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Abstract 

Society is becoming more aware of the impact the consumer society has on the environment, 

humans and our planet. This has resulted in higher demands for businesses to operate in a 

responsible manner with respect to sustainability. With increased consciousness new ways to 

report sustainability develops, which has led the International Integrated Reporting Council to 

launch a framework for integrated reporting in 2013. This is a whole new way of thinking where 

the operation of the business and sustainability must be integrated with each other to be able to 

show the connection between the economic, environmental and social aspects. In order to 

account for its integrated approach, an overall integrated report highlighting these three aspects 

is drawn up. This will be made visible by companies by integrating sustainability aspects in its 

annual report. 

The purpose of this study is to gain a deeper understanding of how integrated the annual reports 

of the mining industry companies are and to gain a deeper understanding of why firms choose 

to make use of integrated reporting. To answer the question of why companies choose to use 

the reporting form, a theoretical approach based on legitimacy theory, stakeholder theory, 

resource dependence theory and isomorphism is applied in order to get a broader understanding 

of the phenomenon. 

The result shows that by working with integrated reporting an opportunity creates to 

communicate their sustainability work in an easily and understandable manner to all 

stakeholders the company interacts with. The company is showing commitment to its 

stakeholders so that they are seen as legitimate, which in turn creates the ability for the company 

to obtain critical resources necessary for its operations. The two most critical resources for the 

mining industry is operating permit and competent employees. The result shows that even 

isomorphic forces have an impact regarding why the businesses in the study report in a similar 

manner. 

Keywords: Sustainability; Integrated reporting; Legitimacy theory; Stakeholder theory; 

Resource dependency theory; Isomorphism; Mining industry  
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Sammanfattning 

Samhället blir mer medvetna om påverkan konsumtionssamhället har på miljön, människan och 

vår planet. Denna medvetenhet har resulterat i att högre krav ställs på att företag driver sin 

verksamhet på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till hållbarhet. Med utvecklad medvetenhet 

utvecklas nya sätt att hållbarhetsredovisa vilket har lett till att International Integrated Reporting 

Council år 2013 lanserade ett ramverk för integrerad rapportering. Ramverket ska vara ett helt 

nytt sätt att tänka. Driften av verksamheten och hållbarhetsarbetet ska vara integrerade med 

varandra för att kunna se samband mellan de ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekterna. 

För att redovisa sitt integrerade arbetssätt ska en samlad integrerad rapport som belyser dessa 

tre aspekter sammanställas. Detta gör företagen genom att integrera hållbarhetsaspekterna i sin 

årsredovisning. 

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för hur integrerade företag i 

gruvindustrins årsredovisningar är samt att få en djupare förståelse för varför företagen väljer 

att använda sig av integrerad rapportering. För att besvara frågan om varför företagen väljer att 

använda sig av rapporteringsformen appliceras ett teoretiskt synsätt utifrån legitimitetsteorin, 

intressentteorin, resursberoendeteorin samt isomorfism för att få en bredare förståelse för 

fenomenet. 

Resultatet visar att genom arbetet med integrerad rapportering skapas en möjlighet att 

kommunicera sitt hållbarhetsarbete på ett lättförståeligt och samlat sätt till alla 

intressentgrupper som företaget interagerar med. Att företaget visar engagemang till sina 

intressenter gör att de ses som legitima vilket i sin tur skapar förutsättningar att erhålla 

nödvändiga resurser för förtegets verksamhet. De två mest kritiska resurserna för just 

gruvindustrin är tillstånd för drift och kompetenta medarbetare. Resultatet visar att även 

isomorfa krafter påverkar fallföretagen att redovisa på liknande sätt. 

Nyckelord: Hållbarhet; Integrerad rapportering; Legitimitetsteorin; Intressentteorin; 

Resursberoendeteorin; Isomorfism; Gruvindustrin  
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1 Inledning 

 
Inledningen lyfter fram studiens ämnesområde, forskningsfrågor samt tydliggör studiens syfte. 

För att läsaren ska få en ökad insikt för problemområdet ges en bakgrund till ämnet. 

 

 Problembakgrund 

Företagens rapportering av hållbarhet har utvecklats de senaste fyra decennierna. Det har blivit 

av större vikt för företag att ta hänsyn till andra aspekter än de finansiella. Det har utvecklats 

från att länderna i väst på 1970- talet började komplettera sin redovisning med en separat social 

rapport. Under 1980-talet skiftades dock fokus till miljörapportering. Under senare delen av 

1990-talet växte intresset för en sammanslagning av den sociala och miljömässiga aspekten 

(Hahn & Kühnen, 2013). Denna utveckling ledde till att Global Reporting Initiative (GRI) år 

1999 lanserade sitt första ramverk för hållbarhetsredovisning (GRI, 2015). De flesta företagen 

som redovisar hållbarhet använder sig utav GRI:s riktlinjer vilka nu är inne på fjärde 

generationen, G4, som utkom år 2013 (James, 2014). GRI tillåter ett val mellan tre 

rapporteringsnivåer med tillhörande indikatorer som kan vara allmänna men även 

branschspecifika (Frostensson, Helin, & Sandström, 2012). 

