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Sammanfattning 
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Författare: Ellen Danielsson, Nora Lynghed och Linnea Vester  

Handledare: Rolf Larsson 

Fem nyckelord: Integrerad rapportering, revisionsbranschen, <IR> ramverket, hållbarhet, 

intressenter 

 

Syfte: Syftet med rapporten var att granska Sveriges fem största revisionsföretag för att avgöra 

hur långt de kommit i processen integrerad rapportering, samt identifiera vilka faktorer som 

kan ha påverkat.  

 

Teoretiska perspektiv: De perspektiv som har utgjort rapportens teoretiska grund är primärt 

intressentmodellen, legitimitetsteorin och <IR>. Detta för att täcka hållbarhetsperspektivet 

studien antagit. Även andra regelbaserade riktlinjer, såsom GRI standards och 

Årsredovisningslagen har tagits hänsyn till. 

 

Metod: Rapporten har antagit en kvalitativ forskningsdesign, med en innehållsanalys som 

bygger på <IR> ramverket och en CONI-inspirerad värdeskala för att kunna värdera hur väl 

företagen arbetar med processen integrerad rapportering idag. Vidare kopplas resultatet av 

innehållsanalysen till intressentmodellen och legitimitetsteorin för att kunna besvara rapportens 

frågeställning.  

 

Empiri: Ur företagens års- och hållbarhetsrapporter hämtas den empiriska grunden, för vilka 

en sökordsanalys även har genomförts för att kunna bidra med ännu en aspekt i analysen kring 

huruvida företagen arbetar med integrerad rapportering, eller business as usual.  

 

Resultat: De fem största revisionsföretagen i Sverige har inte kommit långt i utvecklingen mot 

en integrerad rapportering, med undantag för Grant Thornton som placerade sig närmast en 

integrerad rapportering. Vidare identifierades branschens viktigaste intressenter, vilka hade en 

påverkan i hur långt företagen kommit i utvecklingen, dock var det inte alltid intressenterna 

som klassades som viktigast enligt intressentmodellen som prioriterades. Även hur transparenta 

företagen valde att vara i sina rapporter påverkade, som kunde bero på vilka ramverk och 

riktlinjer som tillämpades. 

  



 
 

Abstract 

 

Title: Integrated reporting or business as usual? A case study of the process integrated 

reporting in the five biggest auditing companies in Sweden 

Seminar date: 2021-01-15 

Course: FEKH 69, Degree project Undergraduate level, Business Administration, 

Undergraduate level, 15 University Credits Points (UCP) 

Authors: Ellen Danielsson, Nora Lynghed och Linnea Vester 
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Purpose: The purpose of the report was to examine the five biggest auditing companies in 

Sweden to determine how far they have come in the process of integrated reporting, also to 

identify the factors which affected the result. 

 

Theoretical perspectives: The theoretical frameworks that have been used in order to meet the 

sustainability perspective which the study has adopted are the Stakeholder salience approach, 

the legitimacy theory, and the <IR> framework. Other guidelines that have been taken into 

account are the GRI standards and Årsredovisningslagen.  

 

Methodology: The report has adopted a qualitative research design, with a content analysis 

based on the <IR> framework and a CONI-inspired value scale to be able to evaluate how well 

companies work with the integrated reporting process today. Furthermore, the results of the 

content analysis are linked to the Stakeholder salience approach and the theory of legitimacy in 

order to answer the report’s question.  

 

Empirical foundation: The empirical foundation of the report is collected from the companies’ 

annual and sustainability reports, for which a keyword analysis has been implemented to 

contribute with another aspect to the result of whether the companies work with integrated 

report, or business as usual. 

 

Conclusions: The five largest auditing companies in Sweden have not come far in the 

development towards integrated reporting, except for Grant Thornton. Furthermore, the 

industry’s most important stakeholders were identified, who had an impact on how far 

companies have come in development. However, it was not always the stakeholders who were 

classified as most important according to the Stakeholder salience approach that were 

prioritized. Also how transparent the companies chose to be in their reports affected, which 

could depend on which frameworks and guidelines that were applied.  

  



 
 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ............................................................................................................................................ 1 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 1 

1.2 Problematisering och syfte ............................................................................................................ 3 

2. Teoretiskt och institutionellt ramverk ............................................................................................. 5 

2.1 Hållbarhetsrapportering ................................................................................................................. 5 

Lagstiftning på området ................................................................................................................... 6 

2.2 Integrerad rapportering och <IR> ramverket ................................................................................ 7 

2.2.1 Bakgrunden till <IR> ramverket ............................................................................................ 8 

2.2.2 <IR>:s fundamentala koncept............................................................................................... 10 

2.2.3 Debatten kring <IR> ramverket............................................................................................ 13 

2.3 Systemorienterade teorier ............................................................................................................ 15 

2.3.1 Legitimitetsteorin ................................................................................................................. 15 

2.3.2 Intressentmodellen (Stakeholder salience approach)............................................................ 17 

3. Metod ................................................................................................................................................ 20 

3.1 Övergripande metod .................................................................................................................... 20 

3.1.1 Teoretiskt ramverk och modeller .......................................................................................... 21 

3.1.2 Övergripande forskningsdesign och strategi ........................................................................ 22 

3.2 Data: urval och insamling ............................................................................................................ 23 

3.2.1 Val av ämne .......................................................................................................................... 23 

3.2.2 Val av företag ....................................................................................................................... 23 

3.2.3 Insamling av data .................................................................................................................. 24 

3.3 Kvalitativ innehållsanalys & Operationalisering ......................................................................... 26 

3.3.1 Uppdelning i kategorier ........................................................................................................ 27 

3.3.2 Värdeskala ............................................................................................................................ 29 

3.3.3 Tillvägagångssätt .................................................................................................................. 30 

4. Empiri ............................................................................................................................................... 33 

4.1 Presentation av företagen ............................................................................................................ 33 

4.2 Innehållsanalys ............................................................................................................................ 35 

4.2.1 Kategori 1: Grunder för presentation av rapporten .............................................................. 35 

4.2.2 Kategori 2: Vision & Extern miljö ....................................................................................... 39 

4.2.3 Kategori 3: Strategi............................................................................................................... 42 

4.2.4 Kategori 4: Ledning & Styrning ........................................................................................... 46 

4.2.5 Kategori 5: Affärsmodell ...................................................................................................... 50 

4.2.6 Kategori 6: Framtida utmaningar, Risker & Möjligheter ..................................................... 54 

4.2.7 Kategori 7: Prestation ........................................................................................................... 58 



 
 

4.2.8 Sammanvägning av kategorier ............................................................................................. 62 

5. Analys ............................................................................................................................................... 64 

5.1 Revisionsbranschens intressenter ................................................................................................ 64 

De prioriterade intressenterna i rapporteringssammanhang .......................................................... 66 

5.2 Intressenternas påverkan på rapportens kvalitet .......................................................................... 68 

5.3 Integrerad rapporterings påverkan på rapportens kvalitet .......................................................... 72 

5.4 Andra faktorers påverkan på rapportens kvalitet ......................................................................... 73 

5.5 Rapportens kvalitet ur ett bredare perspektiv .............................................................................. 75 

6. Slutsats & diskussion ....................................................................................................................... 77 

6.1 Slutsats ........................................................................................................................................ 77 

6.2 Diskussion ................................................................................................................................... 78 

Förslag på fortsatt forskning .......................................................................................................... 81 

Källförteckning .................................................................................................................................... 82 

 

 

 



1 

 

1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Klimatet är en fråga som är globalt omdebatterad men många anser att forskningen talar sitt 

klarspråk; klimatfrågorna kan inte vänta. Naturvårdsverket (2020) menar att den snabba takt 

som förändringen i klimatet sker idag är större än vad som kan stödjas på naturlig väg och 

påverkan har alltså skett av människans utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, samt 

överanvändning av jordens resurser. Den globala uppvärmningen bidrar till värmeböljor, torka 

och översvämningar, men även mer långtgående effekter som nedsmältningen av polarisen och 

ökade havsnivåer. Klimatfrågan är i högsta grad global där vissa länder i första hand kommer 

att drabbas hårdare av klimatförändringarna, och därmed riskerar sociala problem bli en följd 

av detta. Samhällen riskerar att slås hårt av förvärrade naturkatastrofer och förändrad 

livsmedelsförsörjning som kan bidra till ökad migration och konflikter (Naturvårdsverket, 

2016). Addera detta till att det redan idag enligt FN:s utvecklingsprogram UNDP (2020) finns 

en ökning i inkomstklyftorna, som enligt Naturvårdsverket (2016) tenderar att fortsätta öka med 

klimatförändringarna, och att vi lever i en orolig och konfliktfylld värld med bland annat krig 

och terrorhot. Värt att tillägga i debatten är att den sociala utvecklingen inom vissa områden 

har gått framåt de senaste decennierna, då extrem fattigdom har minskat, livslängden har i 

majoritet ökat och en förhöjd levnadsstandard för världens befolkning har uppnåtts (UNDP, 

2020). Historien har alltså visat att det går att vända utvecklingen, om världens länder jobbar 

mot samma mål. 

 

Den 25 september 2015 blev en dag som skulle gå till historien när världens ledare antog FN:s 

Agenda 2030. Från och med den 1 januari 2016 (Regeringskansliet, 2016) ska, med hjälp av 17 

globala mål, extrem fattigdom avskaffas, ojämlikheter och orättvisor minskas, fred och rättvisa 

framdrivas och klimatkrisen lösas till år 2030 (UNDP, u.å.). I december 2016 tecknades även 

Parisavtalet med målet att hålla den globala temperaturökningen vid 1,5 grader 

(Regeringskansliet, u.å.b). Men redan 2014 utformades ett EU-direktiv kring rapportering av 

icke-finansiell information som rör sociala-, miljömässiga- och bolagsstyrningsaspekter 

(Regeringskansliet, 2014). Detta resulterade i ett tillägg i Årsredovisningslagen med start 1 

januari 2017; alla större företag måste upprätta en hållbarhetsredovisning i samband med de 

övriga rapporterna efter räkenskapsåret (Årsredovisningslagen SFS 1995:1554). 
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Tanken med hållbarhetsrapportering är att företaget har ett ansvar gentemot fler intressenter än 

aktieägarna, och att detta inte endast gäller ur ett ekonomiskt perspektiv, utan även ur ett socialt 

och miljömässigt. Kritik har dock framförts mot hållbarhetsrapporten om att vara ett verktyg 

för greenwashing som användas för att endast förbättra företagens legitimitet (de Villiers, 

Rinaldi & Unerman, 2014). För att motverka dessa effekterna har konceptet integrerad 

rapportering växt fram (Bernardi, 2020). Integrerad rapportering handlar om att kombinera 

och integrera finansiell och icke-finansiell information, och därigenom få ett nytt sätt att tänka 

kring värdeskapandet i organisationen och syftet med rapporteringen (Lennartsson, 2016). 

Tanken är att integrerat tänkande ska genomsyra hela verksamheten (International Integrated 

Reporting Council [IIRC], 2013). Även intressentperspektivet har varit centralt i att företag ska 

ha alla intressenter i åtanke i sin verksamhet. I ett försök att ta fram en global standard kring 

integrerad rapportering grundades organisationen International Integrated Reporting Council, 

IIRC (Bernardi, 2020), som tog fram ett ramverk vilket skulle bli standard för integrerad 

rapportering. Resultatet blev International Integrated Reporting Framework, även kallat <IR> 

ramverket (de Villiers, Rinaldi & Unerman, 2014). Även om antagandet av <IR> ramverket i 

organisationer världen över gradvis har ökat (Bernardi, 2020), är de reglerade finansiella 

rapporterna och andra mer regelbaserade standarder för icke-finansiell information, såsom 

Global Reporting Initiative, GRI, fortfarande dominerande (Dumay, Bernardi, Guthrie & La 

Torre, 2017; KPMG, 2017).  

 

Regeringskansliet (2015) har uppgett att Sverige har som mål att vara ledande i den hållbara 

utvecklingen och att hela samhället måste vara delaktig. För att lyckas behövs innovativa 

lösningar och nya affärsmodeller (Vinnova, 2019). Frågan är om dagens 

hållbarhetsrapportering leder dit. Revisionsbranschen står just nu inför stora förändringar 

gällande hållbarhetsrapportering, där ökad efterfrågan från kunder har lett till nya typer av 

tjänster i form av utformning och granskning av hållbarhetsinformation. Trots att en del 

revisionsbyråer inte omfattas av tillägget i Årsredovisningslagen, ställer kunderna höga krav på 

hållbarhet (Lennartsson, 2017). Enligt en undersökning av Universum (2020) väljer nästan 

hälften av alla studenter, potentiella medarbetare, bort arbetsgivare som inte integrerar 

hållbarhet i sin affärsmodell. Även Lennartsson (2017) påpekar detta i sin artikel i 

branschtidningen Balans; Hållbarhet - lever branschen som den lär?. Hur revisionsbyråerna 

jobbar med hållbarhetsredovisning kan därför bli avgörande för hur utvecklingen inom området 

kommer att se ut framöver, men även för företagens framtid.  
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1.2 Problematisering och syfte 

Majoriteten av de största revisionsbyråerna i Sverige använder sig av GRI (Lennartsson, 2017), 

där det finns tydliga riktlinjer och krav för utformning av hållbarhetsrapportering (Bernardi, 

2020), och inte av <IR> ramverket. Integrerad rapportering går dock steget längre, till skillnad 

från andra ramverk med hållbarhetsperspektiv, och behandlar hur hela verksamheten kan arbeta 

integrerat med hållbarhet för att skapa värde (International Integrated Reporting Council 

[IIRC], 2013). På så vis undviks problemet med att hållbarhetsrapporteringen endast fungerar 

som ett sätt att förbättra företagens legitimitet, det vill säga greenwashing (Vitolla, Raimo, 

Rubino & Garzoni, 2019). För företagen är det lättare att fortsätta med sina aktiviteter utan att 

genomföra någon förändring, alltså business as usual, vilket kan vara en anledning till att GRI 

föredras enligt Bioni, Dumay & Monciardini (2020). Bernardi (2020) menar dock att integrerad 

rapportering leder till förändring då det uppmanar till hållbarhet och långsiktighet, vilket 

gynnar både företaget och dess intressenter. Således bidrar integrerad rapportering till ett mer 

hållbart samhälle, innebär färre regler och risker, leder till bättre interna beslutsprocesser samt 

finansiell stabilitet (Vitolla, Raimo & Rubino, 2019).  

 

Trots att ramverket riktar sig mot den breda publiken väljer många företag att inte implementera 

det eftersom att <IR> ramverket är för abstrakt och övergripande, samt att det inte finns något 

svenskt regelverk kring ämnet (Lennartsson, 2014). Även argumentet att integrerad 

rapportering och <IR> ramverket är tidskrävande i kombination med att kunskapsnivån är för 

låg gör att företag väljer alternativa vägar (Istner-Byman, 2017). Neil Stevenson, Managing 

Director Global Implementation på IIRC, menar att det är revisions- och rådgivningsbranschen 

som behöver förändra sin attityd kring rapporteringen och vara ledande i förändringen för att 

kunna etablera processen integrerad rapportering (Hadjipetri Glantz, 2018). Även Velte (2018) 

menar att revisionsbranschen har en betydande roll ur ett granskningsperspektiv gällande 

kvaliteten i rapporterna, och att revisorernas kompetens behöver bli mer mångsidig.  

 

Det går alltså att argumentera för att hur revisionsföretagen själva väljer att utforma sina års- 

och hållbarhetsrapporter kommer ha en direkt, eller indirekt, påverkan på utvecklingen av 

rapporteringen i Sverige, där de största revisionsbyråernas arbetssätt kan vara avgörande. Det 

finns en del forskning från 2010 och framåt inom andra branscher kopplat till implementering 

av integrerad rapportering, bland annat för företag i försäkringsbranschen (Mio, Marco & 

Pauluzzo, 2016) och banker (Lodhia, 2014). Även Bernardi (2020) har genomfört en fallstudie 
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för att undersöka hur användandet av <IR> ramverket och integrerad rapportering används i 

praktiken. Flera studier presenteras dock ur ett ledningsperspektiv med fokus på vad integrerad 

rapportering kan göra för företagen eller investerarna, och inte vad de kan göra för de övriga 

intressenterna. Forskning kring själva kvaliteten på rapporterna enligt <IR> ramverket har inte 

heller fått samma fokus. Vitolla et al. (2019) har dock presenterat en kvantitativ studie om 

intressenternas roll i påverkandet av kvaliteten på den integrerade rapporteringen, som enligt 

författarnas utsaga var den första inom ämnet. Studier som utvärderar revisionsföretag ur dessa 

aspekter har dock uteblivit. Författarna upplever även ett informationsgap gällande utvärdering 

av svenska företag och integrerad rapportering i Sverige. För att besvara denna fråga kan 

rapporteringen från revisionsbyråerna granskas med grund i ramverket, och resultatet av 

granskningen analyseras med hjälp av såväl legitimitetsteorin som intressentmodellen. 

 

Syftet med denna rapport kommer vara att avgöra hur långt Sveriges fem största 

revisionsföretag har kommit i processen integrerad rapportering, samt identifiera vilka faktorer 

som kan ha påverkat. Rapporten kommer särskilt ta ett hållbarhets- och intressentperspektiv. 

Därmed avser författarna att svara på frågeställningen; 

 

Hur långt har Sveriges största revisionsbyråer kommit i processen integrerad rapportering och 

vilka är de främsta faktorer som har påverkat? 

 

  



5 

 

2. Teoretiskt och institutionellt ramverk  

I kapitel 2 kommer det teoretiska- och institutionella ramverket att presenteras. Först kommer 

begreppet hållbar utveckling samt hållbarhetsrapportering att presenteras, därefter den 

lagstiftning som finns på området. Sedan presenteras fenomenet integrerad rapportering och 

bakgrunden till <IR> ramverket kartläggs. Det gås sedan mer i detalj in på vad <IR> ramverket 

innebär, det vill säga hur processen kring integrerad rapportering ser ut. Skillnader mot 

standarder, såsom GRI, kommer att lyftas, och även hur debatten kring ämnet sett ut de senaste 

åren. Det teoretiska ramverket avslutas med en presentation av två systemorienterade teorier; 

legitimitetsteorin och intressentmodellen. 

2.1 Hållbarhetsrapportering 

Idén om att företag har ett visst ansvar mot samhället, utöver att generera vinster för aktieägarna, 

har funnits i århundraden, och företagens sociala ansvar och hållbarhetsfrågor har fortsatt att 

växa i betydelse (Carroll & Shabana, 2010). Redan 1987 fick begreppet hållbar utveckling 

internationell utbredning, detta i Världskommissionens rapport Vår gemensamma framtid. 

Hållbar utveckling, i dagligt tal kallat hållbarhet, omfattas av tre inriktningar; det miljömässiga, 

det sociala och det ekonomiska (Andrews & Granath, 2016). De senaste årtiondena har 

hållbarhet fått allt större betydelse, och när Elkingtons modell Triple bottom line från 1994 blev 

känd, vilken fokuserar på samma tre inriktningar, fick organisationer ett nytt sätt att tänka kring 

redovisning (de Villiers, Rinaldi & Unerman, 2014). Världskommissionen menar att de tre 

inriktningarna har ett beroendesamband då den sociala- och ekonomiska hållbarheten är 

omöjlig att uppnå om miljön utplånas (Andrews & Granath, 2016). Vidare definieras begreppet 

som:  

“En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”  

(Andrews & Granath, 2016, s.1)  

 

Ett sätt att mäta huruvida företagen faktiskt arbetar med hållbarhet är genom deras 

hållbarhetsredovisning, där företagets påverkan presenteras inom de tre inriktningarna, samt 

hur de genom positiv eller negativ påverkan bidrar till framtiden. Även hur de har arbetat och 

vad de har uppnått med sitt arbete mot en långsiktig hållbar utveckling ska uppvisas (GRI, 

2013).  
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Kritiker har ifrågasatt hållbarhetsrapportering och menar att denna redovisning i sig inte har så 

mycket med hållbarhet att göra, utan snarare handlar om att företag försöker identifiera sig med 

begreppet hållbarhet på ett symboliskt sätt, samtidigt som de fortsätter med verksamheten som 

vanligt (de Villiers, Rinaldi & Unerman, 2014), så kallat business as usual. Det finns dock 

forskning som har visat att hållbarhetsrapportering är en drivande faktor för företags 

hållbarhetsarbete (Lazano, Nummert & Ceulemans, 2016). Anledningen till att 

hållbarhetsredovisning har fått ökat fokus de senaste åren kan bero på att miljöproblem är mer 

relevant än någonsin och att samhället måste agera för att kunna uppnå målen i Agenda 2030 

(Regeringskansliet, u.å.a). Även att företag granskas från fler aktörer än tidigare innebär att det 

ställs fler krav från intressenterna på detta område (Bernardi, 2020).  

 

Den standard som har varit mest populär vid upprättandet av hållbarhetsrapporter är publicerad 

av Global Reporting Initiative, även kallat GRI. Det är en internationell oberoende organisation 

vars mål är att hjälpa företag att ta ansvar för sin påverkan på det globala klimatet (GRI, u.å.). 

Detta sker genom att GRI löpande tar fram nya standarder, både universella och 

ämnesspecifika, för hållbarhetsrapportering så att företag ska kunna uppvisa balanserade och 

rimliga representationer av deras positiva och negativa påverkan mot målet om en hållbar 

utveckling (GRI, 2016). GRI (u.å.) uppger även på sin hemsida att GRI standards är de som har 

störst global spridning gällande hållbarhetsrapportering. Detta stöds även av flera källor såsom 

Dumay et al. (2017) och Bioni, Dumay & Monciardini (2020), samt en studie från KPMG 

(2017) som uppvisar att GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning fortfarande är det mest 

populära ramverket för denna typ av rapportering, och av världens 250 största företag tillämpar 

75 procent riktlinjerna. Ramverket är inte bindande, precis som andra standarder kring 

hållbarhetsrapportering, men har tydliga riktlinjer som ska följas om företagens rapporter ska 

upprättas i enlighet med GRI. Det kan ha varit en stor bidragande faktor till dess stora 

popularitet (Bioni, Dumay & Monciardini, 2020). 

Lagstiftning på området 

Den 22 oktober 2014 antogs EU-direktiv 2014/95/EU av Europaparlamentet och Europeiska 

unionens råd, en ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa stora företags och koncerners 

tillhandahållande av icke-finansiell information och upplysningar om mångfaldspolicy. 

Ändringen har föranletts av ett ökat behov av öppenheten så att kvaliteten av icke-finansiell 

information blir högre inom EU. Förhoppningen var att detta skulle uppnås genom lagstiftning 

på området. EU-direktivet understryker vikten av att rapporteringen ska vara relevant, 
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konsekvent och jämförbar, samt lättillgänglig för att tillgodose investerare och andra 

intressenters informationsbehov. För att uppnå detta har ett antal minimikrav satts upp som 

innefattar att större företag ska offentliggöra information kring fem områden kopplade till 

hållbarhet (2014/95/EU). 

 

I Sverige har EU-direktivet gett upphov till nya krav på hållbarhetsrapportering för svenska 

bolag, vilka infördes i Årsredovisningslagen 2017. Sverige har valt att utöka kravet på 

hållbarhetsrapportering och omfattar därmed fler företag än vad direktivet kräver (Svenskt 

näringsliv, u.å). Tre villkor finns uppställda; medelantalet anställda har varit mer än 250 

personer, den redovisade balansomslutningen ska ha varit mer än 175 miljoner kronor, och den 

redovisade nettoomsättningen ska ha varit mer än 350 miljoner kronor. Om minst två av dessa 

har uppfyllts under de två senaste räkenskapsåren ska företaget enligt lagen upprätta en 

hållbarhetsrapport (6 kap 10§, ÅRL). Vidare ställer lagen krav på redovisning kring fem olika 

områden, i likhet med EU-direktivet (Svenskt näringsliv, u.å.), vilka är miljö, sociala 

förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och antikorruption. Varje område ska kopplas till 

företagets affärsmodell, och i redovisningen ska det dessutom framgå vilka väsentliga risker 

som finns och hur företaget hanterar dessa genom styrning och olika policyer. Rapporten ska 

även innefatta centrala och relevanta resultatindikatorer, samt uppföljning till hur 

organisationerna arbetar för att följa upp resultaten av den styrning och de policyer som finns 

på plats (6 kap 12 §, ÅRL). Rapporten måste upprättas i tid, annars kan en förseningsavgift 

tillkomma som sanktion (Svenskt näringsliv, u.å.). I lagen krävs att revisorn ska uttala sig om 

denna rapport har upprättats eller ej, men det finns inga krav på ytterligare granskning (Svernlöv 

& Svernlöv, 2018). Många företag väljer dock att även få sin hållbarhetsrapport granskad 

(Svenskt näringsliv, u.å). FAR har gett ut en rekommenderad vägledning för hur revisorns 

granskning i så fall bör se ut för att kunna säkerställa att en hållbarhetsrapport upprättats i 

enlighet med lagkraven (Svernlöv & Svernlöv, 2018). 

2.2 Integrerad rapportering och <IR> ramverket 

Många företag väljer att upprätta separata, fristående hållbarhetsrapporter. I och med allt högre 

krav och ett ökat informationsbehov från organisationens intressenter har dessa rapporter blivit 

allt mer komplexa (de Villiers, Rinaldi & Unerman, 2014). Denna typ av fristående 

hållbarhetsrapport har fått kritik då de ansetts vara för långa och komplicerade. Ytterligare kritik 

som framförts har varit att den icke-finansiella informationen som tillhandahålls i 
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hållbarhetsrapporterna är separerad och indelad. Om sambandet och beroendet mellan strategi, 

risker och resurser inte identifieras korrekt, kan intressenter inte utvärdera företag lika effektivt. 

