

 

Ett annat intressant förslag på vidare forskning är att studera intressenternas inställning till integrerad 

redovisning. Detta för att undersöka om företagens intressenter tycker sig se en positiv eller negativ 

förändring av redovisningen efter upprättande av en integrerad redovisning. Upplever alla intressenter 

att en integrerad redovisning är bra eller riktar den sig främst till någon specifik intressentgrup
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Bilaga 1: Intervjuguide   

Inledande frågor: 

1. Vilken är din position inom företaget? 

2. När upprättade företaget sin första hållbarhetsredovisning? 

3. Hur arbetar företaget med sin hållaberhetsredovisning idag? 

4. Vad får företaget för respons på den hållbarhetsredovisning som upprättas idag? 

 

Behovet av integrerad redovisning: 

5. Varför tror du att det finns ett behov av integrerad redovisning? 

6. Vad tror du har drivit på utvecklingen? 

 

Inställning till <IR> ramverket: 

7. Känner du till det nya ramverket som släpptes för integrerad redovisning i december 2013? 

- Om ja vad anser du om ramverket? 

8. Ser du specifika några fördelar eller utmaningar med ramverket? 

9. Anser du att ramverket innehåller tillräcklig och tydlig information för en tillämpning?  

 

Framtiden för integrerad redovisning: 

10. Hur ser du på framtiden för integrerad redovisning? 

 

 

 