 

Omvärlden ställer större krav på företagen gällande deras ansvar för ett hållbart samhälle och 

företagen granskas hårt av media. Det är därför viktigt för företagen att de ligger i framkant och 

är transparenta mot sina intressenter för att inge förtroende. Nyheter sprids snabbt via internet 

och sociala medier. Det är inte endast aktieägare företagen behöver beakta utan även samhället, 

myndigheter och övriga intressenter som företaget granskas av (Abeysekera, 2013). 

 

Corporate Social Responsibility (CSR) relaterar till miljöskydd, hälsa och säkerhet på arbetet, 

HR management och positiva relationer med lokalsamhällen samt positiva relationer till kunder 

och leverantörer (Branco & Rodrigues, 2007). Samhället har många behov gällande hållbarhet 

såsom bevarandet av den naturliga miljön, omsorg om de anställda, ta vara på det lokala 

samhällets intressen och erbjuda högkvalitativa tjänster till företagets kunder. Det är även 

viktigt att beakta att företaget har som uppgift att införliva strategiska beslut som gynnar 

investerarna (Lo, Egri, & Ralston, 2008). 
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Ett företag har tre områden att beakta i sitt hållbarhetsarbete. Dessa tre områden illustreras på 

ett övergripande sätt enligt figur 1.1 nedan. Som exempel för ekonomiskt ansvar kan nämnas 

uppförandekod/compliance, anti-korruption och mutor, bolagsstyrning och transparens. 

Huvudpunkter för socialt ansvar omfattar bland annat arbetsvillkor och mänskliga rättigheter, 

samhällspåverkan, arbetsmiljö, säkerhet och hälsa samt lokal utveckling. Avslutningsvis 

beskrivs miljöansvar som åtagande gällande klimatpåverkan, miljöpåverkan, resurseffektivitet 

och avfall (KPMG, 2013). 

 

Figur 1.1 Tripple Bottom Line (KPMG, 2013) 

 

Det finns flera sätt att redovisa hållbarhet som tidigare nämnts. Bland annat CSR och GRI:s 

riktlinjer där företaget redovisar sina hållbarhetsaspekter i en separat rapport och där de inte är 

integrerade med de finansiella aspekterna i en samlad redovisning. Dock går allt fler företag 

mot att i olika grad integrera sina hållbarhetsaspekter i den årliga finansiella rapporten (Smith, 

2014).  

 

International Integrated Reporting Council (IIRC) lanserade den 9 december år 2013 ett nytt 

ramverk som kallas "integrerad rapportering" (IR) (IIRC, u.d.). Integrerad rapportering ska vara 

ett helt nytt sätt att tänka och ett nästa steg i hållbarhetsredovisningen. Det ska ge en mer 

förtroendegivande redovisning som inkluderar aspekter som dagens samhälle anser är viktiga. 

Dessa aspekter används för att bedöma företagets värdeskapande och prestation (PWC, 2013a). 

Syftet med den integrerade rapporteringen är att öka förtroendet för bolagsrapporteringen. Detta 

ökade förtroende ska ske genom en mer samlad information om hur saker som vision, mål, 
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strategi, affärsmodeller och tillgängliga resurser sammankopplas med ledningens beslut (PWC, 

2013b) 

Integrerad rapportering består av tre grundpelare vilka är intressenternas engagemang, 

bolagsstyrning och integrerad finansiell redovisning. I förlängningen är det väsentligt hur 

organisationen interagerar med både sina interna och externa intressenter (Smith, 2014). En 

central del är bolagsstyrningen och hur styrelsen interagerar med bolagets strategier samt hur 

bolagsstyrningen är integrerad med affärsverksamheten. Denna typ av rapportering är 

användbart för både företaget som får lättare att effektivt nå sina långsiktiga mål och dess 

intressenter som får en tydligare bild av företagets strategi och måluppfyllelse (James, 2014).  

 Problemdiskussion 

År 2012 släppte Apple en revisionsrapport där de granskat flera stora leverantörer och upptäckt 

missförhållanden och barnarbete i Kina (Dagens Nyheter, 2012). År 2013 avslöjar China Labor 

Watch (CLW) att Apples underleverantör Pegatron anställer minderåriga till fabriken och att 

de dessutom behöver arbeta i upprätt ställning upp till 11 timmar. Pegatron bryter mot såväl 

internationella som kinesiska lagar och normer (Daham, 2013). Detta är endast några av de 

exempel där media uppmärksammar felsteg hos företag. Under rubriken "investerare ratar olja 

och kol - satsar på förnyelsebart" konstateras att allt fler stora investerare flyr olje- och 

kolföretagen eftersom företag med stor klimatpåverkan på sikt kommer vara dåliga 

investeringar (Veckans Affärer, 2014). Det är händelser som dessa som leder till att hållbar 

redovisning har blivit ett så högaktuellt ämne. Företaget tappar legitimitet då skandaler som 

denna offentliggörs på sociala medier och i nyhetsflödet.  