Som ett resultat faller företagsupplysningar om väsentlig finansiell och icke-finansiell 

information långt under investerares och intressenters förväntningar (Bernardi, 2020).  

 

Integrerad rapportering är det senaste försöket att motverka den växande kritiken som finns 

mot den finansiella rapporteringen. Det har blivit framträdande som ett verktyg för att minska 

gapet mellan informationen som kommuniceras utåt och intressenternas informationsbehov 

(Lodhia, 2014; Bernardi, 2020). Integrerad rapportering möjliggör en bättre förståelse för de 

faktorer som påverkar en organisations förmåga att skapa värde över tiden, dels för 

organisationens intressenter, dels för organisationen själv. Detta kan i sin tur leda till 

beteendeförändringar och förbättrad prestationsförmåga i organisationen (Integrated Reporting 

<IR>, u.å.). 

 

IIRC definierar integrerad rapportering som: 

“A process founded on integrated thinking that results in a periodic integrated report 

by an organization about value creation over time and related communications 

regarding aspects of value creation.” (IIRC, 2013, s. 33, p. 7). 

2.2.1 Bakgrunden till <IR> ramverket 

Bernardi (2020) beskriver i sin bok Implementing Integrated Reporting - Lessons from the Field 

utvecklingen av hur <IR> ramverket och IIRC växte fram. Ursprungslandet för integrerad 

rapportering är Sydafrika där det första initiativet, under ledning av Nelson Mandela, togs 

redan 1993 för att öka fokus på transparens, jämställdhet och offentliggörande av information 

från företagen. Konceptet utvecklades och 2008 fastställdes de första principerna för integrerad 

rapportering i Sydafrika, vilka har lagt grunden för the King Reports som getts ut i flera utgåvor 

och bidrog därmed till en mer intressentinkluderande syn för företagen (Bernardi, 2020). År 

2010 blev det lagkrav i Sydafrika för en del listade företag att följa dessa riktlinjer. Samma år 

bildades även Integrated Reporting Committee of South Africa, IRCSA, vars syfte var att 

tillhandahålla företagen med vägledning kring utformningen av en integrerad rapport, och 

därmed kom det första ramverket till för implementering av integrerad rapportering 2011 

(Bernardi, 2020; Integrated Reporting Committee of South Africa [IRCSA], 2011). 
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År 2010 släpptes även en bok i USA vid namn One Report - Integrated Reporting for a 

Sustainable Strategy av Eccles & Krzus (2010, återgiven i Bernardi, 2020), som skulle bidra 

till det samordnade internationella gensvar på företagens ansvarstagande som föddes ur 

finanskrisen 2008. Definitionen av en integrerad rapportering skiljde sig däremot från den som 

utvecklats i Sydafrika. Eccles & Krus menade att integrerad rapportering sträckte sig längre 

än endast finansiell och icke-finansiell information sammanslagna i en rapport. För att 

komplettera sina årsrapporter ska företagen även dra nytta av internet och förmågan att 

kommunicera med användarna, och därmed skräddarsy informationen efter de olika 

intressenternas behov. 

 

Ytterligare ett initiativ som föddes ur finanskrisen var grundandet av den globala organisationen 

International Integrated Reporting council, IIRC, vilket Gleeson-White (2014, återgivet i 

Bernardi, 2020) även benämner i sin bok Six capitals: The revolution capitalism has to have–

or can accountants save the planet? som en reaktion på tidigare utveckling i Sydafrika och 

USA. Detta skedde på initiativ av Prince of Wales´ Accounting for Sustainability (A4A) Project 

och GRI (Bernardi, 2020). IIRC skulle bestå av representanter från olika sektorer som 

tillsynsmyndigheter, företag, standardsättare och redovisningsprofessionen (International 

Integrated Reporting Committee [IIRC], 2011). När kommittén stod klar 2012 var deras 

uppdrag att skapa ett ramverk som skulle kunna användas globalt för hållbarhetsredovisning 

och som skulle inkludera och sammanföra information kring styrning, finansiell ställning, miljö 

och sociala frågor. Allt detta skulle sammanföras på ett integrerat sätt som samtidigt var tydligt, 

koncist, konsekvent och skulle kunna bidra till jämförbarhet (Bernardi, 2020). Ramverket 

skulle ligga till grund för integrerade rapporter som främst skulle rikta sig till den privata 

sektorn för vinstdrivande företag i alla storlekar, men skulle även kunna anpassas för offentliga 

och ideella organisationer. Ramverket skulle även bidra till rapporter med det primära syftet att 

tillhandahålla information för investerare om hur organisationen skapar värde över tid, men 

samtidigt kunna gynna alla intressenter som är intresserade av organisationens förmåga att 

skapa värde över tid. Slutresultatet stod klart i slutet av 2013 och blev The International 

Integrated Reporting Framework (IIRC, 2013), i denna rapport nämnt som <IR> ramverket. 

 

Tanken med IIRC var alltså att etablera integrerad rapportering och integrerat tänkande 

globalt, med förhoppningen att det skulle bli det nya sättet att arbeta och rapportera för 

organisationer (IIRC, 2013). Integrerad rapportering och ramverket <IR> skulle få sitt 

genombrott 2017 i samband med att EU-direktivet om icke-finansiell rapportering och 
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mångfaldsrapportering (2014/95/EU) antogs. Effekten har dock ännu inte varit påvisbar på 

någon större marknad, bortsett från ursprungslandet Sydafrika (Dumay et al., 2017).  

2.2.2 <IR>:s fundamentala koncept  

Integrerad rapportering handlar om integrerat tänkande, en process med målet att uppnå en 

fullständig kontinuitet av strategi, handling, granskning, utvärdering och taktik för att lösa 

komplexa problem. Integrerat tänkande leder till integrerat beslutsfattande och åtgärder som tar 

hänsyn till värdeskapandet på kort, medellång och lång sikt (IIRC, 2013). 

 

IIRC definierar en integrerad rapport som: 

“A concise communication about how an organization's strategy, governance, 

performance and prospects, in the context of its external environment, lead to the 

creation of value in the short, medium and long term.” (IIRC, 2013, s. 7, p. 1A). 

 

Bernardi (2020) beskriver i sin bok att <IR> kretsar kring tre fundamentala koncept som leder 

till en värdeskapande process, vilken illustreras i figur 1. Det första konceptet är de ingående 

kapitalen, det vill säga resurser och relationer, som organisationen använder och påverkar. 

Dessa är illustrerade i den vänstra delen av figur 1. Enligt <IR> finns det ett brett spektrum av 

faktorer som bestämmer värdet på en organisation och ramverket nämner sex olika kapital som 

speglar organisationens värdeskapande över tiden. I denna rapport är de översatta till finansiellt 

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

samt naturkapital. Den integrerade rapporten ska spegla de kapital som är väsentliga för den 

specifika organisationens värdeskapande, hur dessa är relaterade till varandra, samt 

konsekvenserna av dem. Kapitalen kan öka och minska i värde, eller transformeras genom 

organisationens aktiviteter och resultat (IIRC, 2013).  

 

Användandet av kapitalen leder till det andra konceptet i <IR>, vilket är organisationens 

affärsmodell och strategi (Bernardi, 2020), inrutad i mitten av figur 1. Affärsmodellen beskrivs 

som den process genom vilken värde skapas. Kapitalen omvandlas genom affärsverksamheten 

till ett erbjudande i form av tjänster och produkter som syftar till att uppfylla organisationens 

strategiska syfte (IIRC, 2013).  

 

Företagets erbjudande leder till det tredje konceptet, vilka är de utgående kapital som leder till 

värdeskapandet på kort, medellång och lång sikt, vilket illustreras till höger i figur 1. Ramverket 
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tar en stark ställning i frågan om värdeskapande, vilket innebär att värde skapas över olika 

tidsramar och för olika intressenter genom olika former av kapital (Bernardi, 2020). Som figur 

1 även illustrerar påverkas organisationen av den externa miljön som den befinner sig i, såsom 

teknisk utveckling, ekonomiska förhållanden, sociala problem och miljömässiga utmaningar. 

Den externa miljön kommer alltså att påverka hur kapitalen används, och det värde som 

företaget skapar kommer i sin tur att påverka de ingående kapitalen (IIRC, 2013). 

 

 

Figur 1. The value creation process från The International Integrated Reporting Framework 

(IIRC, 2013, s. 13) 

 

Denna värdeskapande process särskiljer <IR> ramverket från andra standarder och ramverk 

som behandlar rapportering. Som tidigare nämnt uppfattas GRI som en mer konkret och tydlig 

standard jämfört med <IR> (Bioni, Dumay & Monciardini, 2020), men har ingen direkt 

koppling till integrerad rapportering och integrerat tänkande. GRI fokuserar på hur information 

kring hållbarhet ska redovisas på ett transparent sätt, medan <IR> ramverket fokuserar på att 

integrerat tänkande ska genomsyra hela verksamheten och att hållbarhet ska integreras i 

affärsmodellen. Det skulle därför kunna argumenteras för att GRI:s standards, såsom de är 

utformade idag, endast vägleder företagen i hur de högra utgående kapitalen i figur 1, alltså 

resultatet av organisationens outputs, ska redovisas. 
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<IR> ramverket är principbaserat, med syftet att hitta en lämplig balans mellan flexibilitet och 

bestämmelser som tar hänsyn till att organisationer har individuella förutsättningar. Det ska 

samtidigt kunna möjliggöra en tillräcklig grad av jämförbarhet mellan organisationer för att 

möta relevanta informationsbehov (IIRC, 2013). Ett principbaserat ramverk, snarare än en 

standard, ger organisationer möjlighet att utveckla och anpassa det till olika branscher 

(Lennartsson, 2014). Ramverket innehåller därmed lite detaljerad information om innehållet i 

den integrerade rapporten och kräver till exempel inte att specifika mätmetoder används. Dock 

beskrivs det att kvantitativa indikatorer, såsom KPI:er och nyckeltal, kan vara till stor hjälp för 

att förklara hur en organisation skapar värde och hur den påverkas av olika kapital. 

Organisationens förmåga att skapa värde över tiden beskrivs därmed bäst genom en 

kombination av kvantitativ och kvalitativ information. Därför bör kvantitativa indikatorer 

inkluderas i rapporten när det är praktiskt relevant att göra det (IIRC, 2013).  

 

I ramverket beskrivs inte heller någon speciell struktur som bör användas för att utarbeta en 

integrerad rapport, utan detta bör bestämmas av organisationens unika värdeskapande process. 

På samma sätt behöver inte organisationer ta upp information om ramverkets alla nämnda 

kapital, utan ska fokusera på de kapital som är mest relevanta för organisationens 

värdeskapande (Bernardi, 2020). Ramverket beskriver dock ett antal delar som ska ingå i en 

integrerad rapport, så kallade Content elements, som sammanfattas i tabell 1. De formulerar 

riktlinjer för vad som ska rapporteras och hur det ska rapporteras. En integrerad rapport ska 

koppla samman alla delar i Content Elements till en helhetsbild som återspeglar interaktionerna 

mellan organisationens aktiviteter. <IR> beskriver även ett antal principer som ligger till grund 

för förberedelse och presentation av en integrerad rapport, vilka kallas för Guiding principles. 

Ramverket tar upp sju principer som bör ingå i den integrerade rapporten. De handlar om 

strategiskt fokus och framtidsinriktning, sammanlänkning av information, intressentrelationer, 

väsentlighet, koncishet, tillförlitlighet och fullständighet samt konsekvens och jämförbarhet 

(IIRC, 2013). 
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Tabell 1. “The Content Elements” anpassad efter The International Integrated Reporting 

Framework (Bernardi, 2020, s. 19) 

 

2.2.3 Debatten kring <IR> ramverket 

Ramverket <IR> har fått kritik för sin principbaserade form utan tydliga riktlinjer, vilket gör 

det relativt abstrakt och därmed svårt att implementera (Lennartsson, 2014). Gerwanski (2020) 

fann även i sin studie att många chefer var kritiska till <IR>:s “one size fits all” inställning då 

önskemålet var att integrerad rapportering ska bli mer anpassat för olika investerare och 

industrier. Annan kritik som har framförts är att ramverket till stor del kontrollerades av 

redovisningsprofessionen vid bildandet, och därmed blivit anpassad efter deras krav (Flower, 

2015). Ytterligare kritik är att <IR> ramverket inte fokuserar tillräckligt på de sociala och 

miljömässiga frågorna, och därmed inte tar ett så stort intressentperspektiv som påstås. Kritiker 

menar att det således inte är förvånande att GRI och andra ramverk kring 

hållbarhetsrapportering fortfarande dominerar (Dumay et al. 2017). Förespråkare för <IR> 
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ramverket menar att <IR> snarare uppmanar till hållbarhet inom alla områden, och därmed även 

till ett hållbart samhälle (Vitolla, Raimo & Rubino, 2019). Vidare visar Vitolla, Raimo & 

Rubino (2019) i sin litteraturstudie att <IR> leder till en förbättring av internt informationsflöde 

och interna beslutsprocesser, samt att anställda blir mer involverade i organisationens 

verksamhet. 

 

Relativt få organisationer har dock i praktiken antagit <IR> ramverket (Dumay et al., 2017). 

Enligt Bioni, Dumay & Monciardini (2020) kan detta bero på att <IR> ramverket vänder sig 

till samma användare som GRI gör, vilken var en väletablerad standard redan innan <IR> 

ramverket skapades. Då GRI har fungerande riktlinjer för att nå lagkraven, kommer användarna 

fortsätta med det istället för att implementera <IR> som skulle kräva förändringar i 

verksamheten (Bioni, Dumay & Monciardini, 2020). <IR> ramverket anses dessutom ha något 

vaga definitioner, framför allt begreppen integrerat tänkande och värdeskapande. Det kan också 

vara en bidragande faktor till att organisationer väljer att inte använda <IR> eftersom de inte 

vet hur begreppen ska appliceras i praktiken (Dumay et al. 2017). Författarna skriver vidare att 

ett betydelsefullt hinder av att implementera ramverket kan vara att ramverket är helt frivilligt. 

Enligt Flower (2015) kommer IIRC och <IR> ha en liten inverkan på organisationers 

rapporteringsrutiner på grund av att de saknar laga kraft, och utan reglering kommer ramverket 

inte bli en norm för företagsrapportering.  

 

Vitolla et al. (2019) argumenterar dock för att det finns en risk med att göra antagandet av 

integrerad rapportering obligatoriskt då det kan leda till att organisationer endast formellt antar 

ramverket, vilket bara skulle motsvara ett opportunistiskt svar på lagar som införts av staten. 

Det skulle i sin tur kunna leda till en förhöjd risk för greenwashing. Författarna har vidare 

studerat hur intressenter påverkar kvaliteten av integrerade rapporter, och visar på att tryck från 

kunder, miljöorganisationer, anställda, aktieägare och staten har en avgörande roll och påverkar 

resultatet av rapporterna positivt (Vitolla et al, 2019). Gerwanskis (2020) studie visade att 

chefer anser att integrerad rapportering främst är ett sätt att förbättra legitimiteten och 

företagets image, samt att nå ut till professionella investerare och attrahera medarbetare. 

Gerwanski fann även att det är större sannolikhet för företag som är mer granskade och 

kritiserade att implementera integrerad rapportering. För att undvika att rapporterna endast 

uppfattas som marknadsföring eller greenwashing, måste chefer dessutom kunna garantera 

legitimiteten i sina rapporter, eventuellt av en tredje part (Vitolla, Salvi, Raimo, Petruzzella & 

Rubino, 2020). Enligt Velte (2018) kommer integrerade rapporters läsbarhet och kvalitet att 
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öka om revisorernas kunskaper innefattar expertis inom både finansiella och icke-finansiella 

aspekter, istället för att denna expertis är uppdelad i olika yrkesroller. Det ökar chanserna för 

att granskningen av integrerade rapporter kan ske korrekt, och därmed minskar risken för 

greenwashing (Velte, 2018). 

2.3 Systemorienterade teorier 

För att förstå och förklara hur olika faktorer har bidragit till utformningen av företagens 

rapportering har två systemorienterade teorier valts; legitimitetsteorin och intressentmodellen. 

Systemorienterade teorier fokuserar på rollen som information och avslöjanden har i 

relationerna mellan organisationer, staten, individer och grupper (Gray, 1996, återgivet i 

Deegan & Unerman, 2011). Inom ett systembaserat perspektiv antas en organisation påverkas 

av, och i sin tur ha inflytande på samhället där den verkar (Deegan & Unerman, 2011). Sociala 

och politiska teorier, som intressentmodellen och legitimitetsteorin, har förmåga att ge 

insiktsfulla perspektiv om CSR- och hållbarhetsrelaterade ämnen, då de tar hänsyn till fler 

intressenter än de finansiella, vilket de ekonomiska teorierna inte gör, till exempel positiv 

redovisningsteori (Fernando & Lawrence, 2014). Inom området för hållbarhetsredovisning 

anses legitimitetsteorin och intressentmodellen vara inflytelserika teorier (Chen & Roberts, 

2010). Gray et al. (1995, återgivet i Chen & Roberts, 2010) konstaterar att det är felaktigt att 

behandla dessa som två helt distinkta teorier eftersom de överlappar varandra och skiljer sig i 

sin uppfattning och upplösning snarare än att konkurrera med varandra. Både legitimitetsteori 

och intressentmodellen är intresserade av organisationer och samhällsinteraktioner, men deras 

inställning till att bryta ned detta komplexa fenomen är olika (Chen & Roberts, 2010).  

2.3.1 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin menar att en organisation vill uppfattas som legitim i samhället den är 

verksam. Det innebär att organisationer kommer anpassa sina aktiviteter till vad samhället anser 

är legitimt (Deegan & Unerman, 2011). Suchman (1995) beskriver legitimitet som en 

generaliserad uppfattning eller antagande om att en organisations handlingar är önskvärda, 

korrekta eller lämpliga inom ett visst socialt konstruerat system av normer, värderingar, 

övertygelser och definitioner. Organisationer måste kontinuerligt anpassa sig efter den etiska 

och moraliska miljön de verkar i, eftersom denna ständigt förändras. Legitimitetsteorin bygger 

på att det finns ett socialt kontrakt mellan organisationen och det samhälle inom vilket det är 

verksamt. Konceptet används för att representera både de uttryckliga, till exempel lagar och 
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regleringar, och de underförstådda förväntningar som samhället har på hur en organisation 

borde bedriva sin verksamhet. Enligt teorin tillåter samhället organisationen att fortsätta bedriva 

sin verksamhet i den mån det sociala kontraktet uppfylls, och menar att organisationen måste 

ta hänsyn till allmänhetens intresse, inte bara investerarnas (Deegan & Unerman, 2011). Om 

organisationen inte lyckas uppfylla de förväntningar som samhället har, får organisationen en 

minskad legitimitet (Sethi, 1978), och sanktioner kan komma att införas. Det kan innebära 

rättsliga begränsningar, begränsade resurser eller minskad efterfrågan på dess produkter 

(Deegan & Unerman, 2011), vilket i slutändan kan innebära ett hot mot organisationens 

överlevnad (Sethi, 1978).  

 

Begreppet legitimitetsgap används för att beskriva situationer då det finns en brist på 

överensstämmelse mellan hur samhället anser att en organisation borde agera och hur samhället 

uppfattar att den faktiskt agerar (Deegan & Unerman, 2011). Sethi (1978) menar att skillnader 

kan uppstå om samhällets förväntningar förändras, men att organisationens handlingar inte 

förändras lika snabbt. Skillnader kan även uppstå om en organisation faktiskt har lyckats 

anpassa sina aktiviteter till samhällets värderingar, men inte har kommunicerat ut det till sin 

omvärld. Detta innebär att det är lika viktigt för företag att anpassa sin verksamhet till rådande 

normer, som att kommunicera det till samhället (Sethi, 1978). Sethi (1977, återgivet i Deegan 

& Unerman, 2011) påpekar att legitimitetsgap även kan uppstå när nyligen okänd information 

blir känd om organisationen, vilket till exempel kan ske genom avslöjande i media. 

 

Företag kan använda sig av olika strategier för att få, upprätthålla och reparera legitimitet 

(Deegan & Unerman, 2011). Dowling & Pfeffer (1975) nämner tre saker som organisationer 

kan göra för att bli legitima. För det första kan organisationer anpassa sina aktiviteter såsom 

produktion, mål och metoder för att överensstämma med rådande definitioner av legitimitet. 

För det andra kan organisationen, genom sin kommunikation, ändra definitionen av social 

legitimitet så att den överensstämmer med organisationens nuvarande praxis och värderingar. 

För det tredje kan organisationen genom sin kommunikation försöka identifiera sig med 

symboler och värden som har en stark koppling till legitimitet. Vidare påpekar författarna att 

eftersom det är svårt att ändra de sociala normerna brukar organisationer i de fall det krävs 

anpassa sina aktiviteter till de rådande normerna och värderingarna, samt att de genom sin 

kommunikation försöker identifiera sig med vad som anses vara legitimt (Dowling & Pfeffer, 

1975).   
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En del av organisationens kommunikation till omvärlden förmedlas som nämnt genom dess 

rapportering. Att företag väljer att släppa information som är kopplad till hållbarhetsarbete kan 

kopplas ihop med företagens försök att få, upprätthålla och reparera legitimitet (Fernando & 

Lawrence, 2014). Gray, Owens & Adams (2009) menar dock att företag främst väljer att 

publicera positiva aspekter kring hållbarhetsarbetet, och gärna undanhåller negativa, i syfte att 

öka sin legitimitet. Gerwanski (2020) diskuterar även att chefer måste implementera strategier 

för att uppnå, eller upprätthålla, legitimitet om det sociala kontraktet stå på spel. Av 

legitimitetsbaserade anledningar använder sig därför vissa företag av 

greenwashing (Gerwanski, 2020).  Begränsningar kopplat till legitimitetsteorin är dess oklarhet 

inom CSR-området, eftersom teorin inte fullt ut förklarar varför företag väljer att inte avslöja 

information eller varför avslöjandet av information kan vara selektivt. Dock har inte detta 

begränsat tillämpningen av legitimitetsteorin för studier inom hållbarhet, och litteraturen visar 

att legitimitetsteorin är ett av de mest använda teoretiska perspektiven i denna typ av studier 

(Fernando & Lawrence, 2014).  

2.3.2 Intressentmodellen (Stakeholder salience approach) 

Freeman (1984, återgivet i Mitchell, Agle & Wood, 1997) definierar en intressent som:  

“Any group or individual who can affect or is affected by the achievements of the 

organization’s objectives” (s. 854).  

 

Teorin handlar om att skapa värde för denna grupp eller individ. Vidare menar Freeman (2010) 

att intressenter kan ha olika betydelse för företagets överlevnad, men att de krävs för att kunna 

driva företaget. Kunder, leverantörer, ägare, anställda och samhället är några intressenter vars 

behov företag måste ta hänsyn till. Om intressenternas behov inte tillgodoses kommer de att 

lämna företaget, därför är det viktigt att genom värdeskapande aktiviteter tillgodose 

intressenternas behov (Freeman, 2010).  

 

Intressenterna kan fördelas utifrån de tre attributen; makt, legitimitet och brådskande, för att få 

en förståelse för relationen mellan företaget och dess intressenter. Makt är ett brett begrepp som 

behandlar intressentens förmåga att styra och påverka företaget att uppnå ett visst utfall. 

Legitimitet syftar till social acceptans, det vill säga relationen mellan företaget och samhället, 

samt om företaget uppfyller de normer och förväntningar som finns i samhället (Mitchell, Agle 

& Wood, 1997). Om en intressent har legitimitet mot företaget har den rätt att ställa krav. En 

intressent kan ha olika sorts legitimitet mot företagen såsom legal, finansiell, kontrakterad eller 
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moralisk legitimitet (Morphy, u.å.). Vidare anses intressentmodellen enligt Mitchell, Agle & 

Wood (1997) vara dynamisk eftersom den även tar hänsyn till attributet brådskande. Det 

behandlar huruvida intressenternas krav får omedelbar uppmärksamhet. Brådskande förutsätter 

dock att relationen är av tidskänslig natur och är viktig för företaget. Utifrån de nämnda 

attributen klassificeras företagets intressenter i åtta kategorier utefter vilka attribut som uppnås. 

Det ska skildra vilka intressenter som är viktiga för företaget, samt hur respektive 

intressentgrupp förväntas agera. Utifrån det kan företaget välja hur och när de ska agera 

gentemot respektive intressent. Intressenter kan dock skifta mellan de olika kategorierna över 

tid, och ju fler attribut som uppfylls, desto mer uppmärksamhet förväntas företaget ge denna 

intressent (Mitchell, Agle & Wood, 1997). De sju intressentkategorierna kan delas in i tre 

grupper; Latent, Expectant och Definitive stakeholders, medan den åttonde intressenten hamnar 

utanför denna gruppindelning eftersom den inte anses vara relevant för företaget. I denna 

rapport är de tre grupperna översatta till vilande, blivande och definitiva intressenter (Mitchell, 

Agle & Wood, 1997). Vilande intressenter, illustrerade i grönt i figur 2, uppfyller ett attribut 

och är inte särskilt prioriterade för företaget. Blivande intressenter, illustrerade i gult i figur 2, 

uppfyller två attribut och för dessa intressenter engagerar sig företaget mer. Den tredje gruppen, 

definitiva intressenter, illustrerade som röda i figur 2, uppfyller alla tre attribut och är därmed 

prioriterade av företaget (Morphy, u.å.).  

Figur 2. Egen illustration av intressentmodellen med inspiration från Mitchell, Agle & Wood 

(1997) och Morphy (u.å.) 

 

Till vilande intressenter hör dormant stakeholders som endast uppfyller makt, däremot kan 

makten inte användas då intressenten varken uppfyller kraven för legitimitet eller brådskande. 

Denna sorts intressent interagerar knappt med företaget. Discretionary stakeholders uppfyller 
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endast legitimitet och sammankopplas ofta med CSR-arbete, dock har företag ingen större 

anledning till att ta direkt hänsyn till dessa heller. En demanding stakeholder uppfyller attributet 

brådskande och dessa kräver uppmärksamhet men är inte av större vikt för företaget. Gruppen 

blivande intressenter består av dominant stakeholders som uppfyller makt och legitimitet, den 

förväntas få uppmärksamhet och är betydelsefull för företaget. Även dependent stakeholders 

som uppfyller legitimitet och brådskande förväntas få uppmärksamhet. En sådan intressent kan 

dock inte utan hjälp från andra intressenter med makt få igenom sina anspråk. Till sist ingår 

dangerous stakeholders vilka uppfyller makt och brådskande. Denna intressent anses vara farlig 

för företaget då den med våld kan försöka få igenom sina anspråk. Sista gruppen består av en 

sorts intressent, definitive stakeholders, och uppfyller alla de tre attributen; makt, legitimitet 

och brådskande. Denna intressent anses vara primär eftersom den både påverkar och påverkas 

av företaget, vidare är den essentiell för företagets överlevnad. I kontrast till en definitiv 

intressent uppfyller en non stakeholder inga av de tre grundläggande begreppen som krävs för 

att uppfattas som en primär intressent. Därmed kommer företaget inte att ta hänsyn till dessa 

(Mitchell, Agle & Wood, 1997). Den kommer inte fortsättningsvis heller att inkluderas i 

rapporten. 
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3. Metod  

Kapitel 3 redogör för metoden i granskningen och därmed arbetsgången. I det första avsnittet 

presenteras övergripande metod med reflektion kring teoretiskt ramverk och forskningsdesign. 

I nästa avsnitt behandlas rapportens data och de urval som gjorts, såsom val av ämne, teorier 

och företag. Den kvalitativa innehållsanalysen och operationalisering behandlas i ett eget 

avsnitt, där det även ges en beskrivning för hur den genomförda innehållsanalysen har gått till, 

samt tillvägagångssätt vid analysen av det material som innehållsanalysen resulterade i.   

3.1 Övergripande metod 

Rapporten syftar till att undersöka hur långt Sveriges fem största revisionsföretag har kommit i 

processen integrerad rapportering, och vilka faktorer som har påverkat resultatet av 

granskningen. Då fokus kommer ligga på att samla information från vetenskapliga artiklar och 

företagsspecifika rapporter för att förstå ett sammanhang, snarare än från beräkningar och 

kvantifierade data, är metoden i huvudsak kvalitativ (Bryman & Bell, 2017). Rapportens empiri 

kommer att bygga på primärdata i form av företagens års- och hållbarhetsrapporter. Därmed 

har denna information inte tolkats eller bearbetas av någon annan part än upphovspersonen. 

Andra delar i rapporten kommer till stor del att baseras på vetenskapliga artiklar och 

debattartiklar, alltså data som är insamlad och tolkad av någon annan (Alvehus, 2016). 

Uppsatsen tar ett hållbarhetsperspektiv, vilket inkluderar såväl ett intressentperspektiv som ett 

samhällsperspektiv. Teoretiska ramverk har därmed valts för att täcka dessa perspektiv, vilket 

gör studien relevant. Vidare antar rapporten i huvudsak en induktiv ansats, vilket bygger på att 

förstå ett fenomen, i detta fall integrerad rapportering. Utifrån teorin och den empiriska datan 

som framställts kan sedan generaliserbara slutsatser dras (Bryman & Bell, 2017). Författarna 

vill granska och förstå hur och varför processen integrerad rapportering ser ut som den gör i 

företagen, snarare än att testa en hypotes. <IR>:s Content Elements kommer att ligga till grund 

för insamling och granskning av information, i form av en kvalitativ innehållsanalys. Till 

analysen har flera teorier och forskning kombinerats för att kunna svara på uppsatsens 

frågeställning. 

 

För att kunna svara på rapportens syfte har företagens års- och hållbarhetsrapporter granskats. 

Ramverket <IR> har varit grunden för hela analysen och det som varit måttstocken för 

integrerad rapportering. Ingen insamling av kompletterande information om 
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revisionsbyråernas hållbarhetsarbete har genomförts, såsom annan information publicerad av 

företagen eller intervjuer av företagets ansvariga inom området. Utgångspunkten i 

innehållsanalys har varit i vilken utsträckning de aspekter som <IR> ramverket nämner ska ingå 

i en integrerad rapport har presenterats. Således har inte det specifika innehållet om 

hållbarhetsarbetet analyserats. 

3.1.1 Teoretiskt ramverk och modeller 

Ett första steg i processen var att sätta sig in i hållbarhetsredovisning och integrerad 

rapportering för att få en initial förståelse för ämnet, samt undersöka huruvida det fanns en 

problematik kring det. Detta gjordes genom att samla information, dels från 

Årsredovisningslagen och ramverket <IR>, dels från vetenskapliga artiklar och debattartiklar 

inom ämnet. Därefter valdes teorier som kunde hjälpa att förstå och analysera hur och varför 

företags rapportering ser ut på ett visst sätt. Teorierna som valdes var intressentmodellen och 

legitimitetsteorin. Båda fokuserar på rollen som information och avslöjanden har i relationen 

mellan organisationer, staten, individer och grupper (Deegan & Unerman, 2011), vilket är 

relevant med tanke på uppsatsens hållbarhetsperspektiv. 

 

Att svara på om ett företag är hållbart eller inte kan vara en komplex frågeställning då den till 

viss del kan uppfattas som subjektiv. Genom att istället fokusera på att försöka besvara i vilken 

utsträckning processen integrerad rapportering har implementerats i svenska revisionsföretag 

hoppas författarna kunna bidra till ett relativt outforskat område. För att ha tydliga riktlinjer vid 

granskning av företagens års- och hållbarhetsrapporter kommer <IR>:s Content Elements att 

användas. På så sätt blir informationssökningen mer strukturerad och riktad, och den blir även 

mer tillförlitlig genom användandet av <IR> och de valda teorierna. Att koppla resultatet av 

detta till intressentmodellen är tanken att lokalisera de viktiga intressenterna och vilka 

intressenters informationsbehov som kommer att prioriteras, men även hur olika intressenter 

kan ha påverkat utvecklingen av integrerad rapportering. Med legitimitetsteorin hoppas 

författarna kunna få ytterligare djup i analysen som kan svara på om det finns något annat syfte 

som ligger bakom urvalet eller avsaknaden av information, även för att det i kombination med 

intressentmodellen kan leda till mer relevanta slutsatser. Teorierna har även använts i de studier 

rapporten avser att bidra till, såsom Vitolla et al. (2019), och teorivalet fall därmed naturligt då 

bidraget ändå blir unikt eftersom det är ett, vad författarna är medvetna om, outforskat fenomen 

som studeras. 
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Som tidigare nämnt i teorin menar Gray et al. (1995, återgivet i Fernando & Lawrence, 2014) 

att sociala och politiska teorier, såsom legitimitetsteori och intressentmodellen, har en större 

förmåga att ge insiktsfulla perspektiv på CSR-praxis än vad de ekonomiska teorierna har, och 

därmed är dessa teorier mer relevanta för denna granskning. Gray et al. menar även att de två 

teorierna överlappar varandra och detta har underlättat analysen då slutsatser som kunnat dras 

utifrån de två teorierna även har överlappat, samt byggt, på varandra. Den institutionella teorin 

hade kunnat vara ett bra komplement till de övriga två teorierna, och var initialt en del av 

rapporten, men har valts bort på grund av rapportens omfattning. Författarna upptäckte dock att 

många av de resonemang som framkom av den institutionella teorin även kunde förklaras av de 

andra två teorierna. Även om den institutionella teorin hade kunnat ge ett något annorlunda 

perspektiv anser författarna att den övergripande slutsatsen inte avviker nämnvärt från den 

nuvarande, och har därmed inte haft en större påverkan på rapportens bidrag. 

3.1.2 Övergripande forskningsdesign och strategi 

Forskningsdesignen som valts för uppsatsen är en fallstudie. Den syftar till att undersöka ett 

fall, i denna rapport integrerad rapportering inom revisionsbranschen, mer ingående för att få 

en djupare kunskap inom ämnet. Forskningsdesignen används för redan existerande fenomen, 

därför är det viktigt att avgränsa det specifika forskningsområdet från att bli för brett. Denna 

uppsats har därmed avgränsats till att granska de fem största revisionsföretag i Sverige för att 

se i hur stor utsträckning de arbetar med integrerad rapportering. Vidare menar Bryman och 

Bell (2017) att fallstudier är vanliga inom företagsekonomisk forskning och sammanfaller ofta 

med kvalitativa metoder, där denna rapport inte är något undantag. Forskningsdesignen har 

däremot fått kritik för sin strävan efter generaliserbarhet, något vissa forskare inte anser vara 

möjligt eftersom det är specifika fall som undersöks. Andra kriterier som eftersträvas är 

reliabilitet och validitet. Reliabilitet avser hur tillförlitlig en studie är, alltså om studien har 

gjorts på rätt sätt, medan validitet åsyftar rapportens giltighet och om rätt saker har undersökts. 

Genom att uppsatsen avser att undersöka integrerad rapportering, och att innehållsanalysen 

baseras på <IR> ramverket, anses studien ha genomförts på rätt sätt och frågeställningen kan 

besvaras, därmed anses studien vara giltig. Vidare har alla val motiverats väl samt att val av 

teori stämmer överens med tidigare forskning inom ämnet, således anses uppsatsen vara 

relevant.  

 

Rapporten har ett tolkande synsätt, vilket innebär att slutsatsen som analysen leder fram till 

beror på författarnas tolkning av empirin, och är därmed inte absolut (Bryman & Bell, 2017), 
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något som kan försämra studiens tillförlitlighet. Värt att påpeka är dock att författarna inte haft 

några förkunskaper om integrerad rapportering, och har inte heller arbetat praktiskt med 

varken <IR> ramverket eller utformning av hållbarhetsrapportering tidigare. Det går att 

argumentera för att en studie genomförd av en grupp med mer erfarenhet och kompetens av 

företagsrapportering eventuellt inte hade nått samma resultat, vilket i sådana fall hade talat emot 

rapportens reliabilitet. Författarna anses däremot ha en objektiv ställning till studiens ämne, 

integrerad rapportering, och påverkas därför inte av tidigare kunskap. 

3.2 Data: urval och insamling 

3.2.1 Val av ämne 

En allmänt vedertagen uppfattning om revisionsföretag är att de endast granskar andra företags 

rapporter. Utöver att granska, hjälper de även andra företag att upprätta årsredovisningar och 

hållbarhetsrapporter. Lennartsson (2017) framförde i sin artikel att revisionsföretagen själva 

arbetar med de redovisningsmetoder och processer som rekommenderas till kunderna, för att 

på så sätt visa det goda exemplet (Lennartsson, 2017). Genom att revisionsföretagen kan 

påverka vilka redovisningsmetoder och processer som kunderna bör använda anses de, direkt 

eller indirekt, kunna styra utvecklingen av både hållbarhetsredovisning och integrerad 

rapportering i en viss riktning. Integrerad rapportering är ett relativt nytt område som inte bara 

är ett sätt att rapportera, utan ett sätt att arbeta. Det valdes som forskningsämne då hållbarhet är 

ett centralt ämne i dagens samhälle, men samtidigt ett nytt arbetsområde för många företag, 

speciellt i form av integrerad rapportering. Då ny information och forskning offentliggörs 

löpande är en undersökning inom ämnet relevant. Genom att koppla samman revisionsföretag 

och integrerad rapportering hoppas författarna kunna undersöka ett relativt outforskat område, 

samt kunna bidra till forskningen inom ämnet. 

3.2.2 Val av företag 

Val av företag har gjorts utifrån de största företagen inom revisionsbranschen i Sverige. 

Följaktligen har ett icke-slumpmässigt urval, mer specifikt bekvämlighetsurval, gjorts. Sådana 

urvalsmetoder är fördelaktiga då det går snabbt och är enkelt, samt att reliabiliteten inte 

försämras då enbart de relevanta företagen inkluderas i rapporten. Däremot kommer resultatet 

inte kunna generaliseras eftersom rapporten inte ämnar undersöka mindre revisionsföretag och 

på så sätt kommer statistiskt signifikanta slutsatser som omfattar hela revisionsbranschen inte 
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kunna göras (Bryman & Bell, 2017). Urvalet begränsades till ett fåtal företag i syfte att kunna 

göra en mer djupgående granskning. Vidare inriktar rapporten sig på den svenska 

revisionsbranschen, dels för att göra ett urval som lyder under samma lagstiftning och regler, 

dels för att svenska företag och dess utveckling är av intresse för hela det svenska samhället 

vilket författarna är en del utav. Således kan urvalet sammanställas till de fem största 

revisionsföretag som är verksamma i Sverige; Deloitte, Ernst & Young (hädanefter nämnt EY), 

KPMG, PwC och Grant Thornton. Motiveringen till det är att de antagligen kommer vara 

ledande i utvecklingen framöver, och på så vis hoppas författarna kunna ge en representativ 

bild över hur de främsta företagen i branschen arbetar med integrerad rapportering. Författarna 

har valt att studera få företag ingående, snarare än flera mer övergripande, för att kunna dra 

slutsatser kring vilka bidragande faktorer som kan ha påverkat resultatet. 

3.2.3 Insamling av data 

Informationen i rapporten har delvis inhämtats från sekundärdata, exempelvis vetenskapliga 

artiklar och olika webbplatser, som kommer att lägga grunden för de inledande avsnitten i 

rapporten då det ger en stabil grund som kan bidra till en djupare förståelse inom ämnet. Det 

kommer vidare att återkopplas till dessa i analysen och diskussionen. Viktigt att ha i åtanke är 

att den mänskliga faktorn spelar in, således kan sekundärdata i viss mån vara förvrängd, 

snedvriden eller på annat sätt manipulerad för att uppfattas annorlunda än dess ursprungliga 

värde (Alvehus, 2016). Till exempel kan forskare som är för implementering av integrerad 

rapportering enbart uppvisa information som är till fördel för fenomenet, medan forskare som 

är emot integrerad rapportering fokuserar på kritik och svagheter med ämnet. Genom att 

sekundärdatan inhämtas från trovärdiga databaser, så som LUBsearch och EBSCO, är datan 

granskad av andra forskare och frambringar relevans.  

 

Rapportens empiri och innehållsanalys baseras på primärdata i form av företagens års- och 

hållbarhetsredovisningar. Andra dokument rörande företagen kommer inte tas hänsyn till i detta 

avsnitt eftersom företagens års- och hållbarhetsredovisningar anses vara tillräckliga för att 

kunna genomföra en komplett bedömning och betygsättning utifrån <IR> ramverket. 

Informationen anses vara trovärdig och tenderar att ge ett högt informationsvärde eftersom den 

inhämtas direkt från företagen. Risken för snedvridning av information blir därmed mindre 

eftersom den inte har gått via några mellanhänder och följaktligen inte kunnat manipuleras i 

samma utsträckning som andrahandskällor (Alvehus, 2016). Risken att företagen själva kan 
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manipulera texten i sina rapporter för att framställas i bättre dager kvarstår dock, något som 

kommer att behandlas i analysen.  

 

För att få en så aktuell uppfattning av fenomenet integrerad rapportering som möjligt kommer 

de senaste års- och hållbarhetsrapporterna från respektive företag att granskas. Viktigt att ha i 

åtanke är att alla de valda företagen tillämpar brutet räkenskapsår, vilket innebär att 

årsredovisningen inte följer det vanliga kalenderåret. Eftersom de använder olika perioder för 

sitt räkenskapsår, där EY och PwC till exempel har mellan juli och juni, och KPMG mellan 

oktober och september, innebar det initialt att vissa rapporter avsåg 2018/2019 medan andra 

företag redan hade publicerat sin rapport för 2019/2020. Därmed hade jämförbarheten mellan 

företagens rapporter kunnat påverkas. Men under uppsatsens gång släppte resterande företag 

sina års- och hållbarhetsredovisningen för 2019/2020, med undantag för KPMG:s 

hållbarhetsrapport, därmed undveks problemet gällande jämförbarhet i största möjliga mån. 

Tidsaspekten kan vara en viktig variabel då studien avser ett ämne som är under ständig 

utveckling. Författarna anser dock att studiens pålitlighet inte kommer att påverkas av att 

företagens rapporter endast delvis avser samma period i den mån att resultatet blir vilseledande, 

eftersom rapporterna ändå avser samma år. Att tillägga är även att Deloitte års- och 

hållbarhetsrapport är betydligt kortare än de andra företagens rapporter. Deloitte hänvisar i 

rapporten till deras globala hållbarhetsrapport, som de också behöver förhålla sig till (Deloitte, 

2020), vilket kan vara en anledning till att den egna rapporten är mindre omfattande. Denna 

globala rapport är dock inte granskad, vilket heller inte de andra företagens globala rapporter 

är. Det går dock inte att motivera varför Deloitte ska särbehandlas, dessutom ämnar studien 

studera de svenska revisionsbyråerna och deras rapportering.  

 

Designen för datainsamling kommer att baseras på en kvalitativ innehållsanalys, detta genom 

undersökning och analys av flera företags års- och hållbarhetsrapporter inom 

revisionsbranschen. Innehållsanalys är en metod som går ut på att analysera dokument och 

texter där innehållet kvantifieras på ett systematiskt sätt utifrån redan utformade kategorier 

(Bryman & Bell, 2017). Informationen i rapporterna kommer att väljas ut för att företagens 

arbete med integrerad rapportering ska kunna bedömas och nivåsättas med utgångspunkt i 

<IR>:s Content Elements. Den valda metoden innebär vissa begränsningar som bör 

uppmärksammas. Genom att använda ett ramverk för att samla information finns risk att viktiga 

delar i årsredovisningarna utelämnas ur uppsatsen, samt att författarnas tolkning av rapporterna 

inte blir helt rättvis. Då företag tenderar att använda olika begrepp och förklaringar för samma 
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fenomen finns det alltid en risk för feltolkning av externa parter. Författarna har försökt att ha 

detta i åtanke vid bland annat identifiering av sökord. 

Alternativa metoder för datainsamling 

Ett alternativt sätt att samla in data hade varit med hjälp av intervjuer eller enkäter. Då hade 

exempelvis intressenter fått svara på hur de uppfattar olika företags hållbarhetsarbete, vilket 

hade skapat mervärde för de valda teorierna. Således hade rapporten fått trovärdiga data och 

det hade skapats en direkt koppling till intressenterna som både påverkar och påverkas av 

företagets handlingar, vilket hade varit fördelaktigt i analysen med intressentmodellen. Även 

legitimitetsteorin hade stärkts då intressenterna direkt hade kunnat ge svar på om företagens 

arbete uppfattas som legitimt. Däremot hade det varit en utmaning att göra ett representativt 

urval av intressenterna och till följd av tidsaspekten hade en sådan undersökning varit orimlig. 

Mer sannolikt hade det varit att göra ett urval av företagsrepresentanter som intervjuades, då 

hade uppsatsen kunnat anta ett mer internt perspektiv. Men eftersom företagens års- och 

hållbarhetsredovisningar är tämligen detaljerade valdes denna metod för datainsamling bort. 

Även tidsaspekten låg till grund för detta beslut. Författarna avser inte heller att ta ett 

ledningsperspektiv, utan snarare undersöka fenomenet ur ett intressentperspektiv. 

3.3 Kvalitativ innehållsanalys & Operationalisering 

Innehållsanalys har visat sig vara den forskningsmetod som oftast används för att bedöma 

organisationers sociala- och miljömässiga information (Vourvachis & Woodward, 2015). För 

att granska de valda företagens rapporter kommer en kvalitativ, riktad innehållsanalys att 

genomföras, som handlar om att söka efter bakomliggande teman i materialet som granskas 

(Bryman & Bell, 2017). Oftast sker en innehållsanalys genom att företagens kommunikation 

granskas, analyseras och kommenteras (Beck, Campbell & Shrives, 2010). Innehållsanalysen 

involverar oftast en datainsamling och uppdelning av den kvalitativa informationen i 

kategorier och därefter kodning utifrån en värdeskala (Vourvachis & Woodward, 2015). I denna 

rapport kommer granskning och datainsamling att ske utifrån <IR>:s Content Elements där 

relevant information från rapporterna kommer delas in i kategorier. Innehållet kommer sedan 

analyseras med hjälp av en värdeskala inspirerad av CONI-modellen (se 3.3.2 för vidare 

beskrivning), och därefter betygsättas utefter hur väl de når integrerad rapportering.  
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3.3.1 Uppdelning i kategorier 

Innehållsanalysen kommer alltså att utgå från <IR> ramverkets Content Elements, vilka 

beskrivs som ramverkets byggstenar, det vill säga de delar som ska finnas med i en integrerad 

rapport (IIRC, 2013). Valet föll på Content Elements för att de har en stark koppling till 

rapportens frågeställning, samt är tydligt definierade i ramverket. Då ramverket inte finns 

översatt till svenska har författarna gjort en egen översättning av innehållet. I Content Elements 

finns åtta olika kategorier formulerade som ska finnas i rapporten för integrerad rapportering 

(se tabell 1). I denna rapport har två kategorier slagits samman eftersom informationen i vissa 

fall var svår att särskilja och rörde samma information som hämtades ur års- och 

hållbarhetsrapporterna. Risker och möjligheter har en stark koppling till företagens framtida 

utmaningar, varför dessa lades samman till en kategori. Antalet kategorier uppgår därmed till 

sju stycken, vilket åskådliggörs i tabell 2. Viktigt att notera är att ingen information har tagits 

bort ur kategorierna, utan sammanslagningen är snarare ett sätt att tydligare framställa 

information och för att undvika återupprepningar, således har studiens trovärdighet och 

giltighet inte försämrats nämnvärt. 

 

För att lättare kunna se huruvida ett företag lever upp till kategorierna har en fråga och några 

kriterier definierats för respektive kategori, även dessa med utgångspunkt i <IR> ramverket. 

Genom att beskriva kriterierna för respektive kategori, kan frågan som framställs i tabell 2 

besvaras. Frågan fungerar därmed som ett sätt att säkerställa att kriterierna i kategorin 

representerar den information som ska gå att utläsa ifrån kategorin, och har varit till hjälp i de 

fall som kriterierna kan ha varit svårtolkade. Författarna har dock behövt göra en egen 

avgränsning från kriterierna i ramverket, vilket kan påverka validiteten. Med en mer omfattande 

studie, och ett längre tidsperspektiv, hade alla kriterier i ramverket kunnat tas hänsyn till och 

en mer specifik bedömning av aspekterna i integrerad rapportering kunnat genomföras. 

Författarna bedömer dock att detta inte har påverkat resultatet, då författarna har fokuserat på 

att de utvalda kriterierna ska kunna bidra med svaret på frågan som är kopplad till varje Content 

Element i ramverket. Alla listade kriterier i ramverket är inte heller obligatoriska utan endast 

ett förslag på hur fenomenet kan presenteras. 
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Sökord har valts utifrån definitionerna av de olika kategorierna, och har sedan korrigerats under 

rapportens gång då vissa sökord har visat sig vara mer effektiva än andra. Sökorden är samma 

för alla företag, och kommer att sammanställas i ett diagram för att se vilka samband som går 

att finna mellan sökordens frekvens och hur väl företaget har nått processen integrerad 
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rapportering. Därmed används sökorden dels för att hitta relevanta texter i rapporterna, dels 

som en del av analysen för att se samband. De har inte använts som en avgörande faktor i 

nivåsättningen då integrerad rapportering handlar mycket om sambandet mellan olika faktorer, 

vilket har varit svårt att specificera ner i konkreta sökord för vissa kategorier. I huvudsak har 

sökorden i tabell 2 använts utan justeringar. Dock finns tre undantag, dessa återfinns i kategori 

5 där mellanrum användes både innan och efter ordet “värde” och i kategori 6 där mellanrum 

användes före ordet “risk”, detta för att utesluta ord som inte hade någon koppling till 

informationen som eftersöktes, exempelvis “anskaffningsvärde”. För kategori 7 användes 

trunkering av ordet “utveckl*” för att inkludera alla ändelser. Dessa justeringar ansågs 

nödvändiga eftersom resultatet i innehållsanalysen annars hade kunnat bli missvisande, vilket 

hade försämrats rapportens trovärdighet. Alla sökresultat har även inkluderat ord som i vissa 

fall har använts i andra sammanhang än vad kategorierna avser. Just detta fenomen är en 

svårighet med innehållsanalyser som Bergström & Boréus (2012) belyser. Dock har sökorden 

använts konsekvent för alla företaget, och det kan konstateras att det är ett mer objektivt 

tillvägagångssätt än att författarna ska göra en tolkning av alla ord i rapporterna, vilka som är 

relevanta för studien, och vilka som inte är det. Viktigt att nämna är även att författarna 

upptäckte att det fanns en skillnad, om än minimal, i antalet sökord beroende på vilken typ av 

dator, PC eller Macbook, som användes. Därför användes en och samma dator vid fastställandet 

av antalet sökord. 

3.3.2 Värdeskala 

När företagens rapporter har granskats och information har kopplats till kategorierna, kommer 

varje kategori att kodas genom en värdeskala som inspirerats av Consolidated Narrative 

Interrogation, eller CONI-metoden. Det är en vanligt förekommande metod vid analys av 

hållbarhetsrapporter och har utformats för att utveckla innehållsanalysen av miljörapportering. 