Det har uppstått en oro för att den traditionella företagsrapporteringen inte längre är tillräcklig 

för att möta de informationsbehov intressenterna har. Problemet med de separata rapporterna 

är att de blir så omfattande att de blir överväldigande och det är svårt för intressenterna att 

urskilja det som de anser vara väsentligast. Målet med att integrera hållbarhetsaspekter i den 

årliga redovisningen är att höja kvalitén, inte längden på rapporten (Cheng, Green, Conradie, 

Konishi, & Romi, 2014). Företag behöver vara tydliga mot samhället och visa hur de arbetar 

med situationer liksom de som beskrivs ovan. Denna tydlighet menar IIRC att den integrerade 

rapporteringen ska hjälpa till med. Enligt dem är målet för den integrerade rapporteringen att 

skapa en bättre kommunikation av hur företaget skapar värde på kort, mellan och lång sikt inom 

ramen för den yttre miljön. Detta sker genom dess strategi, bolagsstyrning, möjligheter och 

prestationer (Cheng et al., 2014). 
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Institutionell teori används för att studera hur företag kan öka sin förmåga att växa och överleva 

i en konkurrerande omgivning genom att skapa legitimitet. Enligt denna teori är det inte endast 

väsentligt att öka företagens tekniska effektivitet utan det är även viktigt att utveckla färdigheter 

i att tillfredsställa intressenternas behov (Jones, 2004). Se intressentmodellen nedan i figur 1.2. 

 

Figur 1.2 Intressentmodell utifrån Bruzelius & Skärvad (2004) med miljön som extra intressent 

som ett resultat av Gibsons (2012) artikel. 

Det är nödvändigt för företaget att analysera sitt beroende till de olika intressenterna då 

resurserna i ett företag är begränsade och företaget behöver prioritera rätt saker. Företaget måste 

förstå i viket förhållande de står till sina olika intressenter då utbytet mellan företag och 

intressenter är olika (Bruzelius & Skärvad, 2004). Intressenter kan klassificeras som primära 

eller sekundära beroende på vilken påverkan de har på företaget (Clarkson, 1991). 

Somliga forskare anser att hela planeten skall ses som en intressent. Enligt Gibson (2012) skall 

miljön ses som en framträdande intressent och alla organisationer som bedriver verksamhet 

borde ha hänsyn till miljön som en nödvändig bakgrundsförutsättning. Organisationer har en 

skyldighet att skapa och bedriva hållbara företagsstrategier där det primära målet är att 

säkerställa att framtida generationer också kan leva på jordens resurser. Bendheim, Waddock, 

och Graves (1998) hävdar att miljön borde ha en högre prioritet och ses som en primär intressent 

men problemet är att jämfört med andra intressenter har inte miljön en direkt röst då 

opinionsbildande grupper som exempelvis externa miljögrupper ofta saknar förmåga att 

åstadkomma förändringar i privata verksamheter. 

Intressesynsättet som först lanserades av Charles (1938) bygger på att det ska vara jämvikt 

mellan bidraget som intressenten ger till organisationen och belöningen denne får från 
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organisationen. Så länge som belöningen motsvarar eller är större än bidraget blir intressenten 

kvar och stöttar organisationen. För att ha kvar jämvikten måste företagsledningen hela tiden 

omformulera målen för organisationen så de följer de krav intressenterna ställer. 

Inom den nyinstitutionella teorin beskrivs isomorfism som att företag inom samma 

organisationsfält efterliknar varandra när de är knutna till samma bransch eller industrier som 

är kopplade till varandra genom leverantör - producent - återförsäljare (Strang & Meyer, 1993). 

Företag i samma organisatoriska fält blir mer homogena desto mer mogen branschen är, de 

förändrar sig enligt normerna i samhället och i branschen för att skapa legitimitet (Eriksson-

Zetterquist, 2009). En anledning till att företagen väljer att redovisa hållbarhet i 

årsredovisningen så kallad integrerad rapportering är för att skapa legitimitet. Legitimitetsteorin 

baseras på att företag måste agera inom gränserna för vad samhället menar är socialt acceptabelt 

beteende för att fortsätta vara framgångsrika (O´Donovan, 2002). Det är gynnsamt för 

organisationer att ha samma form som andra företag, detta eftersom legitimitet uppnås hos alla 

som ingår i fältet och till skillnad från status är det ingenting företagen konkurrerar om 

(Eriksson-Zetterquist, 2009). Genom att integrera hållbarhetsaspekten i den årliga rapporten får 

företaget mer fokus på hållbarhetsarbetet och det skickar ut en viktig signal till samhället och 

företagets övriga intressenter (Eccles, 2012).  

Integrerad rapportering är inget lagkrav (Eccles, 2012). Varför tillämpar då företagen detta? Är 

det påverkan från yttre eller inre intressenter? Eller är det helt enkelt så att det ger en ökad 

lönsamhet genom att företaget blir mer fokuserat på hållbarhetsarbetet och hushållar mer med 

sina resurser? 

Eftersom Integrerad rapportering är obligatoriskt för börsnoterade företag i Johannesburg har 

ett par studier gjorts på sådana företag. Denna forskning har till största del fokuserat på kvalitén 

i företagens integrerade rapportering. Den ena fokuserar på företag inom gruvbranschen i 

Sydafrika eftersom branschen är allmänt känd för att vara belastande för miljön (Hindley & 

Buys, 2012). Den andra studien syftar till att skapa en matris för att kunna utvärdera 

informationen som finns beskriven i den integrerade rapporten. Den tillhandahåller även en 

insikt i problematiken kring implementeringen av rapporteringsformen (van Zyl, 2013). 