Då integrerad rapportering och <IR> ramverket lägger stor vikt vid att alla kapital värderas 

lika, och därmed fokuserar på fler delar än enbart miljö (Beck, Campbell & Shrives, 2010), 

anser författarna inte att kategorierna i CONI är utformade på ett sätt som står i relation till 

frågeställningen som ska besvaras. Denna rapport söker en mer övergripande redogörelse kring 

respektive kategori, och därför har egna nivåer formulerats i syfte att få en rättvisande bild kring 

hur långt företagen har kommit i processen integrerad rapportering. Detta är viktigt då 

rapporten inte avser att mäta företagens hållbarhetsarbete eller endast hållbarhetsrapportering, 

utan specifikt deras arbete med processen integrerad rapportering.  
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Värdeskalan, vilken illustreras i tabell 3, innefattar fyra nivåer och bygger på i vilken 

utsträckning företag uppfyller <IR> ramverkets krav. Ju högre nivå företaget når desto längre 

anses de ha kommit i processen integrerad rapportering. Skalan bygger på i vilken utsträckning 

företaget uppfyller kriterierna för respektive kategori och därmed hur väl frågan kan besvaras i 

tabell 2. Ju närmre integrerad rapportering, desto fler intressenters behov tillgodoses och ett 

större intressentperspektiv tas. Business as usual däremot antar ett endast ett 

aktieägarperspektiv och åsyftar det som hamnar utanför värdeskalan, vilket skulle kunna 

motsvara en nivå 0. Eftersom företagen måste förhålla sig till Årsredovisningslagen tas ett 

tillräckligt stort intressentperspektiv för att minst nå nivå 1, därmed finns ingen nivå 0 i 

rapportens värdeskala.  

 

Värdeskalan består av följande nivåer: 

 

3.3.3 Tillvägagångssätt  

Empirin i kapitel 4, som består av innehållsanalysen, struktureras efter sju kategorier vilka 

definieras som <IR> ramverkets Content Elements. Detta för att på ett logiskt och systematiskt 

sätt kunna presentera och analysera data för respektive företag. Alla kategorier är lika viktiga 

och till samtliga finns en fråga som ska besvaras och tillhörande kriterier som ska uppfyllas för 

att företagen ska kunna nå en integrerad rapportering. Kategorierna behandlar olika områden, 

se tabell 2, som för en integrerad rapportering ska hänga samman och kunna bidra till en 

helhetlig bild över företaget. De första två kategorierna, (1) Grunder för presentation och (2) 

Vision & Extern miljö, handlar om företagens mest grundläggande frågor. De tre 
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efterkommande, (3) Strategi, (4) Ledning & Styrning och (5) Affärsmodellen, behandlar snarare 

hur företaget drivs och arbetar. Vidare lyfts (6) Framtida utmaningar, risker & möjligheter som 

mer knyter an till det externa, och (7) Presentation som har en stark intern förankring. För 

respektive kategori har sökord använts som hjälpmedel i syfte att hitta relevant information i 

företagens års- och hållbarhets rapporter, vilka specificeras i tabell 2. Ord som hittades i 

revisionsberättelsen exkluderades eftersom det inte är företagets egna ord, vilket hela 

innehållsanalysen bygger på. Även ord i sidhuvud har räknats bort för att undvika missvisande 

siffror. 

 

Värdeskalan kommer sedan svara på hur väl de valda företagen arbetar enligt processen 

integrerad rapportering. Vilken nivå i värdeskalan företagen når beror på hur väl kategorierna 

och de tillhörande kriterierna uppfyllts, samt i vilken utsträckning frågeställningen kan besvaras 

(se tabell 2), vilket i sin tur beror på vilken information företagen presenterat i sina rapporter 

och hur. Inom kategorierna kan varje kriterium vara helt uppfyllt, delvis uppfyllt eller inte 

uppfyllt. Är det delvis uppfyllt tillgodoses 50 procent av kriteriet. Detta kan vara i de fall då 

delar av kriteriet är beskrivet, men inte allt. Om kriteriet uppfylls motsvarar det 100 procent 

och om det inte uppfylls motsvarar det 0 procent. Finns flera kriterier under en kategori, vilket 

är majoriteten av fallen, räknas en genomsnittlig procentsats fram. För att illustrera ett exempel. 

En kategori har tre kriterier varav ett företag uppnår den ena, det andra uppfylls endast delvis 

och det tredje uppfylls inte alls. Procentsatsen för uppfyllda kriterier blir (100+50+0) /3= 50. 

Företaget når då nivå 1 för kategorin enligt tabell 3, eftersom 50 procent av kriterierna 

uppfylldes. För nivå 2 krävs det att mer än hälften av kriterierna inom respektive kategori 

uppfylls. Om samtliga kriterier för kategorin uppfylls nås nivå 3. Även för nivå 4, och 

integrerad rapportering, krävs det att alla kriterier uppfylls. Dessutom ska informationen vara 

presenterad på ett tydligt och sammanhängande sätt så att informationen lätt kan jämföras över 

tid eller med andra företag, vilket motsvarar de övergripande koncepten i <IR> ramverkets 

Guiding Principles. Efter att respektive företag tilldelats en nivå för varje kategori görs en 

sammanställning och en genomsnittlig nivå beräknas som ett medelvärde för att få en tydligare 

bild av hur nära integrerad rapportering (nivå 4) eller business as usual (motsvarande nivå 0) 

företagen befinner sig idag. 

 

För respektive företag och kategori finns en beskrivning för i vilken utsträckning kriterierna för 

kategorin har nåtts. En kommentar om på vilket sätt informationen presenteras lämnas i de fall 

det avviker från att kriteriet uppnåtts utifrån kraven i nivå 3. Det vill säga i de fall som kriteriet 
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inte, eller endast delvis uppnås, motiveras detta genom att till exempel informera om att 

beskrivningen är bristfällig. I de fall som kriteriet uppnåtts på ett så pass tydligt sätt som 

tillgodoses i nivå 4 motiveras detta genom att till exempel nämna att informationen presenteras 

i en tabell. Har ingen kommentar lämnats till hur informationen presenteras har företaget lyckats 

uppfylla kriteriet, men inte på ett sätt som möjliggör jämförelse, vilket därmed ger dem nivå 3 

i värdeskalan. 

 

I kapitel 5 analyseras företagens resultat utifrån värdeskalan med hjälp av intressentmodellen 

och legitimitetsteorin, samt den forskning som insamlats inom ämnet. I ett första steg 

identifieras revisionsbranschens intressenter. Intressenterna delas då in i sju kategorier, som i 

sin tur är indelade i tre grupper, vilka är vilande, blivande och definitiva intressenter, baserat på 

hur väsentliga de är för företagen. Analysen är i huvudsak uppdelad utefter de faktorer som 

enligt innehållsanalysen tenderar att påverka vilken information som presenteras i rapporterna 

och på vilket sätt. Nästa steg blir därför att analysera de prioriterade intressenterna med 

utgångspunkt i dess påverkan av rapportens kvalitet och hur långt företagen kommit i processen 

integrerad rapportering. Hänvisning till tidigare forskning kommer att ges för att på så sätt öka 

rapportens trovärdighet och relevans. Därefter kommer det analyseras hur integrerad 

rapportering påverkar rapportens kvalitet, genom att resonera kring de olika rapporternas 

transparens. Det görs sedan en analys av vilka övriga faktorer som kan ha varit bidragande till 

resultatet. Slutligen analyseras innebörden av rapporternas kvalitet ur ett bredare perspektiv. 
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4. Empiri 

Kapitel 4 består av en sammanställning av den data som insamlats för studiens syfte. Först 

presenteras de granskade företagen med en kort introduktion för att få en bild av företagen. 

Därefter presenteras resultatet av den genomförda innehållsanalysen. Presentationen är 

strukturerad efter de sju kategorier som innehållsanalysen består av, där resultatet presenteras 

dels i en sammanfattande text om varje företag, dels i en tabell där resultatet av sökordsanalysen 

framgår. Varje kategori avslutas med en jämförelse mellan företagen. Kapitlet avslutas med en 

sammanvägning av kategorierna där den genomsnittliga nivån för hur långt respektive företag 

har kommit i processen integrerad rapportering framgår. 

4.1 Presentation av företagen 

Deloitte 

Deloitte AB är ett helägt dotterbolag till Deloitte Sweden som i sin tur ägs av Deloitte NSE 

LLP i England och av ett 100-tal verksamma revisorer och specialister i koncernen. Deloitte 

NSE LLP är medlem i Deloitte Touche Tohmatsu Limiteds nätverk, som är ett revisions- och 

konsultnätverk med omkring 312 000 medarbetare i 150 länder. Deloitte AB är verksamt inom 

affärsområdena Audit & Assurance, Tax & Legal, Consulting och Financial Advisory. Vid det 

senaste bokslutet uppvisade Deloitte AB en nettoomsättning på 2,6 miljarder kronor och 

medelantalet anställda uppgick till 1 488 stycken. Deloitte i Sverige samarbetar med deras 

internationella nätverk för att utveckla ansvarsfullt företagande. Dels finns det globala 

standarder och krav inom olika fokusområden som Deloitte i Sverige måste förhålla sig till, 

dels ska Deloitte i Sverige rapportera sina aktiviteter och utfall till det globala nätverket 

(Deloitte, 2020). Deloitte AB:s årsrapport för verksamhetsåret 2019/2020 (juni-maj) har 

studerats för innehållsanalysen, vilken inkluderar hållbarhetsredovisningen. Huvuddelen av 

rapporten avser det finansiella, och 5 av totalt 27 sidor behandlar hållbarhet.  

 

EY 

EY är ett helägt dotterbolag till Ernst & Young Sweden AB vilket till 90 procent ägs av 174 

verksamma delägare i koncernen, resterande del ägs av ett revisionsföretag registrerat i Belgien, 

EY Europe SCRL. Den svenska koncernen är ansluten till Ernst & Young Global Limited, ett 

nätverk för revisions- och konsultföretag. EY:s bolag finns i drygt 150 länder med nära 300 000 

medarbetare. De lokala EY-bolagen arbetar i enlighet med EY:s gemensamma mål, globala 
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strategier och styrningsmodeller. Globalt är EY indelat i olika geografiska områden och Sverige 

tillhör region Nordics (EY 2020a; EY 2020b). EY i Sverige är verksamma inom fyra 

affärsområden vilka är Assurance, Consulting, Strategy & Transactions och Tax. Vid det 

senaste bokslutet redovisade koncernen en nettoomsättning på 4,6 miljarder kronor och 

medelantalet anställda uppgick till 2 831 stycken (EY, 2020b). I denna rapport granskas EY:s 

separata års- och hållbarhetsrapporter för räkenskapsåret 2019/2020 (juli-juni), på 51 respektive 

42 sidor. 

 

KPMG  

KPMG AB har sin historia i Bohlins Revisionsbyrå AB som grundades i Stockholm 1923. Idag 

ingår bolaget i en koncern med Bohlinsgruppen AB som moderföretag, och ägs av ett 100-tal 

delägare som alla är verksamma i bolaget.  KPMG AB är medlem i KPMG international, en 

revisions- och rådgivningsorganisation med drygt 219 000 medarbetare i 147 länder. Det 

internationella nätverket är även en aktiv aktör i IIRC för att främja integrerad rapportering. 

Det internationella nätverket gör regelbundet kontroller av medlemsfirmorna (KPMG, 2020a). 

KPMG erbjuder tjänster inom tre verksamhetsområden vilka är Audit, Tax & Legal och 

Advisory. Nettoomsättningen för KPMG AB uppgick vid senaste bokslutet till 2,5 miljarder 

kronor och medelantalet anställda till 1 487 stycken (KPMG, 2020b). I denna rapport granskas 

årsrapporten för räkenskapsåret 2019/2020 (oktober-september) på 44 sidor, och 

hållbarhetsrapporten för räkenskapsåret 2018/2019 på 29 sidor. 

 

PwC 

PricewaterhouseCoopers i Sverige AB, PwC, är moderbolag som ägs av bolagets verksamma 

partners. Moderbolaget och de rörelsedrivande dotterbolagen är medlemmar i 

PricewaterhouseCoopers International Limited, vilken är den samordnande enhet för 

medlemsföretag inom det internationella PwC-nätverket. Globalt har PwC över 284 000 

medarbetare i 155 länder. Medlemskapet i det internationella nätverket innebär en tillgång till 

metoder, kunskap och expertis, men även krav på att följa gemensamma policyer och att 

upprätthålla standarder. PwC är det största revisionsföretaget i Sverige och erbjuder tjänster 

inom fem affärsområden; Assurance, Consulting, Deals, Risk advisory och Tax & Legal 

services. De uppvisade vid senaste bokslutet en nettoomsättning på 4,9 miljarder kronor och ett 

medelantal anställda på 2 935 stycken (PwC, 2020). I denna rapport granskas PwC:s 



35 

 

gemensamma års- och hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2019/2020 (juli-juni), som uppgår 

till 59 sidor.  

 

Grant Thornton 

Grant Thornton i Sverige har sin grund i Lindebergs Revisionsbyrå AB som startades 1950, och 

1990 blev Lindeberg en del av nätverket Grant Thornton International. Idag ägs Grant Thornton 

Sweden AB av Lindebergs Intressenter AB som i sin tur ägs av partners direkt eller indirekt via 

egna bolag. Grant Thornton Sweden AB är ett medlemsföretag inom Grant Thornton 

International Ltd, och i det globala nätverket finns mer än 56 000 medarbetare i 140 länder. 

Nätverket möjliggör samarbete och internationell expertis mellan medlemsföretagen, men det 

internationella nätverket och medlemsföretagen utgör inget globalt partnerskap. Grant 

Thornton i Sverige erbjuder idag tjänster inom affärsområdena Revision, Ekonomiservice, Skatt 

och Advisory. De uppvisade vid senaste bokslutet en nettoomsättning på 1,6 miljarder kronor 

och medelantalet anställda uppgick till 1 268 stycken (Grant Thornton, 2020). I denna rapport 

granskas Grant Thorntons gemensamma års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 

2019/2020 (maj-april), som uppgår till 77 sidor.  

4.2 Innehållsanalys 

4.2.1 Kategori 1: Grunder för presentation av rapporten 

Deloitte 

Sökordsanalys Grunder för presentation 

 
Väsentlighet Regelverk Summa antal ord 

Deloitte 1  3  4 

Tabell 4a. Sökordsanalys kategori 1 

 

Deloitte har beskrivit hur de kommit fram till de prioriterade områdena Ansvar i våra affärer, 

Utveckling för våra medarbetare och Effekt i samhället. I rapporten beskriver Deloitte att de 

har utgått från Årsredovisningslagen men de beskriver dock inte fullt ut vilka metoder som 

används för kvantifiering och utvärdering (Deloitte, 2020). Endast det första kriteriet blir helt 
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uppfyllt, medan det andra kriteriet gällande regelverk och metoder blir delvis uppfyllt, varför 

Deloitte når nivå 2 i värdeskalan. 

 

EY 

Sökordsanalys Grunder för presentation 

 
Väsentlighet Regelverk Summa antal ord 

EY 3 11 14 

Tabell 4b.  Sökordsanalys kategori 1 

 

EY har beskrivit hur de kommit fram till sina prioriterade områden Ansvarsfulla affärer, 

Hållbara medarbetare och Minskad miljöpåverkan, och kriteriet för framtagning av väsentliga 

frågor blir uppfyllt. EY uppger att rapporten följer kraven i Årsredovisningslagen, men vilka 

metoder som används för kvantifiering hade kunnat förtydligas och sammanställas (EY, 2020a; 

EY, 2020b). Således uppfylls endast ett kriterium helt, då kriteriet gällande regelverk och 

metoder endast delvis uppfylls. EY når nivå 2 i värdeskalan. 

 

KPMG 

Sökordsanalys Grunder för presentation 

 
Väsentlighet Regelverk Summa antal ord 

KPMG 7 4 11 

 Tabell 4c. Sökordsanalys kategori 1 

 

KPMG har beskrivit hur de kommit fram till sina fokusområden Marknad och kunder, 

Medarbetare, Ekonomiskt värdeskapande, Miljö samt Samhällsengagemang. KPMG uppger att 

rapporterna följer kraven i Årsredovisningslagen, samt GRI standards nivå Core för 

hållbarhetsrapporten. Även metoder för utvärdering beskrivs (KPMG, 2020a; KPMG, 2020b). 

Båda kriterierna uppfylls och KPMG når nivå 3 i värdeskalan. 
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PwC 

Sökordsanalys Grunder för presentation 

 
Väsentlighet Regelverk Summa antal ord 

PwC  3  9 12 

Tabell 4d. Sökordsanalys kategori 1 

 

PwC har beskrivit hur de kommit fram till sina fokusområden Hållbara medarbetare, 

Ansvarsfulla affärer, Begränsa miljöpåverkan och Samhällsengagemang. De uppger att 

rapporten upprättas enligt Årsredovisningslagens krav och att hållbarhetsredovisningen 

redovisas enligt GRI-standards nivå Core (PwC, 2020). De beskriver även metoder för 

utvärdering som används i rapporten. Båda kriterierna uppfylls och PwC når nivå 3 i 

värdeskalan. 

 

Grant Thornton 

Sökordsanalys Grunder för presentation 

 
Väsentlighet  Regelverk Summa antal ord 

Grant Thornton 21  14  35 

           Tabell 4e. Sökordsanalys kategori 1 

 

Grant Thornton har på ett tydligt och koncist sätt beskrivit hur de kommit fram till sina 

fokusområden Kund, Medarbetare och Samhälle där miljö ingår i den sistnämnda. I rapporten 

beskrivs även vilka metoder som används för utvärdering och att de sedan 2017/2018 har 

upprättat en helt integrerad rapportering enligt <IR> ramverket, vilken även är upprättad enligt 

Årsredovisningslagen och GRI Standards nivå Core (Grant Thornton, 2020). Båda kriterierna 

nås på ett sätt som möjliggör jämförelse, och Grant Thornton når därmed nivå 4 i värdeskalan. 
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Jämförelse 

 

Resultatet för kategori 1 visar att Grant Thornton har lyckats bäst, varför de når nivå 4 i 

värdeskalan. De har på ett tydligt och jämförbart sätt presenterat information kopplat till både 

väsentlighet, samt regelverk och metoder för utvärdering, och når därmed integrerad 

rapportering. Informationen finns även tillgänglig i KPMG och PwC:s rapporter, vilket gör att 

de båda når nivå 3. EY och Deloitte når endast upp till nivå 2, då de inte lyckats presentera 

metoder för utvärdering tillräckligt väl. Gemensamt för företagen är att de har presenterat hur 

de kommit fram till väsentliga frågor i rapporten på ett tillfredsställande sätt, och även 

identifierat liknande fokusområden. Sökordsanalysen visar på i stort sett samma resultat som 

nivåsättningen, där EY dock sticker ut. Längden på rapporten kan ha en påverkan då EY 

sammanlagt har längst års- och hållbarhetsrapport, samt att sökorden även används i andra 

sammanhang än de som efterfrågas.  

Tabell 5. Nivå enligt värdeskalan kategori 1 
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4.2.2 Kategori 2: Vision & Extern miljö 

Deloitte 

Sökordsanalys Vision & Extern miljö 

 
Vision + Syfte Omvärld Intressent Summa antal ord 

Deloitte 0 + 10 = 10 1 3 14 

Tabell 6a. Sökordsanalys kategori 2 

 

Deloitte presenterar sin vision/syfte, som de återkopplar till ett flertal gånger i rapporten. 

Deloitte har identifierat några omvärldsfaktorer, men saknar en övergripande beskrivning av 

dem. Företaget benämner sina intressenter som kunder, medarbetare och samhället i stort, men 

identifiering och beskrivning av hur hänsyn tagits till dessa är bristfällig (Deloitte, 2020). 

Deloitte uppfyller det första kriteriet, det andra endast delvis och det tredje kriteriet uppfylls 

inte alls. Deloitte når därför nivå 1 i värdeskalan.  

 

EY 

Sökordsanalys Vision & Extern miljö 

 
Vision + syfte Omvärld Intressent Summa antal ord 

EY 0 + 28 = 28 6 10 44 

Tabell 6b. Sökordsanalys kategori 2 

 

EY presenterar sin vision/syfte och återkopplar till viss del till det i senare delar i rapporten. EY 

identifierar inte sina specifika omvärldsfaktorer, även om omvärlden nämns övergripande i flera 

delar av rapporterna. Intressenterna nämns enbart i några få sammanhang där EY resonerar 

kring att det finns ett ansvarstagande gentemot intressenterna. Intressenter benämns som 

kunder, ägare, anställda och samhället men beskrivningen om dem är bristfällig (EY, 2020a; 

EY 2020b). EY når nivå 1 i värdeskalan, då endast det första kriteriet om vision uppfylls.  

 

  



40 

 

KPMG 

Sökordsanalys Vision & Extern miljö 

 
Vision + syfte Omvärld Intressent Summa antal ord 

KPMG 7 + 11 = 18 13 27 58 

Tabell 6c. Sökordsanalys kategori 2 

 

KPMG har beskrivit sin vision och återkopplar till den ett fåtal gånger. De viktigaste 

omvärldsfaktorerna är identifierade med en beskrivning av hur hänsyn tas till dessa. Vidare 

presenterar KPMG sina intressenter i en tabell med information om hur hänsyn tas till dessa. 

Intressenter som nämns är kunder, nuvarande och potentiella medarbetare, delägare, samhället, 

media, lagstiftare och myndigheter, leverantörer och samarbetspartners, intresseorganisationer, 

konkurrenter, samt KPMG international (KPMG, 2020a; KPMG, 2020b). Samtliga kriterier 

uppnås, dock är beskrivningen av omvärldsfaktorer inte framställd så att eventuella jämförelser 

underlättas. KPMG når nivå 3 i värdeskalan. 

 

PwC 

Sökordsanalys Vision & Extern miljö 

 
Vision + syfte Omvärld Intressent Summa antal ord 

PwC 5 + 25 = 30 15 17 62 

Tabell 6d. Sökordsanalys kategori 2 

 

PwC har presenterat syfte/vision och återkopplar till det flertalet gånger i senare delar av 

rapporten. PwC nämner även sina omvärldsfaktorer tidigt och återkopplar till dessa i rapportens 

olika delar. Intressenter som grupp nämns några gånger innan de identifieras i slutet av 

rapporten, efter noterna, med en övergripande beskrivning av hur hänsyn tas till dem. PwC 

benämner sina viktiga intressenter som kunder, potentiella och befintliga medarbetare, partners, 

intresse- och branschorganisationer samt leverantörer och andra partners (PwC, 2020). PwC 

uppfyller samtliga tre kriterier och når nivå 3 i värdeskalan.  
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Grant Thornton 

Sökordsanalys Vision & Extern miljö 

 
Vision + syfte Omvärld Intressent Summa antal ord 

Grant Thornton 13 + 8 = 21 29 44 94 

Tabell 6e. Sökordsanalys kategori 2 

 

Grant Thornton presenterar syfte/vision tydligt, och en sida i rapporten tillägnas denna 

beskrivning. Det återkopplas även till visionen i senare delar av rapporten. Omvärldsfaktorerna 

har identifierats och en sida tilldelas strategin för att möta dessa. Två sidor tilldelas även hur 

affärsområdena påverkas av omvärlden, och återkoppling finns senare i rapporten. Företagets 

prioriterade intressenter benämns som kunder, medarbetare, ägare (partners) och potentiella 

medarbetare. Grant Thornton presenterar även fler intressenter än bara de prioriterade, vilka är 

myndigheter, organisationer, media, potentiella kunder, lokala samhället, leverantörer och 

partners samt Grant Thornton international (Grant Thornton, 2020). Grant Thornton uppfyller 

samtliga tre kriterier, och informationen sammanställs på ett tydligt sätt som underlättar 

jämförelse. Därmed når de nivå 4 i värdeskalan.  

 

Jämförelse 
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Resultatet för kategori 2 visar att Grant Thornton har lyckats bäst och når nivå 4 i värdeskalan. 

De har på ett tydligt och jämförbart sätt presenterat relevant information kopplat till alla 

kriterier, därmed når de integrerad rapportering. Informationen finns även tillgänglig i KPMG 

och PwC:s rapporter, dock lyckas KPMG inte presentera sina omvärldsfaktorer tillräckligt 

tydligt, och PwC har inte lagt nog fokus på presentation och beskrivning av intressenterna, 

vilket gör att de båda når nivå 3 i värdeskalan. EY och Deloitte når nivå 2 i värdeskalan då de 

presenterat både omvärldsfaktorer och intressenter på ett bristfälligt sätt. Gemensamt för alla 

företagen är att de presenterat syfte/vision på ett tillfredsställande sätt. Resultatet från 

värdeskalan stöds även av sökordsanalysen som visar på samma ranking, där Grant Thornton 

lyckats bäst, och Deloitte och EY lyckats mindre bra och därmed hamnar närmare business as 

usual. 

Tabell 7. Nivå enligt värdeskalan kategori 2 

4.2.3 Kategori 3: Strategi 

Deloitte 

Sökordsanalys Strategi 

 
Strategi Mål Summa antal ord 

Deloitte 9 14 23 

Tabell 8a. Sökordsanalys kategori 3 
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Deloitte har beskrivit företagets övergripande hållbarhetsstrategi, där specifika 

områdesstrategier nämns gällande mångfald, jämställdhet, långsiktiga kundrelationer och 

medarbetarutveckling. Det ges dock ingen tydlig helhetsbild över hur den övergripande 

verksamhetsstrategin ser ut. Deloitte hänvisar till FN:s globala mål för utveckling, där exempel 

ges på vilka mål företaget stödjer genom sina tjänster. Kvantitativa mål återfinns för CO2-

utsläpp och könsfördelning på poster, men överlag saknas det specifika, mätbara mål (Deloitte, 

2020). Deloitte uppnår delvis kriteriet för strategi, medan kriteriet för mål inte uppnås. Företaget 

når nivå 1 i värdeskalan.  

 

EY 

Sökordsanalys Strategi 

 
Strategi Mål Summa antal ord 

EY 54 46 100 

Tabell 8b. Sökordsanalys kategori 3 

 

EY har beskrivit den globala strategin NextWave och återkopplar till den i båda rapporterna. De 

beskriver även en lokal strategi att nå målen för hållbarhetsarbetet inom sina tre fokusområden. 

EY presenterar ett övergripande strategiskt mål och tre hållbarhetsmål kopplade till 

fokusområdena. Målen som presenteras är dock breda och övergripande, med undantag för 

målet att EY globalt ska vara en koldioxidneutral verksamhet till år 2020, där även en del 

konkreta delmål presenteras. VD:n nämner att nästa steg i processen är att definiera en tydlig 

hållbarhetsstrategi med mätbara mål (EY 2020a; EY 2020b). Kriteriet för strategi nås, medan 

kriteriet för mål endast uppnås delvis. EY når därför nivå 2.  

 

KPMG 

Sökordsanalys Strategi 

 
Strategi Mål Summa antal ord 

KPMG 19 37 56 

Tabell 8c. Sökordsanalys kategori 3 
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KPMG beskriver sin affärsstrategi, globala miljöstrategi och digitala strategi i rapporterna. De 

har presenterat ett fåtal specifika, mätbara mål, men endast till två av fem fokusområden i 

hållbarhetsstrategin; ekonomiskt värdeskapande och miljö. För de övriga fokusområdena finns 

endast övergripande och inte mätbara mål beskrivna. I övrigt beskriver de att miljömålen är 

satta i linje med FN:s globala mål (KPMG, 2020a; KPMG 2020b). Endast första kriteriet 

uppfylls helt, då kriteriet för strategiska mål uppfylls delvis, och KPMG uppnår nivå 2. 

 

PwC 

Sökordsanalys Strategi 

 
Strategi Mål Summa antal ord 

PwC 42 57 99 

Tabell 8d. Sökordsanalys kategori 3 

 

PwC presenterar tidigt i rapporten i ett eget kapitel sin strategi. Strategin Ett PwC för framtiden 

beskrivs kort, och delas in i fyra områden varav ett är hållbarhet. Inom hållbarhetsområdet 

presenteras ytterligare fyra fokusområden där strategin beskrivs. “Mål” nämns nästan 

uteslutande i kapitlet för hållbarhet, och att hållbarhetsarbetet tar avstamp i FN:s globala mål. 

Överlag presenteras målen övergripande med endast ett par undantag, detta för miljö och 

jämställdhet där det finns ett fåtal mätbara mål. PwC nämner dock att de kommer att fortsätta 

sitt arbete med att sätta konkreta mål och aktiviteter för miljöarbetet (PwC, 2020). Kriteriet för 

strategi uppfylls, och kriteriet för mål uppfylls delvis. PwC når därmed nivå 2 i värdeskalan.  

 

Grant Thornton 

Sökordsanalys Strategi 

 
Strategi Mål Summa antal ord 

Grant Thornton 66 132 198 

Tabell 8e. Sökordsanalys kategori 3 
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Grant Thornton har specificerat strategi, delmål, aktiviteter och mätetal utifrån sina tre 

fokusområden. De har även en strategi kring lönsamhet och tillväxt. Strategin finns tydligt 

presenterad i en figur tillsammans med de övergripande målen. Målen presenteras i 

beskrivningen av den strategiska inriktningen, där det inte görs någon särskiljning mellan 

affärsmål och hållbarhetsmål. Företaget har tagit fram KPI:er som är kopplade till målen inom 

de tre fokusområdena där ett antal konkreta mätbara delmål presenteras. Delmålen visar på 

företagets utveckling över tid, och vissa jämförs även med övriga aktörer i branschen. Det 

presenteras även vilken koppling de olika målen har till de globala hållbarhetsmålen (Grant 

Thornton, 2020). Grant Thornton uppfyller båda kriterierna, vilka dessutom har presenterats på 

ett tydligt sätt, samt att målen kopplas till KPI:er. Grant Thornton uppnår därför nivå 4.  

 

Jämförelse 

 

Resultatet för kategori 3 visar att Grant Thornton har lyckats bäst och når nivå 4 i värdeskalan. 

Grant Thornton har beskrivit sina strategier med en tydlig koppling till de uppsatta målen, och 

når därmed en integrerad rapportering. PwC, KPMG och EY når alla nivå 2 då de lyckats 

presentera strategier de jobbar med, men inte presenterat vilka mål som kopplats till dem på ett 

tydligt sätt. Deloitte har endast berört strategi och mål, och når nivå 1 i värdeskalan som ligger 

närmare Business as usual. Även sökordsanalysens totalresultat kan delas in i tre huvudgrupper 

som följer resultatet av nivåsättningen. 
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Tabell 9. Nivå enligt värdeskalan kategori 3 

4.2.4 Kategori 4: Ledning & Styrning  

Deloitte 

Sökordsanalys Ledning & Styrning 

 
Styrelse + Ledning Styrning + Policy Kultur + Värdering Summa antal ord 

Deloitte 16 + 8 = 24 2 + 6 = 8 1 + 12 = 13  45 

Tabell 10a. Sökordsanalys kategori 4 

 

Deloitte beskriver styrelsens och företagsledningens uppdrag och övergripande ansvar. De 

presenterar andelen kvinnliga partners, som idag uppgår till 27 procent, och i noterna 

presenteras siffror för antalet kvinnliga ledande befattningshavare och styrelseledamöter. I 

övrigt finner författarna ingen ytterligare information om ledningen eller dess medlemmar. 

Deloitte beskriver olika styrmedel som används i verksamheten, bland annat en global 

uppförandekod och policyer kopplat till anti-korruption, miljö och jämställdhet. Vidare 

framkommer information om kultur samt värderingar i rapporten (Deloitte, 2020). Kriterierna 

för kultur och styrmedel uppfylls, medan det första kriteriet gällande ledning och styrelse inte 

uppfylls. Deloitte uppnår därmed nivå 2.  
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EY 

Sökordsanalys Ledning & Styrning 

 
Styrelse + Ledning Styrning + Policy Kultur + Värdering Summa antal ord 

EY 35 + 25 = 60 14 + 23 = 37 9 + 23 = 32 129 

Tabell 10b. Sökordsanalys kategori 4 

 

Information om andel kvinnor och män i både styrelse, företagsledning och för delägarna 

presenteras i rapporterna, både i löpande text och i tabeller med jämförelsetal. Kvinnliga 

delägare uppgår till 23 procent. I övrigt finner författarna ingen mer information om styrelsen 

eller ledningen, inte heller är beskrivningen av företagets uppdrag och ansvar tillräckligt 

omfattande. EY presenterar olika styrmedel som används i verksamheten såsom en global 

uppförandekod, ett etiskt ramverk och policyer kring bland annat miljö, jämställdhet och 

antikorruption. Även en beskrivning av EY:s kultur återfinns (EY, 2020a; EY, 2020b). EY 

uppfyller kriteriet för styrmedel och kriteriet för kultur, dock inte kriteriet gällande 

företagsledning och styrelse. EY når nivå 2.  

 

KPMG 

Sökordsanalys Ledning & Styrning 

 
Styrelse + Ledning Styrning + Policy Kultur + Värdering Summa antal ord 

KPMG 37 + 26 = 63 13 + 18 = 31 6 + 34 = 40 134 

Tabell 10c. Sökordsanalys kategori 4 

 

KPMG beskriver utförligt styrelsens och företagsledningens uppdrag och övergripande ansvar. 

Vidare illustreras könsfördelningen på alla befattningsnivåer, där bland annat andelen kvinnliga 

delägare uppgår till 20 procent. I övrigt saknas information om såväl ledning som styrelse. 

Företaget beskriver i båda rapporterna olika styrmedel som tillämpas, och förutom globala 

policyer och uppförandekod finns policyer för bland annat miljö och medarbetarna, samt 

utbildningar som styrande faktorer. Även kulturen och värderingarna beskrivs (KPMG, 2020a; 
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KPMG, 2020b). KPMG uppnår kriterierna gällande styrmedel och kultur, men inte det första 

kriteriet gällande ledning och styrelse, varför nivå 2 i värdeskalan nås.  

 

PwC 

Sökordsanalys Ledning & Styrning 

 
Styrelse + Ledning Styrning + Policy Kultur + Värdering Summa antal ord 

PwC 65 + 41 = 106 25 + 24 = 49 13 + 35 = 48 203 

Tabell 10d. Sökordsanalys kategori 4 

 

PwC beskriver styrelsens och företagsledningens uppdrag och ansvar, vilket presenteras tydligt 

i ett eget avsnitt. Ledningsgruppen och styrelsen presenteras därefter med bland annat bild, 

namn, ålder och befattning. För både styrelsen, ledningsgruppen och delägarna presenteras även 

en fördelning av män och kvinnor, där andelen kvinnliga delägare uppgår till 26 procent. PwC 

beskriver olika styrmedel som tillämpas, såsom en uppförandekod, styrande dokument och 

policyer för bland annat likabehandling, mänskliga rättigheter, korruption och miljö. PwC 

beskriver även sin kultur och sina värderingar (PwC, 2020). Då samtliga tre kriterier uppfylls 

nås nivå 3 i värdeskalan.  

 

Grant Thornton 

Sökordsanalys Ledning & Styrning 

 
Styrelse + 

Ledning 

Styrning + 

Policy 

Kultur + Värdering Summa antal ord 

Grant 

Thornton 

86 + 41 = 127  53 + 89 = 142 21 + 43 = 64 333 

Tabell 10e. Sökordsanalys kategori 4 

 

Både företagsledningen och styrelsen presenteras i ett eget avsnitt med bild, namn, befattning, 

tidigare erfarenhet, hur länge de suttit på sin post, samt deras uppdrag och ansvar. Det finns 

även en presentation av könsfördelningen för både styrelsen, företagsledningen och delägare, 

där kvinnliga delägare uppgick till 33 procent. Grant Thornton presenterar olika styrmedel som 
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tillämpas, bland annat en uppförandekod, regelverk och policyer för bland annat miljö, 

antikorruption, mångfald och jämställdhet. De har även presenterat en modell kring 

självledarskap, samt mål och KPI:er kopplade till sina medarbetare. Vidare beskriver Grant 

Thornton sin kultur (Grant Thornton, 2020). Samtliga tre kriterier uppnås och Grant Thornton 

når nivå 3 i värdeskalan.  

 

Jämförelse 

 

Resultatet för kategori 4 är jämnare än för tidigare kategorier. Grant Thornton och PwC har 

lyckats bäst i kategorin och når nivå 3, medan Deloitte, EY och KPMG når nivå 2. Vad som 

skiljer Grant Thornton och PwC från de övriga företagen är att de har beskrivit egenskaperna 

hos styrelsen och företagsledningen i högre utsträckning. Gemensamt för alla företagen är att 

de har presenterat könsfördelningen för styrelse, företagsledning och bland delägare. Att Grant 

Thornton och PwC endast når nivå 3 beror på att kultur och värderingar för Grant Thornton, 

och styrmedel för PwC, hade kunnat presenterats på ett tydligare och mer lättöverskådligt sätt 

för att nå en integrerad rapportering. Sökordsanalysen stödjer hierarkin i resultatet, dock gör 

EY:s rapporter på totalt 93 sidor i relation till Deloittes rapport på 27 sidor resultatet något 

missvisande. 
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Tabell 11. Nivå enligt värdeskalan kategori 4 

4.2.5 Kategori 5: Affärsmodell  

Deloitte 

Sökordsanalys Affärsmodell 

 
Affärsmodell   Summa antal ord 

Deloitte 2  2 

      Tabell 12a. Sökordsanalys kategori 5 

 

Deloitte har beskrivit sina affärsområden i årsrapporten och nämner att affärsmodellen grundar 

sig i att stödja kunderna att uppnå sina mål. Affärsmodellen beskrivs dock inte mycket mer 

ingående, och illustreras inte heller i någon bild. Deloitte nämner att de måste se till att 

resurserna och kompetensen som krävs för uppdragen finns i företaget, men inte exakt vad detta 

innefattar i form av ingående kapital (Deloitte, 2020). Inget av kriterierna uppfylls och Deloitte 

uppnår nivå 1 i värdeskalan.  
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EY 

Sökordsanalys Affärsmodell 

 
Affärsmodell  Summa antal ord 

EY 5  5 

     Tabell 12b. Sökordsanalys kategori 5 

 

EY beskriver affärsområdena de verkar i, och det är i beskrivning av tjänsteerbjudandet som 

ordet “affärsmodell” förekommer, inte i samband med förklaring av EY:s egna affärsmodell. 

Vidare beskrivs faktorer som vilka drivkrafter företaget har och vilka de skapar värde för i sin 

globala strategi NextWave (EY, 2020a; EY 2020b). De beskriver dock inte affärsmodellen i en 

sammanfattande text eller illustration över processen hur organisationen använder sina resurser 

och vilket värde som faktiskt skapas. Inte heller är det ingående kapitalet tydligt definierat, 

därmed uppfyller EY inte något av kriterierna. EY når nivå 1 i värdeskalan.  

 

KPMG 

Sökordsanalys Affärsmodell 

 
Affärsmodell  Summa antal ord 

KPMG 5 5 

       Tabell 12c. Sökordsanalys kategori 5 

 

I års- och hållbarhetsrapporterna återfinns information som är kopplad till KPMG:s 

affärsmodell, där en beskrivning av företagets tjänsteerbjudande presenteras, samt vilka detta 

ska bidra till. De nämner att deras mest väsentliga tillgång är humankapital, men i övrigt har 

KPMG inte identifierat några ingående kapital (KPMG, 2020a; KPMG, 2020b). Ingen 

sammanfattande beskrivning återfinns, varken i text eller i bild, som beskriver den 

värdeskapande processen. Det blir därför svårt för läsaren att få en uppfattning av hela 

affärsmodellen. KPMG uppfyller inte något av kriterierna och når nivå 1 i värdeskalan. 
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PwC 

Sökordsanalys Affärsmodell 

 
Affärsmodell  Summa antal ord 

PwC 13  13 

        Tabell 12d. Sökordsanalys kategori 5 

 

PwC presenterar sin affärsmodell i ett eget kapitel. Affärsaktiviteterna beskrivs genom de 

affärsområden PwC erbjuder tjänster, detta i kombination med att resurserna ska skapa värde. 

Det beskrivs för vem värde skapas, men resurserna och de ingående kapitalen specificeras inte 

förutom då medarbetarna nämns i rapportens andra delar. PwC har beskrivit sin affärsmodell i 

en summerande figur med en koncis text (PwC, 2020). Det första kriteriet uppfylls delvis, 

medan det andra uppfylls helt. Således når PwC nivå 2 i värdeskalan.  

 

Grant Thornton 

Sökordsanalys Affärsmodell 

 
Affärsmodell  Summa antal ord 

Grant Thornton 5  5 

Tabell 12e. Sökordsanalys kategori 5 

 

Grant Thornton beskriver hur de skapar värde. Detta genom att de ingående resurserna ger 

upphov till affärsaktiviteter, vilka leder till kundupplevelsen. I nästa led beskrivs företagens 

utgående kapital, det vill säga de viktigaste produkterna och tjänsterna som företaget 

producerar. Det ger upphov till värdeskapande för samhälle, medarbetare, kunder och ägare 

(partners) (Grant Thornton, 2020). Grant Thornton beskriver sin affärsmodell i en bild, och 

inkluderar samtliga områden som krävs enligt kriteriet. Därmed uppfylls båda kriterierna, 

affärsmodellen är även presenterad på ett sådant sätt att jämförelser underlättas, och nivå 4 i 

värdeskalan uppnås.  
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Jämförelse 

 

Resultatet för kategori 5 visar att Grant Thornton har lyckats bäst och når nivå 4 i värdeskalan. 

De har presenterat en illustration ur vilken hela den värdeskapande processen kan utläsas på ett 

tydligt sätt och där alla delar som ska finnas med är presenterade. De når därmed integrerad 

rapportering. Även PwC har gjort en tydlig framställning av affärsmodellen, men har inte 

lyckats presentera de ingående kapitalen och därmed inte hela den värdeskapande processen, 

varför de når nivå 2 i värdeskalan. Varken Deloitte, EY eller KPMG ger någon tydlig 

framställning av affärsmodellen eller den värdeskapande processen, varför de når nivå 1. 

Gemensamt för Deloitte, EY, KPMG och PwC är att de inte har presenterat sina ingående 

kapital, vilket är en viktig del av affärsmodellen. Sökordsanalysen visar ett något missvisande 

resultat för Grant Thornton, vilket beror på att de kallar sin värdeskapande process för “Värdet 

vi skapar” och inte “affärsmodell”, vilket kan vara anledningen till att affärsmodell används så 

få gånger i rapporten. 
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Tabell 13. Nivå enligt värdeskalan kategori 5 

4.2.6 Kategori 6: Framtida utmaningar, Risker & Möjligheter 

Deloitte 

Sökordsanalys Framtida utmaningar, Risker & Möjligheter 

 
Utman*  Möjlighet + Risk Summa antal ord 

Deloitte 12 14 + 34 = 48 60 

Tabell 14a. Sökordsanalys kategori 6 

 

Deloitte har i löpande text presenterat några framtida utmaningar de står inför, samt möjligheter 

de ser i verksamheten. Ett flertal risker har identifierats kopplat till fokusområdena, även 

finansiella risker återfinns. I rapporten finns även en beskrivning över hur Deloitte arbetar för 

att minimera och hantera de identifierade riskerna, samt ta till vara på möjligheter. Det finns 

även några få nyckeltal kopplade till fokusområdena och riskerna (Deloitte, 2020). Båda 

kriterier uppfylls och Deloitte når nivå 3 i värdeskalan. 
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EY 

Sökordsanalys Framtida utmaningar, Risker & Möjligheter 

 
Utman* Möjlighet + Risk Summa antal ord 

EY 20 32 + 56 = 88 108 

Tabell 14b. Sökordsanalys kategori 6 

 

Möjligheter och framtida utmaningar tas upp löpande i rapportens olika delar, där riskerna 

presenteras i ett eget avsnitt och är tydligt summerade i en tabell. EY har även beskrivit hur de 

hanterar de identifierade riskerna, vilka beskrivs i samband med presentation av riskerna. I 

hållbarhetsrapportens övriga delar, kopplat till riskområdena, presenteras även en del 

kvantitativa beskrivningar (EY, 2020a; EY, 2020b). EY uppfyller båda kriterierna, 

informationen är dessutom presenterad på ett lättöverskådligt sätt som underlättar jämförelse, 

EY når därmed nivå 4.  

 

KPMG 

Sökordsanalys Framtida utmaningar, Risker & Möjligheter 

 
Utman* Möjlighet + Risk Summa antal ord 

KPMG 13 25 + 65 = 90 103 

Tabell 14c. Sökordsanalys kategori 6 

 

KPMG tar löpande upp möjligheter som företaget står inför, även framtida utmaningar kan 

utläsas ur rapporten. KPMG presenterar sina väsentliga riskområden men dessa specificeras 

inte, varför det blir svårt att avgöra risken inom respektive område. För varje väsentligt område 

beskrivs riskhanteringen, även hur KPMG tar tillvara på möjligheter lyfts i denna beskrivning. 

Det presenteras även några nyckeltal som har koppling till riskområdena (KPMG 2020a; 

KPMG 2020b). Kriteriet för identifiering av risker och möjligheter uppfylls delvis, medan 

kriteriet för hantering av dessa uppfylls helt. KPMG når nivå 2 i värdeskalan.  
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PwC 

Sökordsanalys Framtida utmaningar, Risker & Möjligheter 

 
Utman* Möjlighet + Risk Summa antal ord 

PwC 13 31 + 94 = 125 138 

Tabell 14d. Sökordsanalys kategori 6 

 

PwC tar löpande upp framtida utmaningar och möjligheter i rapporten. Vidare beskrivs 

väsentliga risker tydligt i en tabell, där även en kort beskrivning av hur varje risk hanteras 

inkluderas. För en del av riskerna har PwC även presenterat en beskrivning för utveckling över 

tid. De har också en del övergripande resonemang löpande i texten om hur möjligheterna ska 

tas till vara på, och beskrivningen av riskerna kan även tolkas som en beskrivning av 

möjligheter (PwC, 2020). PwC uppfyller båda kriterier. Informationen framställs dessutom på 

ett sätt som underlättar jämförelser, vilket gör att de når nivå 4. 

 

Grant Thornton 

Sökordsanalys Framtida utmaningar, Risker & Möjligheter 

 
Utman* Möjlighet + Risk Summa antal ord 

Grant Thornton 12 34 + 142 = 176 188 

Tabell 14e. Sökordsanalys kategori 6 

 

Grant Thornton presenterar en del framtida utmaningar och möjligheter. Risker och 

riskhantering nämns genomgående i rapportens alla delar. Riskerna presenteras 

sammanfattande i olika tabeller, även prioriterade risker identifieras där sannolikhet och 

påverkan presenteras. Riskerna presenteras i förhållande till Grant Thorntons väsentliga 

områden, och ett stort antal nyckeltal kopplade till respektive område återfinns (Grant Thornton, 

2020). Båda kriterierna uppfylls, informationen är dessutom presenterad på ett sätt som 

underlättar jämförelser och företaget når nivå 4 i värdeskalan. 
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Jämförelse 

 

För kategori 6 presenterar nästintill samtliga företag tillräcklig information, bortsett från KPMG 

som inte har specificerat sina risker och därmed når nivå 2. Deloitte som når nivå 3 har 

identifierat risker och presenterat hanteringen av dem i löpande text. EY, PwC och Grant 

Thornton når alla nivå 4 i värdeskalan och också en integrerad rapportering eftersom de på ett 

tydligt och lättöverskådligt sätt har presenterat sina identifierade risker och riskhantering. 

Deloitte, EY, KPMG och PwC har presenterat en del nyckeltal i sin rapport där det finns 

koppling till de identifierade riskerna, men det är Grant Thornton som lyckats bäst med detta 

genom att koppla flera nyckeltal till samtliga riskområden. Gemensamt för alla företagen är att 

de har fokuserat på sina risker, men inte på möjligheter och framtida utmaningar i samma 

utsträckning. Sambandet går också att se av sökordsanalysen, där “risk” nämns betydligt fler 

gånger än “utman*” och “möjlighet”, se tabell 14a-e. Sökordsanalysens resultat och 

nivåsättningen skiljer sig åt, framför allt gällande KPMG. Detta kan förklaras av att KPMG, 

som når nivå 2, endast identifierat sina riskområden men inte specificerat riskerna, vilket gör 

det svårt för läsaren att få en tillräckligt tydlig bild av hur detta skulle kunna påverka företagets 

förmåga att skapa värde på sikt. Deloitte kan även ha gynnats av sin korta rapport då 

informationen var lätt att hitta trots att tydliga rubriker saknades. 
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Tabell 15. Nivå enligt värdeskalan kategori 6 

4.2.7 Kategori 7: Prestation 

Deloitte 

Sökordsanalys Prestation 

 
Utveckl* Påverka Summa antal ord 

Deloitte 55 20 75 

               Tabell 16a. Sökordsanalys kategori 7 

 

Även om Deloitte har presenterat årets prestation för en del områden, finns inga mål kopplade 

till dessa prestationer, och för de fåtal, konkreta mål som identifierades i samband med strategin 

finns inte någon uppföljning. För effekt på kapital finns delvis en beskrivning, främst kring 

medarbetarna i form av humankapital, men resonemangen är till stor del övergripande och inte 

kopplat till konkreta prestationer under året. De ingående kapitalen som företaget använder är 

inte heller tydligt definierade (Deloitte, 2020). Deloitte uppfyller inget kriterium och når nivå 

1 i värdeskalan. 
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EY 

Sökordsanalys Prestation 

 
Utveckl* Påverka Summa antal ord 

EY 83 52 135 

               Tabell 16b. Sökordsanalys kategori 7 

 

Även om en beskrivning av årets prestation återfinns är det svårt att avgöra i vilken utsträckning 

EY har nått sina strategiska mål, då de uppsatta målen inte har varit tillräckligt konkreta. 

Gällande beskrivningen av effekten på kapital presenteras ett antal drivkrafter för att skapa 

värde. Det är dock oklart huruvida dessa ska tolkas som ingående kapital, eftersom de inte blivit 

tydligt definierade. Den kvalitativa och kvantitativa information där koppling kan göras till de 

olika drivkrafterna blir därför svårtolkad (EY, 2020a; EY, 2020b). EY uppfyller inte kriterierna 

för kategorin, och når därmed nivå 1 i värdeskalan.  

 

KPMG 

Sökordsanalys Prestation 

 
Utveckl* Påverka Summa antal ord 

KPMG 131 42 173 

           Tabell 16c. Sökordsanalys kategori 7 

 

Både de kvantitativa mål som KPMG uppnår, samt de som inte uppnås, följs upp. Det har dock 

inte presenterats kvantitativa mål för alla områden, utan för vissa finns endast övergripande, 

kvalitativa mål, vilket försvårar bedömningen om i vilken utsträckning företaget har nått sina 

mål. Gällande effekt på kapital finns delvis en beskrivning. KPMG lämnar en del uppgifter som 

kan visa hur de ingående kapitalen påverkats av årets prestationer, till exempel kopplat till 

medarbetare och humankapitalet. Beskrivningarna är dock i huvudsak övergripande, och de 

ingående kapitalen är inte heller tydligt definierade då det främst är de utgående kapitalen som 

beskrivs (KPMG, 2020a; KPMG, 2020b). Kriteriet för i vilken utsträckning målen har nåtts 

uppfylls delvis, medan kriteriet för effekt på kapital inte uppfylls. KPMG når därmed nivå 1.  
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PwC 

Sökordsanalys Prestation 

 
Utveckl* Påverka Summa antal ord 

PwC 122 67 189 

              Tabell 16d. Sökordsanalys kategori 7 

 

Genomgående i rapporten ger PwC kvalitativa beskrivningar för sina prestationer under året, 

men det är svårt att veta i vilken utsträckning de har nått sina mål eftersom det överlag saknas 

konkreta mål. För de få konkreta och mätbara mål som finns presenteras dock en uppföljning. 