Abeysekera (2013) beskriver begreppet integrerad rapportering och har skapat en mall för 

användning av denna rapporteringsform. Gemensamt för alla artiklar är att de på ett eller annat 

sätt beskriver att intressenterna är en central del i en integrerad rapportering. Under 

litteraturgenomgången har vetenskapliga artiklar i Högskolan i Skövdes databaser används där 
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en förklaring till varför företag väljer att integrera sin rapportering utifrån ett 

intressentperspektiv och att ett isomorfiskt synsätt saknats.  

Denna studie kommer att fokusera på integrerad rapportering och hur mycket 

hållbarhetsaspekter företaget faktiskt integrerar i den årliga rapporten samt varför de väljer att 

tillämpa denna rapporteringsform. Vissa stora bolag har till viss del integrerat sin redovisning 

innan den slutliga versionen för integrerad rapportering lanserades i december år 2013. Boliden, 

som är ett av fallföretagen i studien anger exempelvis att de integrerade sin rapportering från 

och med år 2012. Därför är det intressant att undersöka hur väl de samt övriga bolag i studien 

uppfyllt de innehållskriterier som stipuleras i den slutliga versionen av ramverket för integrerad 

rapportering. 

En intressant bransch att undersöka i detta avseende är gruvbranschen på grund av dess allmänt 

kända miljöpåverkan. De har dessutom ett stort engagemang för samhället och ett socialt 

ansvar. I Sverige domineras gruvbranschen av två stora aktörer, LKAB som är statligt ägt och 

Boliden som är privat ägt. Sverige har en berggrund som är rik på metalliska mineraler och är 

idag ett ledande gruvland i EU med stor malmproduktion. Med detta följer ett ansvar att sprida 

bra metoder och teknik för både arbetsmiljö, yttre miljö och effektivitet. Leverantörer och 

servicebolag till gruvbranschen i Sverige har tagit fram miljö och kostnadseffektiva alternativ 

för att möta kraven på mer hållbara lösningar (SveMin, 2012). En sådan leverantör av utrustning 

till gruvdrift är Atlas Copco. LKAB, Boliden och Atlas Copco är organisationer som skulle 

kunna verka i ett gemensamt organisationsfält och därför påverkas mot homogenitet. 
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 Problemformulering 

Utifrån ovanstående problemdiskussion har följande problemformuleringar utformats. 

 Varför väljer företagen i gruvbranschen att integrera hållbarhetsaspekter i sin 

årsredovisning? 

 

 Hur integrerade är årsredovisningarna hos svenska företag inom gruvbranschen i 

nuläget? 

 Syfte 

Rapporten syftar till att skapa en djupare förståelse för hur integrerad hållbarhetsrapporteringen 

är i årsredovisningarna inom svensk gruvindustri. Fokus kommer även att ligga på företagens 

drivkrafter till valet av integration för att få förståelse för vad som ligger bakom beslutet att 

arbeta med integrerad rapportering. 
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2 Teoretisk referensram 

 

I den teoretiska referensramen presenteras och beskrivs hållbar utveckling vilket lägger 

grunden för ämnet hållbarhet. Hållbarhetsredovisning och alternativa ramverk samt 

integrerad rapportering beskrivs för att visa att det finns flera olika sätt att redovisa hållbarhet 

på. De utvalda teorierna som används i studien för att besvara frågeställningarna presenteras 

därefter. Dessa teorier vilka är legitimitetsteorin, intressentteorin, resursberoendeteorin samt 

institutionella teorin har valts utifrån inspiration från en artikel i Journal of Business Ethics.

Kapitlet avslutas med en sammanfattande analysmodell som bygger på kodningsschema utifrån 

använd teori. 

 

 Hållbar utveckling 

Efter andra världskrigets slut år 1945 hotades freden direkt genom den kapprustning av 

kärnvapen som pågick. Världens befolkning oroades av situationen och fokus på hur fred 

uppnås tillsammans med andra frågor som frihet, utveckling och miljö blev framträdande. Detta 

var embryot till hållbarhetsarbetet. År 1972 hölls en konferens i Stockholm som för första 

gången belyste konflikten mellan miljö och utveckling (Kates, Parris, & Leiserowitz, 2005). 

Begreppet hållbar utveckling introducerades år 1981 av en amerikansk författare vid namn 

Lester Brown och fick tio år senare sin internationella spridning genom att The World 

Commission on Environment and Development initierades av FN (FN, 2012). De tog fram en 

rapport som hette “Our Common Future” som publicerades år 1987. Den kom att kallas 

Brundtlandkommissionen eftersom Norges stadsminister var ordförande för kommissionen. 