Gällande effekt på kapital finns det information i rapporten som kan kopplas till hur de olika 

kapitalen påverkas, framförallt gällande medarbetare och humankapitalet. Det är dock svårt att 

få en bild över hur de ingående kapitalen påverkats då de inte har definierats tydligt. Fokus har 

istället lagts på att beskriva värdeskapandet kring de utgående kapitalen (PwC, 2020). Kriteriet 

för i vilken utsträckning målen har nåtts uppfylls delvis, medan kriteriet för effekt på kapital 

inte uppfylls. PwC når således nivå 1.  

 

Grant Thornton 

Sökordsanalys Prestation 

 
Utveckl* Påverka Summa antal ord 

Grant Thornton 162 101 207 

                  Tabell 16e. Sökordsanalys kategori 7 

 

För de KPI:er som är kopplade till affärsmålen presenteras resultat för flera år så att en 

jämförelse mot det uppsatta målet för 2021 ska kunna göras. Grant Thornton presenterar i den 

finansiella rapport även en tabell med totalt 121 nyckeltal, främst icke-finansiella, vilka även 

kan kopplas till målen. I beskrivningen av effekt på kapital har Grant Thornton, likt tidigare 

företag, lagt fokus på de utgående kapitalen och värdet som företaget skapat. I affärsmodellen 

finns dock olika resurser definierade, vilket underlättar för läsaren att dra egna slutsatser kring 

hur dessa kapital har påverkats. Även negativ information har presenterats så att läsaren till viss 
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del kan få en bild över hur kapitalen har påverkats (Grant Thornton, 2020). Endast ett kriterium 

blir helt uppfyllt, eftersom kriteriet för effekt på kapital endast uppfylls delvis. Grant Thornton 

når nivå 2.  

 

Jämförelse 

 

För kategori 7 har inget företag lyckats presentera informationen på ett tillräckligt 

tillfredsställande sätt, där Grant Thornton är det företag som gjort bäst ifrån sig och hamnar på 

nivå 2 i värdeskalan. Det är det enda företaget som presenterar i vilken utsträckning de har nått 

sina mål, dock lyckas de inte fullt ut presentera vilken effekt deras prestationer haft på kapitalen. 

KPMG och PwC presenterar viss information gällande i vilken utsträckning mål har uppnåtts, 

men inte tillräckligt för att få en bild över hur företagen har presterat. Även Deloitte och EY 

presenterar detta på ett bristfälligt sätt, vilket beror på att målen är definierade för övergripande 

och otydligt. Varken Deloitte, EY, KPMG eller PwC har lyckats beskriva vilken effekt deras 

prestationer har haft på kapitalen. Gemensamt för alla företagen är att det värde och den 

påverkan de har beskrivit är kopplat till de utgående kapitalen i affärsmodellen, inte de ingående 

kapitalen. Sökordsanalysen följer i stort sett samma hierarki som nivåsättningen, vilket visar att 

Grant Thornton lyckats bäst.  
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Tabell 17. Nivå enligt värdeskalan kategori 7 

4.2.8 Sammanvägning av kategorier 

 

Som tabell 18 uppvisar är det Grant Thornton som är närmast integrerad rapportering med en 

genomsnittlig nivå på 3,6 av maximalt 4. Företaget har lyckats nå nivå 4 i samtliga kategorier, 

med undantag för (4) Ledning & Styrning och (7) Prestation, som även de andra företagen har 

presterat lika dåligt, eller sämre för. PwC presterar bäst efter Grant Thornton, och befinner sig 

också närmare en integrerad rapportering än business as usual på skalan, med en genomsnittlig 

nivå på 2,6. Därefter placerar sig KPMG och EY, vilka det endast finns en marginell skillnad 

mellan, med genomsnittliga nivåer på 2,0 respektive 1,9. För deras resultat har kategorierna (2) 

Vision & Extern miljö och (6) Framtida utmaningar, Risker & Möjligheter varit avgörande. 

Sämst på värdeskalan och i processen integrerad rapportering presterar Deloitte som uppvisar 
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en genomsnittlig nivå på 1,6 av 4. De ligger därmed närmast business as usual av de fem 

företagen. Kategorin som företagen överlag har presterat sämst i är (7) Prestation, där inget 

företag kan uppvisa en integrerad process. Kategori 6, Framtida utmaningar, Risker & 

Möjligheter, är den kategori företagen överlag presterar bäst inom, med undantag för KPMG.  

 

 

Tabell 19. Resultatet av innehållsanalysen enligt värdeskalan 
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5. Analys 

Kapitel 5 består av analysen av de resultat som erhållits från innehållsanalysen. Först 

identifieras revisionsbranschens intressenter, både ur ett verksamhets- och 

rapporteringsperspektiv, därefter analyseras vilken påverkan intressenterna har haft på 

företagens rapportering. Vidare diskuteras huruvida det finns ett samband mellan integrerad 

rapportering och transparens i företagens rapporter. Detta följs av en presentation av andra, 

mer övergripande, faktorer som kan ha påverkat resultatet, och kapitlet avslutas med att ta ett 

bredare perspektiv på vad rapportens kvalitet innebär. 

5.1 Revisionsbranschens intressenter 

Revisionsbranschens intressenter har i huvudsak identifierats utifrån den identifiering och 

beskrivning som har presenterats av företagen i rapporterna. Dessa sammanfattas i figur 3 och 

en indelning har gjorts enligt Mitchell, Agle och Woods (1997) modell. Som kan ses i figuren 

nedan kan en viss typ av intressent ingå i mer än en av grupperna definitiva, blivande och 

vilande intressenter, beroende på hur viktig den är för ett specifikt företag. 

 

Figur 3. Revisionsbranschens intressenter, egen illustration av intressentmodellen med 

inspiration från Mitchell, Agle & Wood (1997) och Morphy (u.å.) 
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Till de definitiva intressenterna hör lagstiftare och myndigheter som uppfyller samtliga tre 

attribut. Denna intressent kan i viss mån vara mer brådskande för revisionsbyråerna än för 

företag i många andra branscher, eftersom dessa verksamheter bygger på lagar och regler som 

inte bara ska följas av företaget självt, utan det finns även ett ansvar för kundernas redovisning. 

Även Intresse- och branschorganisationer som FAR är en definitiv intressent för 

revisionsbyråerna då de ofta kommer med komplement till lagstiftningen enligt god 

redovisningssed. Även delägare och partners hör till denna grupp då de både har makt och är 

brådskande, samtidigt som de har en legal och finansiell legitimitet. Kunder kan också räknas 

till de mest väsentliga intressenterna, då de både har makt och är brådskande för företaget, 

samtidigt som det finns en kontrakterad och finansiell legitimitet. 

 

I denna rapport kommer resonemang kring medarbetare handla om dem i grupp, snarare än 

enskilda medarbetare. Medarbetare blir då en definitiv intressent, som har kontrakterad och 

moralisk legitimitet mot företagen och är brådskande, då företagen behöver ta hänsyn till de 

anställdas behov för att inte riskera att förlora dem. Medarbetare i grupp har dessutom makt att 

ställa krav på företagen, och till hjälp har de även fackföreningar. Revisionsbranschen är 

verksam inom tjänstesektorn där human- och intellektuellt kapital är väsentligt för företagens 

framgång, varför medarbetare blir av stor vikt för dessa företag. En intressent som både kan 

räknas som en definitiv och blivande intressent är de globala revisions- och 

rådgivningsnätverk företagen är anslutna till. De globala nätverken har både makt och 

legitimitet gentemot företagen och är därmed en Dominant stakeholder, då företagen förväntas 

agera enligt de globala riktlinjer och regler som det globala nätverket har satt upp. Denna 

intressentgrupp kan dock även vara en Definitive stakeholder beroende på hur nära samarbetet 

ser ut mellan företaget och den globala organisationen, och hur brådskande deras krav på 

företaget är.   

 

Till blivande intressenter räknas leverantörer och samarbetspartners. De har kontrakterad 

legitimitet och därmed rätt att ställa krav på företagen, samtidigt som de till viss del kan anses 

som brådskande. Dessa intressenter hör därmed till Dependent stakeholders. För 

revisionsbranschen som består av tjänsteföretag, kan leverantörerna anses vara något mindre 

prioriterade än för tillverkande företag. Till Dependant stakeholders hör även potentiella 

medarbetare. Dessa intressenter är brådskande och kräver uppmärksamhet från företagen, men 

har ingen direkt makt att påverka. De kan dock ha legitimitet ur ett moraliskt perspektiv, 

eftersom i de fall företagen inte når upp till de moraliska kraven som intressenterna har kan 
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företaget uppfattas som en icke-attraktiv arbetsplats och därmed ha svårt att anställa nya 

medarbetare. Medarbetare är väsentliga för företagen, och därmed finns ett intresse av att de 

potentiella medarbetarnas behov tillfredsställs. Även potentiella kunder räknas till Dependant 

stakeholders då de är brådskande och kräver uppmärksamhet från företagen, men inte har någon 

direkt makt att förändra företagen. Även dessa intressenter kan ha en moralisk rätt att ställa krav 

på företagen för att de ska välja dem istället för en konkurrent. En annan intressentgrupp som 

hör till blivande intressenter är media. Media är en intressent som uppfyller attributet 

brådskande, men även makt att påverka företagen. De saknar dock legitimitet för att kunna 

genomföra förändringar i ett företag, men de kan indirekt göra det genom att påkalla 

uppmärksamhet från myndigheter eller viktiga kunder. De blir därmed en Dangerous 

stakeholder. 

 

Till vilande intressenter räknas samhället, som varken uppfyller attributen makt eller 

brådskande eftersom de granskade företagen är privata, och inte offentliga organisationer. 

Samhället har dock en moralisk legitimitet som företagen måste ta hänsyn till. Samhället blir 

därmed en Discretionary stakeholder. Till denna grupp hör även organisationer som tar fram 

frivilliga ramverk för rapportering såsom GRI och IIRC. Även dessa organisationer har en 

moralisk legitimitet mot företagen som behöver tas hänsyn till, framför allt de företag som 

tillämpar riktlinjerna. Organisationerna kan dock varken anses uppfylla attributen makt eller 

brådskande för revisionsbranschen. Dels för att det inte finns några lagkrav på att tillämpa 

ramverken, dels då organisationerna inte utfärdar någon typ av certifiering för att företagen ska 

få kalla sin rapportering upprättad enligt en viss standard. En annan intressent i gruppen vilande 

intressenter är konkurrenter som är Demanding stakeholders med attributet brådskande. 

Företagen behöver ta hänsyn till sina konkurrenter, ibland brådskande, om konkurrenterna gör 

något som även företaget behöver anpassa sig efter för att själv inte påverkas negativt och få 

minskad legitimitet. Konkurrenter kan också påverka vilken information företagen väljer att 

publicera i sin rapportering.  

De prioriterade intressenterna i rapporteringssammanhang 

Innehållsanalysen visade att företagen har identifierat liknande intressenter, dock skiljer det sig 

åt hur många intressenter företagen lyfter och i vilken utsträckning dessa beskrivs. Grant 

Thornton och KPMG har lyckats bäst i att presentera sina intressenter. Grant Thornton visar på 

ytterligare förståelse genom att dessutom kunna peka ut de fyra mest väsentliga intressenterna, 

inget de andra granskade företagen har presenterat. Intressant är att potentiella medarbetarna 
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identifieras som en av de mest väsentliga, trots att de endast är en blivande intressent för 

företaget enligt intressentmodellen. Detta talar för att det inte nödvändigtvis är de definitiva 

intressenterna som prioriteras i rapporteringssammanhang, utan att andra prioriteringar kan råda 

i rapporterna.  

 

Resultatet har visat att lagstiftare och myndigheter är en högt prioriterad intressent i 

rapporteringssammanhang, vilket visas i de kriterier som omfattar Årsredovisningslagens krav. 

I dessa fall har företagen nått kriteriet i hög utsträckning, vilket bland annat visar sig i kategorin 

för Framtida utmaningar, Risker & Möjligheter. Även i kategorin för Styrning & Ledning 

identifieras ett överlag jämnare resultat, där alla företag lyckats uppnå åtminstone nivå 2, vilket 

innefattar informationen om beskrivning av styrmedel som policys. I lagen finns alltså krav på 

att dessa ämnen ska diskuteras i hållbarhetsrapporten.  Det är intressant att myndigheterna blir 

en så pass prioriterad intressent, trots att hållbarhetsrapportens innehåll inte behöver granskas 

och att det därmed inte finns någon risk för sanktioner. Fenomenet kan förklaras genom att 

myndigheterna är en extra viktig intressent för just revisionsbyråerna då de ska agera som en 

förlängning av myndigheterna och uppfylla en viktig samhällsfunktion. Det går därför att dra 

ett resonemang i hur legitima revisionsbyråerna uppfattas har en stark koppling till vilken 

hänsyn som tagits till lagstiftare och myndigheter. Dessa förväntningar kommer även från andra 

intressenter, vilket gör kraven i Årsredovisningslagen relevanta och prioriterade trots att det 

inte finns risk för sanktioner. Detta talar för att lagstiftare och myndigheter kan vara den 

viktigaste intressenten av alla i just redovisningssammanhang för revisionsbyråerna. 

 

Kunder har också framstått som en extra prioriterad intressent i innehållsanalysen.  I och med 

att tjänsteerbjudandet bland annat går ut på att utforma rapporter åt andra företag, blir 

utformningen av revisionsbyråernas egna rapport extra viktig, och granskad, av kunderna. 

Kunderna har informationsbehov av medarbetarnas kompetens samt revisionsbyråernas 

hållbarhetsarbete kring miljö, och dessa har även varit de två mest prioriterade ämnena i 

rapporterna. Revisionsbyråerna är inom branschen för business-to-business och därmed har 

deras kunder i sin tur krav från sina intressenter att uppfattas som legitima. Om revisionsbyrån 

inte uppfattas som legitim kan det i sin tur skada kundens legitimitet, vilket gör att kunderna 

blir en prioriterad intressent i rapporteringssammanhanget. 

 

Medarbetare, men även potentiella medarbetare, har identifierats som en prioriterad intressent 

i rapporterna. Alla företag har en utförlig beskrivning av kultur och värderingar under kategorin 
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Ledning & Styrning, trots att denna information inte kopplas till myndigheter eller någon annan 

viktig intressents informationsbehov. Informationen kan däremot kopplas till medarbetare och 

potentiella medarbetares informationsbehov. En beskrivning av kultur och värderingar hjälper 

medarbetarna att veta hur de ska agera och förhålla sig till olika frågor. Även potentiella 

medarbetare kan ha hjälp av företagens rapportering kopplad till kultur. Genom att företagen 

kommunicerar ut sin kultur och värderingar, kan nya medarbetare lockas som har liknande 

värderingar som företaget. Om medarbetarna har samma värderingar som företaget kommer de 

högst troligen stanna kvar längre än de som inte delar samma tankar, vilket både företaget och 

medarbetarna vinner på. Att publicera information om medarbetarna kan även vara ett sätt att 

få dem att känna sig viktiga och stärker argumentet att de är en prioriterad intressent i 

rapporteringssammanhang. Anledningen till detta kan bero på utmaningen inom branschen att 

lyckas rekrytera kompetent personal, vilket framkom i rapporterna för flera av företagen. 

 

Konkurrenter är inte företagens mest primära intressenter då de klassas som en Demanding 

stakeholder i gruppen vilande intressenter. De kan dock påverka företaget, och därför verkar 

hänsyn tas till dem i rapporteringen. Detta verkar främst visas genom att viss information 

exkluderas från rapporterna. Alla företag, förutom Grant Thornton, misslyckades i kategorin 

Affärsmodell. Detta kan bero på att företaget inte vill avslöja ingående information om 

värdekedjan, som ingående kapital, för konkurrenterna. En annan intressent som kan påverka 

den information som företagen väljer, eller inte väljer att publicera är media. Media är en 

Dangerous stakeholder inom gruppen blivande intressenter. De kan bidra till att främst positiva 

aspekter lyfts fram i rapporterna, och att negativa aspekter utelämnas. Att aspekter som 

jämställdhet och miljö har lyfts så pass mycket kan delvis förklaras av denna intressent, 

eftersom dessa frågor har fått ett stort utrymme i samhällsdebatten de senaste åren. Därmed 

riskerar företagen att få dåligt rykte om denna information utelämnas från rapporterna.  

5.2 Intressenternas påverkan på rapportens kvalitet   

Mitchell, Agle & Wood (1997) menar att olika intressenter inte har samma betydelse för 

företagen och att de därför kommer att prioriteras i olika utsträckning. Detta resonemang stödjer 

resultatet från innehållsanalysen, som har visat att det framförallt är vissa intressenters 

informationsbehov som tillgodoses i företagsrapporterna. Innehållsanalysen har även visat att 

prioriteringen i redovisningssammanhang skiljer sig från prioriteringen i den löpande 

verksamheten. Medan vissa definitiva intressenter, som myndigheter, kunder och medarbetare, 
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har haft hög prioritet, verkar andra prioriteras lägre. Varför delägarna inte har identifierats som 

en viktig intressent i sammanhanget är att deras informationsbehov delvis tillfredsställas på 

andra sätt än via de publicerade rapporterna, då de är aktiva i företagen. Men delägarna är ändå 

en central intressent för företaget, och det finns fortfarande information i rapporten som kan 

vända sig till dem. Potentiella medarbetare är ingen definitiv intressent men har ändå prioriterats 

högt. Konkurrenter verkar också vara en central intressent när det kommer till vad företagen 

inte vill publicera, trots att de klassas som en vilande intressant, likaså den blivande intressenten 

media i de fall då negativ information riskerar att publiceras. Hänsyn måste alltså tas till dessa 

intressenter, vilket kan ske på andra intressenters bekostnad. 

 

Som Deegan & Unerman (2011) beskriver, finns det ett socialt kontrakt mellan organisationen 

och det samhälle den är verksam inom, vilket innebär att företaget behöver anpassa sig till de 

förväntningar som samhället har på företaget. Dowling & Pfeffer (1975) diskuterar strategier 

för att få, upprätthålla och reparera legitimitet, och tar upp fall då företagen kan minska 

legitimitetsgapet utan att faktiskt ändra sina aktiviteter. Det innebär därmed att företagen kan 

påverka deras legitimitet genom att endast publicera information, och faktiskt inte anpassa sina 

aktiviteter. Ett exempel på detta kan vara att majoriteten av de policyer som företagen beskrivit 

i sina rapporter har en koppling till hållbarhet. Att publicera denna typ av information hjälper 

företaget att fylla igen legitimitetsgapet som kan uppstå när intressenterna börjar ställa högre 

krav på företagens hållbarhetsarbete, utan att egentligen behöva åstadkomma något egentligt 

resultat.  Något annat företagen kan göra för att uppfattas legitima enligt Dowling & Pfeffer 

(1975) är att försöka, genom sin kommunikation, identifiera sig med symboler och värden som 

har en stark koppling till legitimitet. Att alla företagen tar upp de FN:s globala mål kan även 

handla om detta fenomen, vilket talar för att Dowling & Pfeffers teori även tillämpas i 

praktiken. 

 

Vad Mitchell, Agle & Wood (1997) och Freeman (2010) påstår är dock att de intressenter som 

har störst betydelse för företagets överlevnad är de företaget kommer ta hänsyn till, vilket 

innebär att det är framförallt är vad dessa intressenter anser är legitimt som kommer att styra 

företagen. Den information som handlar om samhället, som samtliga företag identifierat som 

ett fokusområde, skulle då inte publiceras för samhället skull eftersom det är en vilande 

intressent som företaget inte bör ta hänsyn till. Detsamma gäller den information som 

publicerats kring miljön. Detta skulle i så fall förklaras av att andra, prioriterade intressenter 

har krav på företagen att upprätthålla en viss typ av standard inom dessa områden. Både kunder, 
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medarbetare, lagstiftare och delägare får anses ha krav gällande dessa områden och slutsatsen 

som därmed kan dras är att de fokusområden som har presenterats i rapporten inte innebär att 

de nödvändigtvis är företagets mest väsentliga intressenter, utan snarare de viktiga frågorna för 

företagets mest väsentliga intressenter. Även medarbetarna och deras kompetensutveckling har 

företagen gett stort utrymme, vilket inte nödvändigtvis behöver betyda att det främst är 

medarbetarnas informationsbehov det handlar om, utan snarare kundernas.  

 

Det går även att se samma samband i att de enda konkreta mål som kunde identifieras för 

Deloitte, EY, KPMG och PwC handlade om jämställdhet och koldioxidutsläpp. Just dessa 

aspekter har varit en stor del av samhällsdebatten under de senaste åren. Det kan förklara varför 

de viktigaste intressenterna även ställer krav på att företagen ska jobba med dessa två specifika 

områden. Om företagen inte publicerar information om detta, och intressenternas krav inte 

tillgodoses kan ett legitimitetsgap uppstå, vilket går i linje med hur Sethi (1978) resonerar kring 

uppfyllandet av intressenternas förväntningar. Vidare presenterade samtliga företag mycket 

information kring hur viktigt mångfald var i organisationen, men trots det var Grant Thornton 

ensamma om att publicera något konkret nyckeltal kring hur mångfalden såg ut i företaget. Att 

mångfald har fått stort utrymme i rapporterna talar dock för att de har identifierat området som 

betydande för intressenterna. Detta kan illustrera som ett exempel där företagen anser att de 

riskerar att minska sin legitimitet om de presenterar information som inte lever upp till de 

viktiga intressenternas krav, och väljer därför att inte publicera informationen, även om den 

hade varit relevant för intressenterna.  

 

Även i kategorin för Ledning & Styrning hade Deloitte, EY och KPMG misslyckats med att 

beskriva olika egenskaper i ledningen i tillräckligt stor utsträckning, vilket kan vara ytterligare 

ett exempel. Detta skulle i så fall tala för Gray, Owens & Adams (2009) påstående om att företag 

främst vill publicera positiv information och undvika negativ för att värna om företagets 

legitimitet. Vad som talar emot det är att könsfördelningen av delägarna har publicerats i 

samtliga rapporter, trots att företagen inte har nått jämställdhet ur denna aspekt. Enligt tidigare 

resonemang kan företagen riskera att skada sin legitimitet ännu mer om de inte publicerar 

information om detta, då det är ett så pass uppmärksammat område. Det kan därför 

argumenteras att om kraven från intressenterna var lika höga för mångfald som för jämställdhet, 

skulle kvantitativ information publiceras även om detta. Slutsatsen som kan dras från detta är 

att negativ information kan vara att föredra framför ingen information alls, om 

informationsbehovet är tillräckligt stort hos de viktiga intressenterna.  
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En förklaring till att de ingående kapitalen och hur de påverkas av företagets prestation inte har 

beskrivits i större utsträckning för kategorin Prestation kan bero på att som tjänsteföretag är 

kraven från de viktiga intressenterna inte lika högt ställda som för till exempel ett tillverkande 

företag. Detta skulle kunna stödja Gerwanskis (2020) studie om att bransch och i vilken 

utsträckning företagen är granskade och kritiserade kan spela roll. Finns det inget syfte att 

publicera informationen för att minska något legitimitetsgap hos en viktig intressent, menar 

intressentmodellen att företaget inte heller kommer att publicera informationen. Kravet kommer 

då endast från IIRC, som inte är en prioriterad intressent enligt figur 3. Detta resonemang gäller 

framförallt information som kan skada företagets legitimitet, där viktiga intressenters 

informationsbehov kommer att vägas mot företagets intresse. Om kravet istället hade kommit 

från myndigheter, som är en definitiv intressent, hade informationen publicerats, även om ingen 

av de andra intressenterna hade varit intresserade av denna information. Detta exempel stärker 

Freemans (2010) resonemang som säger att vissa intressenters informationsbehov kommer att 

prioriteras av företaget, och andras inte. 

 

Slutsatsen som går att dra från ovanstående resonemang är att Grant Thornton i särklass visar 

störst hänsyn till intressenterna, vilket även går att se i tabell 19 i att de placerar sig närmast 

integrerad rapportering och längst ifrån business as usual. Trots att KPMG hade lyckats med 

att beskriva deras intressenter i rapporterna, har de ändå inte prioriterat deras informationsbehov 

i mycket högre utsträckning än EY. Grant Thornton har i störst utsträckning vägt intressenternas 

informationsbehov tyngre än sitt egenintresse genom att publicera information trots att 

konkurrenterna kan vara intresserade av denna, och trots att det emellanåt har inneburit att 

negativ information har behövts publiceras. Vad som går att konstatera är emellertid att 

intressenterna har en påverkan på rapporternas kvalitet och vilken information som publiceras. 
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5.3 Integrerad rapporterings påverkan på rapportens kvalitet 

Innehållsanalysen har visat att för i stort sett alla kategorier så påverkar företagens val av 

frivilliga ramverk resultatet i värdeskalan positivt, vilket hade kunnat tyda på ett samband 

mellan transparens och val av ramverk. De Villiers, Rinaldi & Unerman (2014) har framfört 

kritik mot hållbarhetsrapportering att vara ett verktyg för greenwashing som företagen endast 

använder för att förbättra sin legitimitet, och Bernardi (2020) har framfört att konceptet 

integrerad rapportering har växt fram för att motverka dessa effekter. Grant Thornton, som 

enda företag att följa <IR> ramverket, har lyckats bäst, eller bland de bästa, i alla kategorier, 

och placerar sig närmast integrerad rapportering.  