Bruntdlandkommissionen kan sammanfattas med att en hållbar utveckling är en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov. Det är detta vi i dagligt tal kallar hållbarhet och det består av tre 

dimensioner som samspelar; ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet. År 1992 hölls den 

första FN konferensen om miljö och utveckling i Rio de Janeiro (The United Nations 

Conference on Environment and Development, UNCED). Ett av de mest framträdande 

resultaten var ett handlingsprogram som togs fram som heter Agenda 21 vilket innehåller 

internationella riktlinjer för hållbar utveckling (Kates et al.,2005). Dessa möten har därefter 

följts upp av Rio + 20 som var en konferens som hölls år 2012 där begreppet grön ekonomi 

introducerades gällande hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning. Ett andra tema 
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avhandlades och var det institutionella ramverket för hållbar utveckling, det vill säga hur 

effektivisering av regler och organisation kan uppnås (FN, 2012). Hållbar utveckling kan 

benämnas som ”a group of people with a common ideology who try together to achieve certain 

general goals” (Kates et al., 2005). Rörelser för socialt samhällsansvar har tre dimensioner vilka 

är att; icke-statliga organisationer såsom exempelvis Greenpeace försöker påverka företagens 

miljömässiga och sociala beteende, bolagen anstränger sig för att bidra till de hållbara 

utvecklingsmålen och minska dess negativa påverkan på miljön och de sociala aspekterna samt 

att internationella initiativ försöker öka förståelse för hur företag bättre kan ta hänsyn till miljön 

och samhället (Kates et al., 2005). 

 Hållbarhetsredovisning och alternativa ramverk 

Finansiell redovisning krävs genom redovisningsstandarder och regler för att informera och 

skydda investerare, aktieägare och kreditgivare (Abeysekera, 2013). De företag som innefattar 

denna studie följer alla tre IFRS (International Financial Reporting Standards) eftersom de är 

stora koncernföretag. Finansiell redovisning är dock inte längre tillräckligt. 

Ökade krav ställs på företagen att redovisa sitt hållbarhetsarbete. Det som vill uppnås är att få 

en höjd ambitionsnivå för hållbarhetsarbetet samtidigt som företaget blir mer transparent 

gentemot sina intressenter och möjlighet ges att följa upp företagens arbete (Borglund, 

Frostenson, & Windell, 2010). Genom att företaget öppet redovisar sitt hållbarhetsarbete utgör 

denna redovisning ett effektivt verktyg för att ansvar skall kunna utkrävas av företaget. 

Dessutom blir det självuppfyllt att ett företag som vet att det ska granskas utifrån 

hållbarhetsperspektivet också börjar uppföra sig mer ansvarsfullt (Dahl, 2007).  

Genom att kraven har ökat på redovisning av företagets sociala och miljömässiga ansvar, som 

kallas CSR (Corporate Social Responsibility) har det vuxit fram ett antal frivilliga standarder, 

regler och riktlinjer. Det har blivit angeläget att kunna mäta och redovisa hur företaget sköter 

sitt hållbarhetsarbete samt att göra det på ett sätt som gör organisationers 

hållbarhetsredovisningar jämförbara med varandra och över tid. Olika ramverk för detta 

ändamål har skapats såsom UN Global Compact, TEEB och GRI (Abeysekera, 2013). Det 

ramverk de flesta företag som hållbarhetsredovisar idag använder sig av är Global Reporting 

Initiative´s (GRI) riktlinjer. Detta ska styra hur företag redovisar ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt med hänsyn till affärsverksamheten (Borglund et al., 2010).  

EU ville få företagen att ta ett ökat ansvar (Frostenson & Borglund, 2006). De kom överens 

med de största företagen i Europa om ett frivilligt arbete med CSR frågor enligt EU:s riktlinjer. 
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Genom denna överenskommelse valdes självreglering istället för lagstiftning (Borglund et al., 

2010). Självreglering är generellt för de flesta riktlinjerna som finns för hållbarhetsredovisning. 

Enligt Crane och Matten (2007); Steurer (2010); Vogel (2005) är det mer effektivt med 

självreglering än lagstiftning för att skapa förändring i företagets praktiska hållbarhetsarbete. 

Vissa länder har dock valt att lagstifta redovisning av vissa sociala frågor och miljöpåverkan 

där Frankrike är det land som har infört de mest omfattande kraven på hållbarhetsredovisning. 

I Frankrike ska alla franska börsnoterade företag från och med år 2001 ha en integrerad 

hållbarhetsredovisning i årsrapporten. Från och med räkenskapsåret 2008 har regeringen i 

Sverige beslutat att statligt ägda bolag ska redovisa enligt GRI:s riktlinjer (Borglund et al., 

2010).  

 Integrerad rapportering 

Utvecklingen har gått från investerare som enbart fokuserar på det finansiella resultatet till en 

bredare bas av intressenter som kräver ansvarsfullt agerande. Genom denna utveckling har krav 

på företags användning av resurser och hur detta skall redovisas till intressenterna ökat. Även 

om andra redovisningsalternativ (GRI, UN Global Compact och TEEB) ökar kvalitén på 

organisationens aktiviteter bortom de finansiella aspekterna fokuserar de endast på en eller två 

aspekter av redovisning.  Bolagsstyrning redovisas genom olika rapporteringsformer och har 

ett starkt fokus på finansiella prestationer och belyser sällan aspekter utanför dessa ramar 

(Abeysekera, 2013).  