 

Innehållsanalysen har även visat att de företagen som tillämpar GRI standards har lyckats bättre 

i värdeskalan än de företag som inte tillämpar något frivilligt ramverk, vilket talar för att de 

också tagit ett större intressentperspektiv. GRI:s till synes positiva påverkan på resultatet gör 

sig påmint främst i de tre första kategorierna, det vill säga Grunder för presentation, Vision & 

Extern miljö samt Strategi, där de företag som använder GRI:s riktlinjer; KPMG, PwC och 

Grant Thornton, presterar bäst enligt värdeskalan. <IR> ramverket har däremot visat sig ha en 

positiv verkan i alla kategorier, där Grant Thornton har presterat bäst. Det är dock svårt att 

särskilja om vad som är GRI, <IR> eller kombinationen av de bådas förtjänst till att Grant 

Thorntons resultat överträffar de andra. De företag som endast har tillämpat lagen, Deloitte och 

EY, har nått lägst i värdeskalan. Det tyder på att lagen inte tillfredsställer intressenters behov i 

den utsträckning som frivilliga ramverk kan hjälpa företagen att göra. För en del kategorier och 

kriterier har alla företagen presterat bra, såsom vid identifiering av risker, samt beskrivning av 

vision och strategi. I dessa fall handlar det om att lagkraven och Content Elements krav inte 

skiljer sig åt, såsom beskrivning av risker, eller att det specifika kriteriet har en koppling till 

aktieägarperspektivet och tradition, såsom vision och strategi. 

 

Bernardi (2020) diskuterar att risken för att företagen endast rapporterar av legitimitetsskäl och 

fortsätter med business as usual minimeras vid integrerad rapportering. Granskningen har visat 

på flera exempel då detta argument kan stämma. Ett exempel som kan förklara detta är mål- 

och prestationsbeskrivning. Det finns en betydande skillnad i målbeskrivningen för Grant 

Thornton och de övriga företagen. Deloitte, EY, KPMG och PwC presenterar framför allt 

övergripande och kvalitativa mål, medan Grant Thornton har presenterat fler specifika och 

kvantitativa mål. En anledning till att företagen överlag misslyckas presentera specifika mätbara 
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mål, och istället tar upp kvalitativa, kan vara att icke-finansiella mål fortfarande kan kännas nytt 

och svårt att definiera och inte är helt självklara att skala ner till ett mätbart tal. Nackdelen med 

kvalitativa mål är dock att de inte uppnår samma nivå av transparens som kvantitativa mål gör, 

och är därmed lättare för företagen att tolka till sin egen fördel i uppföljningen. Det blir även 

svårare att avgöra i vilken utsträckning målen är nådda när de är övergripande. Det leder till att 

läsaren inte får någon uppfattning om hur väl målen är nådda. Grant Thornton har lyckats 

presentera mål på det tydligaste sättet, och dessutom följt upp samtliga med KPI:er och 

nyckeltal. <IR> ramverkets fokus på icke-finansiella mål, nyckeltal och höga krav på 

transparens kan vara en bidragande faktor till att Grant Thornton bättre lyckas beskriva dessa 

aspekter. Resultatet av innehållsanalysen talar för att <IR> är ett fungerande hjälpmedel i att 

identifiera icke-finansiella aspekter i verksamheten och att presentera dem på ett sätt som ökar 

företagets transparens.  

5.4 Andra faktorers påverkan på rapportens kvalitet 

En faktor som kan vara bidragande i varför företagen inte kommit längre i processen integrerad 

rapportering kan ha koppling till hur globaliserade företagen är och hur bundna de är till sina 

respektive globala nätverk. Grant Thornton är det minsta av de granskade företagen, medan de 

övriga fyra är större och mer globaliserade. Det går att argumentera för att ju mer globaliserade 

företagen är desto fler riktlinjer inom koncernen och det globala nätverket måste följas, och att 

företag som är mer fristående har större möjlighet att bestämma hur de vill arbeta och 

rapportera. En slutsats som går att dra är att de globala nätverken i viss utsträckning har påverkat 

resultatet och kan bidra till att företagen har en mer eller mindre integrerad process på plats. 

 

Innehållsanalysen har även visat att rapporternas längd har en mindre påverkan på hur väl 

företagen har presterat och hur långt de kommit i processen integrerad rapportering. EY, som 

har den längsta rapporten, har inte lyckas nå en hög nivå i värdeskalan, och placerar sig nära 

Deloitte, som har publicerat den kortaste rapporten. Det kan vara ett tydligt exempel på det 

Bernardi (2020) diskuterar, om att hållbarhetsrapporter ofta är långa och komplicerade, men 

även om rapporten är lång innebär det inte att den mest relevanta informationen tas upp. En 

faktor som verkar ha ett starkare samband till resultatet är hur företagen har valt att utforma 

sina rapporter. Enligt tabell 19 har Deloitte, EY och KPMG presterat sämst och ligger nära 

business as usual. Alla tre företagen har valt att hålla sin hållbarhetsrapport skild från 

årsrapporten. PwC har placerat sig lite högre i skalan och därmed närmre integrerad 
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rapportering, vilket delvis kan bero på att års- och hållbarhetsrapporten till stor del är 

integrerade, där hållbarhetsstrategin är en del av verksamhetsstrategin. Grant Thornton har 

presterat bäst och ligger närmst integrerad rapportering. De är också det enda granskade 

företag som har en helt integrerad års- och hållbarhetsrapportering. Resultatet stämmer därmed 

överens med Bernardis (2020) diskussion kring att separerade hållbarhetsrapporter inte leder 

till det informationsbehov intressenterna har eftersom sambanden mellan olika delar av 

verksamheten då inte klarläggs tydligt.  

 

En förklarande faktor till varför företagen inte har kommit längre i processen integrerad 

rapportering handlar om att de särbehandlar hållbarhetsarbete från den övriga verksamheten. 

Grant Thornton är det enda företag som inte har skiljt på sina verksamhetsmål och 

hållbarhetsmål, och inte heller sina strategier. Detta talar för att de har lyckats att integrera 

hållbarhet i verksamheten ur denna aspekt. Alla de andra företagen refererar till 

hållbarhetsstrategier och hållbarhetsmål, och gör här en åtskillnad till verksamhetsmålen, vilket 

stödjer tesen att de fortfarande inte når upp till en integrerad rapportering. Företagen beskriver 

dock att de på ett eller annat sätt integrerar hållbarhet i sina strategier och i sin verksamhet, 

vilket kan tyda på att de är på väg i rätt riktning. Både PwC och EY nämner även att ett arbete 

pågår kring att definiera tydliga och mätbara mål. Som Bernardi (2020) emellertid förklarar 

innebär just processen integrerad rapportering att företagen ska förstå och kommunicera ut 

sambandet som finns mellan strategi, risker och resurser, vilket innebär att alla delar av Content 

Elements ska vara sammankopplade. Det har därmed varit relevant att se i hur stor utsträckning 

de valda sökorden återkopplas i olika delar av rapporterna. Grant Thornton har lyckats bäst i 

denna aspekt, medan de övriga företagen överlag återkopplar till sökorden bristfälligt i olika 

delar av rapporterna, vilket talar för att de fortfarande inte är nära att nå processen integrerad 

rapportering. 

 

Av granskningen har det även framkommit att <IR> ramverket hade behövt specificera några 

faktorer för att företag som använder det lättare ska kunna nå processen integrerad 

rapportering, vilket stämmer överens med argumentet som Dumay et al. (2017) framför att 

<IR> har en del vaga definitioner i sina beskrivningar. Det kan exemplifieras av kategorin 

Framtida utmaningar, Risker och Möjligheter. Alla företagen presenterar risker på ett tydligt 

sätt, men misslyckas däremot att uppnå samma resultat för framtida utmaningar och 

möjligheter. Sambandet går tydligt att se på sökordsanalysen då “risk” nämns betydligt fler 

gånger än “möjlighet” och “utman”, se tabellerna 14a-e.  Det beror antagligen på att företagen 



75 

 

inte har några krav kopplade till identifiering och hantering av möjligheter och framtida 

utmaningar och det blir därför inte ett lika prioriterat område. Att möjligheter och utmaningar 

inte definieras lika tydligt som risker kan också grundas i att företagen har svårt att särskilja 

dessa. Vad detta kan innebära är att <IR> ramverket hade kunnat förtydliga skillnaderna mellan 

dessa fenomenen, då risker och framtida utmaningar egentligen återfinns under olika delar i 

Content elements, se tabell 1. Författarna hade även svårt att motivera varför faktorerna skulle 

hamna i två separata kategorier, varför de kombinerades till en. Ett liknande samband går att se 

i kategorin Prestation. Inget av företagen lyckades återge en tydlig beskrivning av vilken effekt 

resultatet haft på de ingående kapitalen. Att Grant Thornton inte heller lyckas, trots att företaget 

använder <IR> ramverket, kan bero på att konceptet effekt på kapital i <IR> ramverket inte är 

tydligt definierat och att Grant Thornton gör en annan tolkning än vad författarna har gjort av 

kriteriet. Samtliga företag beskrev istället vilket värde de skapat och för vem. Detta kan bero 

på att de utgående kapitalen i majoritet har en koppling till intressenter, istället för resurser, och 

därför ses som mer relevant för intressenterna.  

5.5 Rapportens kvalitet ur ett bredare perspektiv 

Sammanfattningsvis visar granskningen att <IR> ramverket hjälper företag att ta ett stort 

intressentperspektiv genom en högre transparens, och leder till en bättre förståelse för hur 

företaget skapar och kan skapa värde. Det betyder att <IR> ramverket till stor del uppfyller sitt 

syfte att få företag att nå processen integrerad rapportering. Även GRI ger företagen 

vägledning i hur de kan ta hänsyn till olika hållbarhetsfaktorer, men skillnaden mellan <IR> 

ramverket och GRI är att GRI endast ger vägledning i vad som bör ingå i företagens rapport när 

det är dags för den att färdigställas, medan <IR> handlar om en process som ska genomföras 

löpande i verksamheten. Med detta sagt kan denna granskning dock inte svara på om GRI kan 

ta företagen hela vägen till integrerad rapportering eller ej eftersom fenomenet GRI inte har 

studerats mer ingående. Även lagstiftning hjälper i viss mån företagen att ta hänsyn till 

hållbarhetsfaktorer och intressenter, men dessa krav får snarare anses vara minimikrav. För att 

nå en integrerad rapportering krävs att företagen gör mer än lagen kräver genom att frivilligt 

offentliggöra mer information. 

 

Frågan är också att även om informationen är publicerad om ett fenomen, är det inte säker att 

informationen är legitim. Riskerna må vara beskrivna i stor utsträckning, men det säkerställer 

inte att företagen inte har utelämnat information ur vissa aspekter av legitimitetskäl. Om ett 
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företag exempelvis riskerar att bryta mot de mänskliga rättigheterna kan de välja att inte lyfta 

det i rapporten för att inte riskera att förlora kunder och potentiella medarbetare. Inte heller är 

det säkerställt att informationen som publiceras är korrekt, oavsett ramverk. Legitimiteten 

måste kunna säkerställas även i dessa rapporter, vilket Vitolla et al. (2020) argumenterar för. 

För att minska risken för greenwashing så som De Villiers, Rinaldi & Unerman (2014) och 

Bernardi (2020) diskuterar, behöver granskning av hur korrekt informationen i rapporterna är 

ske. Denna granskning bör göras av en tredje part enligt Vitolla et al. (2020). Men för att 

granskningen ska kunna ske korrekt, krävs att den utförs av personer med tillräcklig kunskap 

inom både finansiella och icke-finansiella aspekter. Velte (2018) tar upp revisorns ansvar i 

frågan, vilket i sammanhanget är högst relevant. För att även den icke-finansiella informationen 

i rapporterna ska kunna utvärderas på ett korrekt sätt, behöver revisorns expertis för denna 

information vara lika hög som för den finansiella informationen.  
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6. Slutsats & diskussion 

6.1 Slutsats  

Resultatet av studien visar att det finns stora skillnader i vilken utsträckning Sveriges fem 

största revisionsbyråer jobbar med processen integrerad rapportering (se tabell 19), men 

slutsatsen är talande; inte i stor utsträckning. Endast ett företag uppgav att de tillämpade <IR> 

ramverket, Grant Thornton, vilken är det enda av de större revisionsbyråerna som också anses 

arbeta med integrerad rapportering. Företaget som är längst ifrån en integrerad process är 

Deloitte, som snarare är kvar i business as usual. 

 

Det går att ifrågasätta varför företagen inte kommit längre i processen, speciellt med tanke på 

att ramverket är framtaget av revisorer. KPMG uppger till och med i sin rapport att det 

internationella nätverket jobbar för att främja IIRC och ramverket. Det kan ligga något i kritiken 

om att <IR> är för tidskrävande och otydligt, då även författarna hade svårt att greppa vissa 

beskrivningar. Att kunskapsnivån i företagen är för låg för att kunna lyckas går emellertid att 

ifrågasätta. Svaret kan däremot finnas med hjälp av legitimitetsteorin. Det ligger inte alltid i 

företagens intresse att bli mer transparenta och ta större hänsyn till fler intressenter, om det 

innebär att publicera information som riskerar att försämra företagens legitimitet. Inte heller 

ligger det alla gånger i företagens intresse att prioritera intressenters informationsbehov om det 

innebär att konkurrenter får tillgång till informationen. Det går därför att argumentera för att 

Grant Thornton är det företag som tar störst risker att försämra sin legitimitet på kort sikt då de 

publicerar mer känslig information, men att det är Deloitte och de andra företagen som tar den 

största risken på lång sikt genom att inte ta större hänsyn till sina intressenter. 

 

Författarna fann även att företagen prioriterar intressenternas informationsbehov i olika 

utsträckning. Denna prioritering följde dock inte nödvändigtvis klassificeringen av de viktigaste 

intressenterna i verksamheten. De intressenter som visade sig ha störst påverkan på rapportens 

kvalitet var myndigheter och lagstiftare, kunder, medarbetare, potentiella medarbetare, media 

och konkurrenter. Slutsatsen är att det främst är dessa intressenter som har en möjlighet att 

påverka vad som publiceras eller inte, och i vilken utsträckning. Om bidraget blir positivt eller 

negativt beror på de olika intressenternas informationsbehov, samt hur de vägs mot varandras 

och företagets intresse. Utgångspunkten kommer att vara att företaget vill upprätthålla sin 
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legitimitet, vilket kan behöva innebära att publicera negativ information om 

informationsbehovet är tillräckligt stort från de viktiga intressenterna. 

 

Syftet med integrerad rapportering är att bidra till mer transparenta företag och analysen visar 

att Grant Thorntons rapport uppnådde högst transparens. Då företaget även tillämpar GRI 

standards i sin redovisning är det dock svårt att urskilja om det är GRI, <IR> ramverket eller 

en kombination av dessa som bidrar till att de överträffar sina konkurrenter. Vad studien pekar 

på är emellertid att <IR> kan hjälpa företag att kvantifiera sina mål och även att presentera fler 

icke-finansiella nyckeltal, vilket kan leda till en ökad transparens och minskad risk för 

greenwashing. Slutsatsen talar därför för att integrerad rapportering har en positiv påverkan 

på rapporternas kvalitet. Trots detta kan det inte fullt ut säkerställas att rapporterna inte blir ett 

verktyg som företag främst använder i legitimitetssyfte, och greenwashing. För att motverka 

detta krävs även en granskning av hållbarhetsrapporteringen. 

 

Vad som går att konstatera är att revisionsbyråernas roll kring den framtida utvecklingen av 

hållbarhetsrapportering och integrerad rapportering är mer långtgående än organisationernas 

egna rapporter. Detta oavsett om en mer omfattande granskning av hållbarhetsrapporteringen 

blir verklighet eller inte. Om hållbarhet blir en prioriterad fråga för viktiga intressenter kan även 

revisionsbyråernas kunder påverkas, och därmed bidra till ett ökat krav på revisorns kompetens. 

Området kan inte ignoreras då Sveriges största revisionsbyråer kommer att ha en påverkan på 

den framtida utvecklingen, och i dagsläget talar den snarare för business as usual än för 

integrerad rapportering. 

6.2 Diskussion 

Som slutsatsen visar har de flesta av Sveriges största revisionsbyråer fortfarande en lång väg 

att gå innan de når processen integrerad rapportering. GRI har varit ett alternativ som har 

prioriterats framför <IR> av många stora företag, men de är långt ifrån likvärdiga. Namnet 

integrerad rapportering kan skapa förvirring; konceptet handlar inte om att vara en vägledning 

till hur företag ska utforma sina rapporter, utan snarare om processen att integrera hållbarhet i 

hela affärsverksamheten. Neil Stevenson, som jobbar för den globala implementationen av 

integrerad rapportering på IIRC menar att det krävs att revisions- och rådgivningsbranschen 

förändrar sin attityd för att processen ska etableras (Hadjipetri Glantz, 2018). Även Velte (2018) 

menar att revisionsbyråerna har ett stort ansvar, vilket även författarna menar. Kritiken som har 
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lyfts mot ramverket och integrerad rapportering är att det är för tidskrävande och att 

kunskapsnivån är för låg i företagen för att lyckas, men det går att ifrågasätta om inte de företag 

som är experter inom området bör ha kompetens för att genomföra processen. Om de inte kan 

vara ett exempel på att det är möjligt, vilka företag ska då visa vägen? Det går att ifrågasätta 

om Sveriges mål om att vara en ledande aktör inom hållbar utveckling, och FN:s globala mål, 

kommer att nås i denna takten. 

 

Endast ett företag tillämpade ramverket och även om de lyckats utifrån de flesta aspekter fanns 

ett fåtal kriterier som hade prioriterats bort. En bidragande faktor kan vara att vissa fenomen i 

ramverket eventuellt hade behövt förtydligas och specificeras ytterligare, men det kan även ha 

sin grund i intressentmodellen. Under innehållsanalysen framkom att viss information 

saknades, vilket kan bero på att det inte finns något intresse eller legitimitetskrav från de 

prioriterade intressenterna. Även om poängen med integrerad rapportering är att hänsyn ska 

tas till fler intressenter, väger alltid företaget sitt eget intresse mot intressenternas 

informationsbehov. Företaget kommer inte att ta hänsyn till något legitimitetsgap från en 

intressent som företaget inte bedömer som prioriterad. För att integrerad rapportering ska få 

full effekt måste därmed legitimitetskraven från viktiga intressenter utvidgas. Detta kan vara att 

lagstiftare och myndigheter höjer sina krav på företagets hållbarhet, eller att samhällsdebatten 

kring företags hållbarhetsarbete leder till förändrade förväntningar hos intressenter som kunder, 

media och medarbetare. Ett annat alternativ hade varit att IIRC fick större makt, genom att till 

exempel erbjuda en certifiering av rapporten för att garantera att företaget når integrerad 

rapportering, och därmed bli en mer prioriterad intressent. Förväntan på att företagen ska 

upprätta integrerad rapportering måste dock komma från intressenterna, så länge ramverket är 

frivilligt.  

 

Om förväntningarna kring företagens hållbarhetsarbete höjdes skulle de som redan har 

applicerat processen integrerad rapportering få en konkurrensfördel, då ett legitimitetsgap 

mellan intressenternas förväntningar och de övriga företagen hade uppstått. Frågan är om 

samhällsdebatten inte redan går i denna riktning, vilket hade kunnat leda till detta skifte? Nya, 

hållbara affärsmodeller och en mer omfattande företagsredovisning innebär nya 

affärsmöjligheter för revisionsbyråerna. Det hade även kunnat leda till att revisorsyrket fick en 

större roll, vilket hade kunnat attrahera en ny typ av arbetskraft som annars inte hade sökt sig 

till yrket. Hade ett ökat hållbarhetsfokus kanske rent utav kunnat vara lösningen på 

problematiken kring kompetensbristen inom sektorn? Hållbarhet rankas högt bland viktiga 
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ämnen hos nyutexaminerade och att halka efter konkurrenter i denna aspekt kan leda till en 

ännu större problematik i rekryteringsfrågan.  

 

Tidigare studier inom ämnet har framför allt fokuserat på vad integrerad rapportering kan göra 

för företagen, snarare än för intressenterna, vilket Bernardi (2020) tar upp. Slutsatsen talar dock 

för det kan spela en stor roll för företagen vad integrerad rapportering kan göra för 

intressenterna, eftersom Bernardi även menar att företagen får allt mer press på sig från sina 

intressenter. Studier som har fokuserat på intressenternas roll och påverkan på kvaliteten på 

rapporten är ett relativt outforskat område som först publicerats de senaste åren. En av dessa är 

studien av Vitolla et al. (2019) som visar på att krav från viktiga intressenter har stor påverkan 

på rapporterna och dess kvalitet, vilket även styrks av resultatet från vår studie. Analysen talar 

dock för att intressenterna inte nödvändigtvis prioriteras i samma utsträckning i 

rapporteringssammanhang som de vanligtvis gör i verksamheten enligt Mitchell, Agle och 

Woods (1997) och intressentmodellen. Dessutom kan denna studie bidra med ytterligare en 

aspekt, att med praktiska exempel visa hur det ser ut för de största revisionsbyråerna i Sverige. 

Något som endast har gjorts för liknande branscher tidigare, och inte i Sverige. 

 

Frågan kvarstår dock om integrerad rapportering kan vara en lösning på problematiken kring 

greenwashing inom hållbarhetsrapporteringen. Utifrån information som framkommit i 

rapporten är svaret delvis. Resultatet visar att ju högre grad av integrerad rapportering desto 

större transparens uppnår företagen. Även om ett företag publicerar information om alla 

fenomen som <IR> ramverk kräver, går det dock inte att säkerställa att företagen inte väljer att 

exkludera relevant information av legitimitetsskäl, vilket talar för Gerwanskis (2020) forskning 

om att <IR> kan användas av legitimitetskäl. Det går även att ifrågasätta om det går att nå 

integrerad rapporterings perspektiv om reflektion av effekt på kapital och värdeskapande för 

intressenter på lång sikt, utan att intressentmodellen utvidgas med nya typer av intressenter. 

Kommer integrerad rapportering inom företag att leda till en hållbar framtid för framtida 

generationer, om dessa inte ens identifieras som en intressent för företagen? Och kommer 

utrotningen av biologisk mångfald att upphöra, om inte hänsyn tas till dem i företagens 

verksamhet? Borde detta få ett större fokus i den akademiska debatten, istället för <IR> 

ramverkets och IIRCs vara eller icke vara? 

 

Det går att konstatera att majoriteten av Sveriges största revisionsbyråer inte jobbar med 

integrerad rapportering, vilket innebär att de med stor sannolikhet inte heller gör det för deras 
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kunder. Om inte andra aktörer agerar för att främja utvecklingen av ramverket, innebär det att 

utvecklingen kommer att fortsätta att ligga närmare business as usual, eller åtminstone inte vid 

integrerad rapportering. Det finns dock ett företag, Grant Thornton, som går mot strömmen 

och kan sätta press på sina konkurrenter, och leda utvecklingen i Sverige för den nya typen av 

företagsrapportering. För att de ska lyckas krävs dock ett ökat medvetande och högre krav 

gällande hållbarhetsrapporteringen från viktiga intressenter. Då hade vi kunnat se en förändring 

bland Sveriges företag, mot en integrerad framtid.  

Förslag på fortsatt forskning 

För att kunna svara på rapportens syfte har företagens års- och hållbarhetsrapporter granskats. 

Ramverket <IR> har varit grunden för hela analysen och det som varit måttstocken för 

integrerad rapportering. Ingen insamling av kompletterande information om 

revisionsbyråernas hållbarhetsarbete har genomförts, såsom annan information publicerad av 

företagen eller intervjuer av företagets ansvariga inom området. Således har inte det specifika 

innehållet om hållbarhetsarbetet analyserats. För att kunna dra ännu mer grundade slutsatser för 

om integrerad rapportering verkligen leder till mer hållbara företag, hade en komplettering 

med analys av själva hållbarhetsarbetet hos respektive företag kunnat genomföras. Även en 

analys av tjänsteutbudet hade kunnat ge nya insikter om hållbarhet helt integreras ur dessa 

aspekter, eller fortfarande behandlas som en separat tjänst. Även en jämförelse mellan 

revisionsbyråerna och företag i andra branscher hade lett till ny intressant information inom 

ämnet.  

 

Utgångspunkten i innehållsanalysen har varit i vilken utsträckning de aspekter som <IR> 

ramverket nämner ska ingå i en integrerad rapport har presenterats. På grund av rapportens 

omfattning har författarna behövt göra en egen avgränsning från kriterierna i ramverket. Med 

en mer omfattande studie, med ett längre tidsperspektiv, hade alla kriterier i ramverket kunnat 

tas hänsyn till och en mer specifik bedömning av aspekterna i integrerad rapportering kunnat 

genomföras. Författarna hade även gärna sett fler studier som höll intressenterna i en mer 

central roll, och gärna att möjligheterna kring en utvidgning av intressentmodellen hade 

utforskats, med nya typer av intressenter som representerar hållbarhet på lång sikt. Författarna 

hoppas emellertid att rapporten ska ha bidragit till en ökad förståelse för integrerad 

rapportering och revisionsbyråernas roll i frågan. I bästa fall även bidragit till att besvara frågan 

som Gleeson-White (2014, återgivet i Bernardi, 2020) ställer; Can accountants save the planet? 



82 

 

Källförteckning 

Alvehus, J. (2016). Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok. Första upplagan. 

Stockholm: Liber. 

 

Andrews, A. L. & Granath, B. (2016). FN-fakta: Hållbar Utveckling. FN-förbundet. 