IIRC menar att Integrerad rapportering; 

…brings together the material information about an organization’s strategy, 

governance, performance and prospects, reflects the commercial, social and 

environmental context within which it operates. It provides a clear and 

concise representation of how an organization demonstrates stewardship and 

how it creates value, now and in the future. Integrated reporting combines the 

most material elements of information currently reported in separate reporting 

strands (financial, management commentary, governance and remuneration, 

and sustainability) in a coherent whole, and importantly: shows the 

connectivity between them; and explains how they affect the ability of an 

organization to create and sustain value in the short, medium and long term.  

(IIRC, 2011 s. 6) 
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Att redovisa tidigare nämnda aspekter separat belyser inte hur de påverkar varandra och det 

ökar endast mängden redovisning vilket gör att det blir svårare för dess intressenter att ta till 

sig. I integrerad rapportering förenas alla dessa aspekter (Bolagsstyrning, miljöredovisning, 

social redovisning, intellektuellt kapital och finansiellt kapital) och sammanväver dessa genom 

organisationens vision och värderingar (Abeysekera, 2013). Utöver denna sammanvävning 

förklaras även hur organisationen ska skapa och bevara värde på kort, mellan och lång sikt 

(IIRC, 2011).  

Enligt Van Zyl (2013) finns det två tillvägagångssätt när företag beslutar om att använda sig av 

integrerad rapportering. Det ena alternativet börjar med en medvetenhet från ledningen om 

verksamhetens påverkan på miljö och samhälle och utifrån detta integrerar de hållbarhet i 

verksamheten. Via den integrerade rapporten kommunicerar företaget med dess intressenter. 

Vanligast förekommande är dock att företag börjar skapa en integrerad rapport och att de utifrån 

detta identifierar svagheter i den befintliga företagsstrategin som måste förändras för att de ska 

bli mer hållbara. 

Att integrera hållbarhet i hela organisationen har fördelar. Det hjälper intressenter att förstå 

förhållandet mellan företagets finansiella prestationer och dess påverkan på miljön och 

samhället. Det ökar även beslutsfattares förståelse för företagets olika processer och funktioner 

samt hur de interagerar med varandra. Integrerad rapportering kan även sänka kostnader för 

företaget på lång sikt eftersom en ökad förståelse för verksamheten kan öka effektivitet och 

bidra till att nå organisationens mål (James, 2014). Att ha större engagemang för sina nuvarande 

och framtida anställda hjälper företaget att attrahera ny kompetens samt att behålla nuvarande 

kompetens. Integrerad rapportering kan även förbättra riskhanteringen i företaget (Akash & 

Kamble, 2013). 

Användbarheten av hållbarhetsredovisning varierar beroende på reabilliteten i innehållet 

(James, 2014). För att öka jämförbarheten och förtroendet för integrerad rapportering har som 

tidigare nämnts ett ramverk lanserats av IIRC som ska ge ett sätt för företagen att förhålla sig 

till integrerad rapportering.  

 Val av teorier 

Legitimitetsteorin, institutionell teori, resursberoendeteorin och intressentteorin tillhandahåller 

viktiga teoretiska ramverk vid studium av social och miljömässig redovisning (Chen & Roberts, 

2010). Alla dessa teorier liknar varandra i det anseende att de är systemorienterade teorier. 

Systemorienterade teorier antar att organisationer blir påverkade av omgivningen de verkar i 
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och omvänt, att organisationen i sin tur påverkar omgivningen. Detta ömsesidiga beroende 

arbetar organisationerna med för att minska osäkerheten och försäkra sin överlevnad. De olika 

teorierna har en gemensam syn på omvärlden på så vis att verkligheten och strukturer förändras 

kontinuerligt genom att organisationerna interagerar med varandra (Gray, Kouhy, & Lavers, 

1995). Enligt Chen och Roberts (2010) är den institutionella teorin, resursberoendeteorin och 

intressentteorin på ett eller annat sätt kopplade till legitimitet. De menar även att de olika 

teorierna överlappar varandra och kan användas för att skapa en bredare teoretisk förståelse för 

hållbarhetsredovisning. 

 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin passar in på studieområdet eftersom den kan bidra med en förklaring till 

varför företag väljer att redovisa hållbarhet i årsredovisningen. Gruvindustrin är en 

miljöbelastande verksamhet vilket gör det än mer väsentligt att ge upplysningar till samhället 

för att bibehålla sin legitimitet. 

Legitimitetsteorin härleds från konceptet organisatorisk legitimitet vars definition är: 

…a condition or status which exists when an entity´s value system is 

congruent with the value system of the larger social system of which the entity 

is a part. When disparity, actual or potential, exists between the two value 

systems, there is a threat to the entity´s legitimacy. 

 (Dowling & Pfeffer, 1975 s. 122)  

Definitionen innebär att organisationen upprätthåller legitimitet så länge samhällets och 

organisationens värderingar överensstämmer. Så fort skillnader uppstår mellan de två 

värdesystemen kommer legitimiteten hotas och företaget behöver beakta och vidta åtgärder för 

detta.  

Organisationens prestation och ekonomiska effektivitet är inte tillräckligt för att uppnå och 

behålla legitimitet. Organisationer uppnår legitimitet om de sätter upp mål som är i enighet med 

den socialt konstruerade värdegrunden (Epstein & Votaw, 1978). Legitimitet bedöms subjektivt 

av intressenterna, betraktaren bedömer om ett företags mål och tillvägagångssätt är legitimt 

eller inte. En organisation kan agera på ett sätt som i själva verket inte är accepterat av samhället 

men är avvikelsen från det socialt accepterade värdegrunden obemärkt skadas ändå inte 

legitimiteten (Suchman, 1995). Eftersom legitimitet ges till företaget av externa parter indikerar 
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det att förändringar i sociala normer och värderingar är en av anledningarna till att 

organisationer förändras (O´Donovan, 2002). 

När företaget genomför aktiviteter för att öka sin legitimitet är det avgörande att de upplyser 

om detta (Cormier & Gordon, 2001; Deegan, Rankin, & Voght, 2000). Om företaget inte 

kommunicerar sina aktiviteter kommer de aldrig uppnå den avsiktliga legitimiteten. Den 

integrerade rapporteringen kan vara ett verktyg för att kommunicera med intressenterna.  

För att kunna hantera legitimitet behöver företaget veta hur legitimitet införskaffas, hur det 

bevaras och hur det kan förloras. Enligt Watrick & Mahon (1994) kan luckor mellan samhällets 

förväntningar och företagets aktiviteter ske på tre sätt; 

 

 Företagets prestation förändras medan samhällets förväntningar på prestationen är 

densamma 

 Samhällets förväntningar på företagets prestation förändras medan prestationen hos 

företaget förblir densamma 

 Både Företagets prestation och samhällets förväntningar på prestationen förändras men 

åt olika håll eller i olika takt 

 

Det kan även vara svårt för företagen att bedöma statusen på sin legitimitet då denna kan 

förändras utan att företaget för den sakens skull förändrar några aktiviteter. Denna förändring 

kan ske genom att sammansättningen av organisationens betraktare ändras, eller om 

betraktarnas värderingar skiftar. Vidare kan dessa orsaker även påverka varandra (O´Donovan, 

2002). Exempelvis kan opinionen bli intolerant mot företag som använder sig av icke 

förnyelsebara resurser. Denna intolerans kan vara till fördel för verksamheter som kan erbjuda 

miljövänligare alternativ för resursanvändning. Gruvindustrin är ett exempel på företag som 

använder sig av icke förnyelsebara resurser. Opinionen skapas inte sällan genom påverkan från 

media vilket påverkar intressegrupper som hjälper till att skapa social medvetenhet som i sin 

tur kan leda till regeländringar, se figur 2.1. 
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Figur 2.1 Orsaker till förändring i publikens värderingar baserad på artikel författad av 

O´Donovan (2002) 

Sammanfattningsvis är legitimitet någonting som bedöms subjektivt och som företag får genom 

att betraktaren uppfattar företaget som legitimt. Legitimitet erhålls genom att samhällets och 

företagets socialt konstruerade värdegrund stämmer överens. En essentiell del i denna 

överensstämmelse är att företaget agerar ansvarsfullt och arbetar för ett hållbart samhälle.  Detta 

arbete kan företag kommunicera ut till sin omgivning genom årsredovisningen. Det är av 

intresse för studien att utifrån ett legitimitetsperspektiv undersöka varför företagen i fallstudien 

använder sig av integrerad rapportering. Nedan diskuteras kopplingen mellan legitimitet och 

intressentteorin, resursberoendeteorin och institutionell teori. 

 Intressentteorin 

Intressentteorin kan vara en användbar teori att beakta eftersom kommunikationen och 

samverkan med de olika intressenterna är en central del i att redovisa hållbarhet i den årliga 

rapporten. Enligt denna teori kan företaget bedöma hur väsentliga de olika intressenterna är för 

verksamheten och hur företaget skall hantera de olika intressenttyperna för att undvika 

komplikationer. Freeman (1998) definierar intressenter som ”groups and individuals who 

benefit from or harmed by, and whose rights are violated or respected by, corporate actions” (s. 

174). Att driva en verksamhet är inte isolerande händelser, på ett eller annat sätt påverkas olika 

grupper inom och utom företagets verksamhet. 

Clarkson (1991) menar att det finns två typer av intressenter, de primära och de sekundära. De 

primära intressenterna är de som är vitala för företagets fortlevnad, ett företag kan alltså inte 

överleva utan dessa. Det som utmärker de primära intressenterna är att de står i förhållande till 

verksamheten som exempelvis ägare, anställd, leverantör och kunder. För att företaget ska 
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överleva krävs att det skapar tillräckligt mycket värde och bemöter sina primära intressenter på 

ett tillfredställande sätt (Clarkson, 1995). Sekundära intressenter är de som påverkar eller blir 

påverkade av företagets verksamhet men inte har några direkta transaktioner med företaget. 

Dessa intressenter är inte essentiella för företagets överlevnad (Clarkson, 1991). Sekundära 

intressenter är exempelvis regering, landsting, kommuner, utbildningsinstitutioner, media, 

lokalbefolkning, samhälls- och intressegrupper i övrigt. Uppdelningen av intressenter i två 

kategorier underlätta för företaget att urskilja de mest väsentliga intressenterna, men utan att 

för den skull bortse från de sekundära då de genom olika händelser snabbt kan bli primära 

(Carrol, 1996).  