Tillgänglig online: https://fn.se/wp-content/uploads/2016/08/Faktablad-2-12-Hållbar-

utveckling.pdf [Hämtad 2020-11-23] 

 

Beck, A. C., Campbell, D. & Shrives, P. J. (2010). Content analysis in environmental 

reporting 

research: Enrichment and rehearsal and the method in a British-German context, The British 

Accounting Review, [e-journal] vol. 42, no. 3, ss. 207-222. Tillgänglig online via LUBsearch: 

http://lubsearch.lub.lu.se/ [2020-11-23] 

 

Bergström, G. & Boréus, K. (2012). Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Tredje upplagan. Lund: Studentlitteratur 

 

Bernardi, C. (2020). Implementing Integrated Reporting: Lessons from the Field, [E-bok] 

Cham: Springer eBooks. 

 

Bioni, L., Dumay, J. & Monciardini, D. (2020). Using the International Integrated Reporting 

Framework to comply with the EU Directive 2014/95/EU: can we afford another reporting 

façade? Meditari Accountancy Research, vol. 28, no. 5, ss. 889-914. Tillgänglig online: 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/medar-01-2020-0695/full/pdf [2020-

11-20] 

 

Bryman, A. & Bell, E. (2017) Företagsekonomiska forskningsmetoder. Tredje upplagan. 

Stockholm: Liber. 

 

Carroll, A. B. & Shabana, K. M. (2010). The Business Case for Corporate Social 

Responsibility: A Review of Concepts, Research and Practice. International Journal of 

Management Reviews, vol. 12, no. 1, ss. 85-105. Tillgänglig online via LUBsearch: 

http://lubsearch.lub.lu.se/ [2020-11-22] 

 

Chen, J, C., & Roberts, R. W. (2010). Toward a More Coherent Understanding of the 

Organization - Society Relationship: A theoretical Consideration for Social and 

Environmental Accounting Research. Journal of Business Ethics, vol. 97, no. 4, ss. 651-665. 

Tillgänglig online via LUBsearch: http://lubsearch.lub.lu.se/ [2021-01-10] 

 

Deegan, C. & Unerman, J. (2011). Financial Accounting Theory. Andra europeiska upplagan. 

Maidenhead: McGraw-Hill. 

 

https://fn.se/wp-content/uploads/2016/08/Faktablad-2-12-H%C3%A5llbar-utveckling.pdf
https://fn.se/wp-content/uploads/2016/08/Faktablad-2-12-H%C3%A5llbar-utveckling.pdf
http://lubsearch.lub.lu.se/
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/medar-01-2020-0695/full/pdf
http://lubsearch.lub.lu.se/
http://lubsearch.lub.lu.se/


83 

 

Deloitte (2020). Årsredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2019 - 31 maj 2020. Tillgänglig 

online: http://shared.deloitte.se/docs/arsredovisning_deloitte_1920.pdf [2020-11-25] 

 

De Villiers, C., Rinaldi, R. & Unerman, J. (2014). Integrated Reporting: Insights, gaps and an 

agenda for future research. Accounting, Auditing & Accountability Journal, vol. 27, no. 7, ss. 

1042-1067. Tillgänglig online: 

http://pdfs.semanticscholar.org/014d/375ed798d22e95be7d8ffa65f2a0286682a9.pdf [2021-

01-03] 

 

Dowling, J. & Pfeffer, J. (1975). Organizational legitimacy: Social Values and Organizational 

Behaviour. The Pacific Sociological Review, vol. 18, no. 1, ss. 122-136. Tillgänglig online via 

LuBsearch: http://lubsearch.lub.lu.se/ [Hämtad 2020-11-09] 

 

Dumay, J., Bernardi, C., Guthrie, J. & La Torre, M. (2017). Barriers to implementing the 

International Integrated Reporting Framework: A contemporary Academic Perspective. 

Meditari Accountancy Research, vol. 25, no. 4, ss.461-480. Tillgänglig online via LuBsearch: 

http://lubsearch.lub.lu.se/  [Hämtad 2020-11-19] 

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU av den 22 oktober 2014 om ändring av 

direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa stora företags och koncerners tillhandahållande av icke-

finansiell information och upplysningar om mångfaldspolicy (EUT C 327, 12.11.2013, s. 47). 

Tillgänglig online: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=SV [Hämtad 2020-11-23] 

 

EY (2020a). Om EY och Hållbarhet - En beskrivning av våra värderingar och hur 

hållbarhetsfrågor är integrerade i vårt arbete. Tillgänglig online: 

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/sv_se/home-index/pdf/ey-se-sustainability-

report.pdf [Hämtad 2020-11-25] 

 

EY (2020b). Årsredovisning och Koncernredovisning 2019/2020. Tillgänglig online: 

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/sv_se/home-index/pdf/ey-se-annual-report-

2020.pdf?fbclid=IwAR3cNUwT_KusvE6YD2wb0JYfzXJrCGIeaJ7NUqrwroeNZw54byRay3

JTIfk 

[Hämtad 2020-12-09] 

 

Fernando, S. & Lawrence, S. (2014). A theoretical framework for CSR practices: Integrating 

Legitimacy Theory, Stakeholder Theory and Institutional theory. The journal of theoretical 

Accounting Research, vol. 10, no. 1, ss. 149-178. Tillgänglig online via LuBsearch: 

http://lubsearch.lub.lu.se/ [2020-11-22] 

 

Flower, J. (2015). The International Integrated Reporting Council: A story of failure. Critical 

Perspectives on Accounting. Vol. 27 ss. 1-17. Tillgänglig online via LubSearch: 

http://lubsearch.lub.lu.se/ [Hämtad 2020-11-19] 

http://shared.deloitte.se/docs/arsredovisning_deloitte_1920.pdf
http://pdfs.semanticscholar.org/014d/375ed798d22e95be7d8ffa65f2a0286682a9.pdf
http://lubsearch.lub.lu.se/
http://lubsearch.lub.lu.se/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=SV
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/sv_se/home-index/pdf/ey-se-sustainability-report.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/sv_se/home-index/pdf/ey-se-sustainability-report.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/sv_se/home-index/pdf/ey-se-annual-report-2020.pdf?fbclid=IwAR3cNUwT_KusvE6YD2wb0JYfzXJrCGIeaJ7NUqrwroeNZw54byRay3JTIfk
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/sv_se/home-index/pdf/ey-se-annual-report-2020.pdf?fbclid=IwAR3cNUwT_KusvE6YD2wb0JYfzXJrCGIeaJ7NUqrwroeNZw54byRay3JTIfk
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/sv_se/home-index/pdf/ey-se-annual-report-2020.pdf?fbclid=IwAR3cNUwT_KusvE6YD2wb0JYfzXJrCGIeaJ7NUqrwroeNZw54byRay3JTIfk
http://lubsearch.lub.lu.se/
http://lubsearch.lub.lu.se/


84 

 

 

Freeman, Edward. R. (2010). Managing for Stakeholder: Trade-offs or Value Creation. 

Journal of Business Ethics, vol. 96, ss. 7-9. Tillgänglig online via LuBsearch: 

http://lubsearch.lub.lu.se/ [Hämtad 2020-11-11] 

 

Gerwanski, J. (2020). Managers´ incentives and disincentives to engage with integrated 

reporting or why managers might not adopt integrated reporting: an exploratory study in a 

nascent setting. Qualitative Research in Accounting & Management. Tillgänglig online: 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/QRAM-01-2019-

0025/full/html?skipTracking=true  [Hämtad 2020-11-19] 

 

Grant Thornton (2020). Tillsammans för ett hållbart näringsliv: Års- och 

hållbarhetsredovisning 2019/2020. Tillgänglig online: 

https://www.grantthornton.se/globalassets/1.-member-firms/sweden/pdf/om-

oss/arsredovisning/2020_gt_ars--och-hallbarhetsredovisning.pdf [Hämtad 2020-11-25] 

 

Gray, R., Owen, D. & Adams, C. (2009). Some theories for social accounting?: A review 

essay and a tentative pedagogic categorisation of theorisations around social accounting, i 

Freedman, M. & Jaggi, B. (ed.), Sustainability, Environmental Performance and Disclosure, 

Emerald Group Publishing Limited, Bingley UK, ss. 1-54 [E-book]. Tillgänglig via 

LuBsearch: http://lubsearch.lub.lu.se/ [Hämtad 2021-01-08] 

 

GRI (2013). G4 Sustainability Reporting Guidelines. Tillgänglig online: 

https://www.commdev.org/pdf/publications/Global-Reporting-Initiative-G4-Sustainability-

Reporting-Guidelines.pdf [Hämtad 2020-11-23] 

 

GRI (2016). GRI 101: Foundation. Tillgänglig online: 

https://www.globalreporting.org/standards/media/1036/gri-101-foundation-2016.pdf [Hämtad 

2020-11-11] 

 

GRI (u.å). About GRI. Tillgänglig online: 

https://www.globalreporting.org/about-gri/ [Hämtad 2020-11-11] 

 

Hadjipetri Glantz, S. (2018). Attityden till rapportering behöver förändras. Tidningen Balans. 

Tillgänglig online: https://www.tidningenbalans.se/nyheter/attityden-till-rapportering-

behover-forandras/  [Hämtad 2020-11-18] 

 

 

 

Integrated Reporting Committee of South Africa (IRCSA) (2011). Framework for integrated 

reporting and the integrated report. Tillgänglig online:  

IRC-of-SA-Integrated-Reporting-Guide-Jan-11.pdf (integratedreportingsa.org) [Hämtad 

2021-01-11] 

 

http://lubsearch.lub.lu.se/
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/QRAM-01-2019-0025/full/html?skipTracking=true
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/QRAM-01-2019-0025/full/html?skipTracking=true
https://www.grantthornton.se/globalassets/1.-member-firms/sweden/pdf/om-oss/arsredovisning/2020_gt_ars--och-hallbarhetsredovisning.pdf
https://www.grantthornton.se/globalassets/1.-member-firms/sweden/pdf/om-oss/arsredovisning/2020_gt_ars--och-hallbarhetsredovisning.pdf
http://lubsearch.lub.lu.se/
https://www.commdev.org/pdf/publications/Global-Reporting-Initiative-G4-Sustainability-Reporting-Guidelines.pdf
https://www.commdev.org/pdf/publications/Global-Reporting-Initiative-G4-Sustainability-Reporting-Guidelines.pdf
https://www.globalreporting.org/standards/media/1036/gri-101-foundation-2016.pdf
https://www.globalreporting.org/about-gri/
https://www.tidningenbalans.se/nyheter/attityden-till-rapportering-behover-forandras/
https://www.tidningenbalans.se/nyheter/attityden-till-rapportering-behover-forandras/
http://integratedreportingsa.org/ircsa/wp-content/uploads/2017/05/IRC-of-SA-Integrated-Reporting-Guide-Jan-11.pdf


85 

 

International Integrated Reporting Committee (IIRC) (2011). Towards integrated reporting: 

Communicating value in the 21st century. Tillänglig online: 

https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2011/09/IR-Discussion-Paper-

2011_spreads.pdf [Hämtad 2021-01-11] 

 

International Integrated Reporting Council (IIRC) (2013). The International <IR> 

Framework. Tillgänglig online: https://integratedreporting.org/wp-

content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf 

[Hämtad 2020-11-11] 

 

Integrated Reporting <IR> (u.å). How? The tool for better reporting. Tillgänglig online: 

https://integratedreporting.org/what-the-tool-for-better-reporting/ [Hämtad 2020-12-08] 

 

Istner-Byman, M. (2017). Företagen har mycket att vinna på att prioritera IR-arbetet. Realtid 

Media AB. Tillgänglig online: https://www.realtid.se/foretagen-har-mycket-att-vinna-pa-att-

prioritera-ir-arbetet [Hämtad 2020-11-20] 

 

KPMG (2017). The road ahead - The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting, 

2017. Tillgängling Online: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/10/kpmg-

survey-of-corporate-responsibility-reporting-2017.pdf [2020-11-19] 

 

KPMG (2020a). Hållbarhetsredovisning 2018/2019. Tillgänglig online: 

https://home.kpmg/content/dam/kpmg/se/pdf/komm/2020/kpmg-hallbarhetsredovisning-

2018-2019.pdf [Hämtad 2020-11-25] 

 

KPMG (2020b). Årsredovisning 2019-2020. Tillgänglig online: 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/se/pdf/komm/2020/arsredovisning-2019-2020-KPMG-

AB.pdf [Hämtad 2020-12-14] 

 

Lazano, R., Nummert, B. & Ceulemans, K. (2016). Elucidating the relationship between 

Sustainability Reporting and Organisational Change Management for Sustainability. Journal 

of Cleaner Production, vol. 125, ss. 168-188. Tillgänglig online via LuBsearch: 

http://lubsearch.lub.lu.se/ [Hämtad 2020-11-27] 

 

Lennartsson, R. (2014). Processen är viktigare än rapporten. Tidningen Balans. Tillgänglig 

online: https://www.tidningenbalans.se/nyheter/processen-ar-viktigare-an-rapporten/ [Hämtad 

2020-11-11] 

 

Lennartsson, R. (2016). Integrerad rapportering på 3 minuter. Tidningen Balans. Tillgänglig 

online: https://www.tidningenbalans.se/nyheter/integrerad-rapportering-pa-3-minuter/ 

[Hämtad 2020-01-06] 

 

Lennartsson, R. (2017). Hållbarhet - lever branschen som den lär? [PDF]. Tidningen Balans, 

no. 2, ss. 20-22. Tillgänglig online: 

https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2011/09/IR-Discussion-Paper-2011_spreads.pdf
https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2011/09/IR-Discussion-Paper-2011_spreads.pdf
https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf
https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf
https://integratedreporting.org/what-the-tool-for-better-reporting/
https://www.realtid.se/foretagen-har-mycket-att-vinna-pa-att-prioritera-ir-arbetet
https://www.realtid.se/foretagen-har-mycket-att-vinna-pa-att-prioritera-ir-arbetet
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/10/kpmg-survey-of-corporate-responsibility-reporting-2017.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/10/kpmg-survey-of-corporate-responsibility-reporting-2017.pdf
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/se/pdf/komm/2020/kpmg-hallbarhetsredovisning-2018-2019.pdf
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/se/pdf/komm/2020/kpmg-hallbarhetsredovisning-2018-2019.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/se/pdf/komm/2020/arsredovisning-2019-2020-KPMG-AB.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/se/pdf/komm/2020/arsredovisning-2019-2020-KPMG-AB.pdf
http://lubsearch.lub.lu.se/
https://www.tidningenbalans.se/nyheter/processen-ar-viktigare-an-rapporten/
https://www.tidningenbalans.se/nyheter/integrerad-rapportering-pa-3-minuter/


86 

 

https://www.paperton.com/shelf/reader/magazine_id/38714/whitelabel/balans-

2/uid/1343316/token/1f6eb275e1e884988ca1a6178a3d899dfef5d6d1#page/20 [Hämtad 2020-

11-19] 

 

Lodhia, S. (2014). Exploring the Transition to Integrated Reporting Through a Practice Lens: 

An australian Customer Owned Bank Perspective. Journal of Business Ethics, vol. 129, no. 3, 

ss. 585-598. Tillgänglig online via LUBsearch: http://lubsearch.lub.lu.se/ [2020-12-08] 

 

Mio, C., Marco, F. & Pauluzzo, R. (2016). Internal application of IR principles: Generali´s 

Internal Integrated Reporting. Journal of Cleaner Production, vol. 139, ss. 204-218. 

Tillgänglig online via LUBsearch: http://lubsearch.lub.lu.se/ [2020-12-08] 

 

Mitchell, R. K., Agle, B. R. & Wood, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder 

identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. The 

Academy of Management Review, vol. 22, no. 4, ss. 853-886. Tillgängling online: 

https://www.jstor.org/stable/259247?origin=JSTOR-pdf&seq=1#metadata_info_tab_contents 

[Hämtad 9 november 2020] 

 

Morphy, T. (u.å). Stakeholder Salience. Tillgänglig online: 

https://www.stakeholdermap.com/stakeholder-analysis/stakeholder-salience.html [Hämtad 

2020-12-26] 

 

Naturvårdsverket (2016). En Varmare Värld: Växthuseffekten och klimatets förändringar. 

Tredje upplagan. Tillgänglig online: 

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-1300-

4.pdf?pid=19441 [Hämtad 2020-11-20] 

 

Naturvårdsverket (2020). Varför behövs Parisavtalet? Tillgänglig online: 

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-

internationellt/Internationellt-

miljoarbete/miljokonventioner/Klimatkonventionen/Parisavtalet/Varfor-behovs-Parisavtalet/ 

[Hämtad 2020-11-09] 

 

PwC (2020). Års- och hållbarhetsredovisning 2019/ 2020. Tillgänglig online: 

https://www.pwc.se/sv/om-oss/arsredovisning-2019-2020.pdf [Hämtad 2020-12-16] 

 

Regeringskansliet (2014). Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy. 

Tillgänglig online: 

https://www.regeringen.se/contentassets/c6d343c8bb6f46e3ba7944fe1ea073e3/foretagens-

rapportering-om-hallbarhet-och-mangfaldspolicy-ds-201445 [Hämtad 2021-01-11] 

 

https://www.paperton.com/shelf/reader/magazine_id/38714/whitelabel/balans-2/uid/1343316/token/1f6eb275e1e884988ca1a6178a3d899dfef5d6d1#page/20
https://www.paperton.com/shelf/reader/magazine_id/38714/whitelabel/balans-2/uid/1343316/token/1f6eb275e1e884988ca1a6178a3d899dfef5d6d1#page/20
http://lubsearch.lub.lu.se/
http://lubsearch.lub.lu.se/
https://www.jstor.org/stable/259247?origin=JSTOR-pdf&seq=1#metadata_info_tab_contents
https://www.stakeholdermap.com/stakeholder-analysis/stakeholder-salience.html
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-1300-4.pdf?pid=19441
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-1300-4.pdf?pid=19441
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-miljoarbete/miljokonventioner/Klimatkonventionen/Parisavtalet/Varfor-behovs-Parisavtalet/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-miljoarbete/miljokonventioner/Klimatkonventionen/Parisavtalet/Varfor-behovs-Parisavtalet/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-miljoarbete/miljokonventioner/Klimatkonventionen/Parisavtalet/Varfor-behovs-Parisavtalet/
https://www.pwc.se/sv/om-oss/arsredovisning-2019-2020.pdf
https://www.regeringen.se/contentassets/c6d343c8bb6f46e3ba7944fe1ea073e3/foretagens-rapportering-om-hallbarhet-och-mangfaldspolicy-ds-201445
https://www.regeringen.se/contentassets/c6d343c8bb6f46e3ba7944fe1ea073e3/foretagens-rapportering-om-hallbarhet-och-mangfaldspolicy-ds-201445


87 

 

Regeringskansliet (2015). Sveriges arbete med Agenda 2030. Tillgänglig online: 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/globala-mal-

for-hallbar-utveckling/ [Hämtad 2021-01-09] 

 

Regeringskansliet (2016). Agenda 2030 för hållbar utveckling. Tillgänglig online: 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/agenda-2030-

for-hallbar-utveckling/ [Hämtad 2020-11-09] 

 

Regeringskansliet (u.å.a). Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. 

Tillgänglig online: 

https://www.regeringen.se/49c2e4/globalassets/regeringen/dokument/finansdepartementet/age

nda-2030/att-forandra-var-varld_agenda-2030-for-en-hallbar-utveckling.png.pdf [Hämtad 

2020-11-11] 

 

Regeringskansliet (u.å.b). Parisavtalet. Tillgänglig online: 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/parisavtalet/ [Hämtad 2020-11-09] 

 

Sethi, S. P. (1978). Advocacy Advertising - The American Experience. California 

Management Review, vol. 21, no. 1, ss. 55-67. Tillgänglig online via LuBsearch: 

http://lubsearch.lub.lu.se/ [Hämtad 2020-11-09] 

 

Suchman, M. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. The 

Academy of Management Review, vol. 20, no. 3, ss. 571-610. Tillgänglig online: 

https://www.jstor.org/stable/pdf/258788.pdf [Hämtad 2020-11-09] 

 

Svenskt näringsliv (u.å.). FAQ: Vad innebär lagen om hållbarhetsrapportering? Tillgänglig 

online: 

https://www.svenskhandel.se/contentassets/c368b07910fb43e0a2e941efcfbf67a5/faq-lag-om-

hallbarhetsrapport.pdf [Hämtad 2020-11-09] 

 

Svernlöv, C. & Svernlöv, M. (2018). ÅRL:s Krav på hållbarhetsrapport i större företag: En 

utredning av de nya reglerna med särskilt fokus på revisorernas granskningsroll. Balans, 3. ss. 

13-15. Tillgänglig online:  

https://www.tidningenbalans.se/wp-

content/uploads/2018/08/arls_krav_pa_hallbarhetsrapport_i_storre_foretag_en_utredning_av_

de_nya_reglerna_med_sarskilt_fokus_pa_revisorernas_granskningsroll.pdf [Hämtad 2021-01-

06] 

 

UNDP (2020). Blir världen bättre? Tillgänglig online: 

https://www.globalamalen.se/blirvarldenbattre/ [Hämtad 2020-11-09] 

 

UNDP (u.å.). Om globala målen. Tillgänglig online: 

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/ [Hämtad 2020-11-09] 

 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/globala-mal-for-hallbar-utveckling/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/globala-mal-for-hallbar-utveckling/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/agenda-2030-for-hallbar-utveckling/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/agenda-2030-for-hallbar-utveckling/
https://www.regeringen.se/49c2e4/globalassets/regeringen/dokument/finansdepartementet/agenda-2030/att-forandra-var-varld_agenda-2030-for-en-hallbar-utveckling.png.pdf
https://www.regeringen.se/49c2e4/globalassets/regeringen/dokument/finansdepartementet/agenda-2030/att-forandra-var-varld_agenda-2030-for-en-hallbar-utveckling.png.pdf
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/parisavtalet/
http://lubsearch.lub.lu.se/
https://www.jstor.org/stable/pdf/258788.pdf
https://www.svenskhandel.se/contentassets/c368b07910fb43e0a2e941efcfbf67a5/faq-lag-om-hallbarhetsrapport.pdf
https://www.svenskhandel.se/contentassets/c368b07910fb43e0a2e941efcfbf67a5/faq-lag-om-hallbarhetsrapport.pdf
https://www.tidningenbalans.se/wp-content/uploads/2018/08/arls_krav_pa_hallbarhetsrapport_i_storre_foretag_en_utredning_av_de_nya_reglerna_med_sarskilt_fokus_pa_revisorernas_granskningsroll.pdf
https://www.tidningenbalans.se/wp-content/uploads/2018/08/arls_krav_pa_hallbarhetsrapport_i_storre_foretag_en_utredning_av_de_nya_reglerna_med_sarskilt_fokus_pa_revisorernas_granskningsroll.pdf
https://www.tidningenbalans.se/wp-content/uploads/2018/08/arls_krav_pa_hallbarhetsrapport_i_storre_foretag_en_utredning_av_de_nya_reglerna_med_sarskilt_fokus_pa_revisorernas_granskningsroll.pdf
https://www.globalamalen.se/blirvarldenbattre/
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/


88 

 

Universum (2020). Studentundersökningen 2020. Tillgänglig online: 

https://universumglobal.com/se/blog/studentundersokningen-2020/ [Hämtad 2021-01-06] 

 

Velte, P. (2018). Is audit committee expertise connected with increased readability of 

integrated reports: Evidence from EU companies. Problems and perspectives in management, 

vol. 16, no. 2, ss. 23-41. Tillgänglig online via LUBsearch: http://lubsearch.lub.lu.se/ [2020-

12-09] 

 

Vinnova (2019). Kan innovation lösa klimatutmaningen? Tillgänglig online: 

https://www.vinnova.se/m/inspiration-for-innovation/innovation-en-podd-fran-

vinnova/poddavsnitt-6-kan-innovation-losa-klimatutmaningen/  [2020-11-23] 

 

Vitolla, F., Raimo, N., Rubino, M. & Garzoni, A. (2019). How pressure from stakeholders 

affects integrated reporting quality. Corporate Social Responsibility & Environmental 

Management, vol. 26, no. 6, ss. 1591-1606. Tillgänglig online via LuBsearch: 

http://lubsearch.lub.lu.se/ [Hämtad 2020-11-16] 

 

Vitolla, F., Raimo, N. & Rubino, M. (2019). Appreciations, criticisms, determinants, and 

effects of integrated reporting: A systematic literature review. Corporate Social Responsibility 

& Environmental Management, vol. 26, no. 2, ss. 518-528. Tillgänglig online via LuBsearch: 

http://lubsearch.lub.lu.se/ [Hämtad 2020-11-16] 

 

Vitolla, F., Salvi, A., Raimo, N., Petruzzella, F. & Rubino, M. (2020). The impact on the cost 

of equity capital in the effects of integrated reporting quality. Business Strategy & the 

Environment (John Wiley & Sons. Inc), vol. 29, no. 2, ss. 519-529. Tillgänglig online via 

LuBsearch: http://lubsearch.lub.lu.se/  [Hämtad 2020-11-24] 

 

Vourvachis, P. & Woodward, T. (2015). Content analysis in social and environmental 

reporting research: trends and challenges. Journal of Applied Accounting Research, vol. 16, 

no. 2, ss. 166-195. Tillgänglig online: 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JAAR-04-2013-0027/full/html 

[Hämtad 2020-11-24] 

 

https://universumglobal.com/se/blog/studentundersokningen-2020/
http://lubsearch.lub.lu.se/
https://www.vinnova.se/m/inspiration-for-innovation/innovation-en-podd-fran-vinnova/poddavsnitt-6-kan-innovation-losa-klimatutmaningen/
https://www.vinnova.se/m/inspiration-for-innovation/innovation-en-podd-fran-vinnova/poddavsnitt-6-kan-innovation-losa-klimatutmaningen/
http://lubsearch.lub.lu.se/
http://lubsearch.lub.lu.se/
http://lubsearch.lub.lu.se/
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JAAR-04-2013-0027/full/html