Intressentteorin menar att varje intressents eller intressegrupps inverkan på organisationen är 

olika. Den påstår även att förväntningarna från intressenterna kan vara varierande och ligga i 

konflikt med varandra (Clarkson, 1995). Aktiviteter för att uppnå legitimitet ska utgå från 

organisationens förståelse för intressenternas förväntningar (Chen & Roberts, 2010). Det är 

dock inte ovanligt att företag utgår från vad de tror att dess intressenter förväntar sig av dem 

istället för det intressenterna verkligen efterfrågar vilket kan resultera i åtgärder från 

intressenterna. En förutsättning för företaget att interagera på ett bra sätt med sina intressenter 

är dess vilja att kommunicera och kompromissa med dem och skapa en tvåvägskommunikation. 

Denna förutsättning är en förklaring till varför företag frivilligt engagerar sig i ett antal sociala 

aktiviteter som sponsorskap, välgörenhet och aktiviteter för de anställda. På detta vis får 

företaget social acceptans och en norm skapas för hur legitimitet uppnås (Chen & Roberts, 

2010). Intressentterorin lyfter fram vikten av att uppfylla så många intressenters behov som 

möjligt för att erhålla legitimitet (Freeman, 1984). 

Enligt Donaldson och Preston (1995) kan intressentteorin användas på tre olika sätt. Dessa är 

det deskriptiva/empiriska perspektivet, det normativa perspektivet och det instrumentella 

perspektivet. Det vanligaste perspektivet i tidigare forskning är det deskriptiva sättet där ett 

försök att beskriva eller förklara specifika företags karaktärer och beteenden görs. Detta 

perspektiv förklarar inte varför det är på ett visst sätt utan det förklarar endast hur saker och 

ting är. Det normativa perspektivet används för att tolka företagets funktion och identifiera de 

moraliska eller filosofiska riktlinjer som bör följas. Detta perspektiv förklarar hur saker och ting 

borde vara och ser intressenten som målet för verksamheten och inte att de är ett medel för att 

uppfylla ett annat. Det sistnämnda perspektivet är det instrumentella perspektivet som fokuserar 

på koppling mellan intressenthänsyn och uppfyllandet av finansiella mål såsom tillväxt och 

lönsamhet. Enligt detta perspektiv ses intressenter som ett medel för att nå effektivitet och deras 
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intressen som ett medel för att nå en högre nivå av mål såsom överlevnad och tillväxt. 

Intressenternas intressen ses som en faktor företaget skall ta hänsyn till då de arbetar för att 

maximera intressenters förmögehet. 

Så väl det deskriptiva som det normativa perspektivet är otillräckligt som analysverktyg för att 

besvara den här uppsatsens problemfråga. Integrerad rapportering kan leda till ökad legitimitet 

för företaget som i sin tur kan förbättra företagets lönsamhet och tillväxt. Rapporteringsformen 

lägger stor vikt vid att företaget interagerar med sina intressenter. Utifrån det instrumentella 

perspektivet kan företaget med hjälp av en sådan rapporteringsform generera möjligheter att 

överleva, växa och få ökad effektivitet.  

Sammanfattningsvis är intressenter enligt denna studie inte ”slutet” utan ett ”medel” för 

företaget att nå verksamhetsmål och legitimitet. Det finns primära och sekundära intressenter 

som kan urskiljas och dess behov behöver bli mötta för att inte riskera ageranden mot företaget 

från intressenterna. För att företaget ska överleva och växa behöver det skapa värde för dess 

intressenter. Teorin är väsentlig att inkludera eftersom studien utifrån ett intressentteoretiskt 

synsätt ska analysera varför fallföretagen använder integrerad rapporteing. 

 Resursberoendeteorin 

Resursberoendeteorin är användbar i denna studie eftersom legitimitet dels ger tillgång till 

externa och interna resurser och dels för att integrerad rapportering är ett verktyg för att skapa 

legitimitet genom att den interagerar med företagets intressenter. 

Utgångspunkten för resursberoendeteorin är att ingen verksamhet är självförsörjande. Det finns 

ett centralt antagande om att verksamheter handlar under osäkerhet på grund av sitt beroende 

av externa resurser för att överleva. Denna teoris fokus inriktas sålunda på hur omvärlden 

påverkar organisationen och vilka effekter detta får (Pfeffer & Salancik, 1978, 2003).  

Resursberoendeteorin handlar i grunden om att företaget för dess överlevnad är beroende av 

anskaffning av resurser. Företaget blir beroende av dess omgivning då de måste samspela med 

andra som kontrollerar dessa resurser. Företaget utarbetar enligt Pfeffer & Salancik, (1978, 

2003) strategier för att säkra flödet av kritiska resurser som bland annat kan vara samarbeten 

med externa parter och skapa relationer med starka organisationer som kontrollerar essentiella 

resurser för företagets överlevnad (Chen & Roberts, 2010). Resurser behöver inte vara det 

direkt uppenbara såsom råvaror utan omfattas även av information, medarbetare, kapital, 

tjänster och legitimitet. Det är viktigt att hela tiden arbeta aktivt med tillgången till resurserna 
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för att minska sårbarheten i verksamheten. Teorins kärna består av hur organisationen ska få 

tillgång till de kritiska resurser som den behöver (Pfeffer & Salancik, 1978, 2003). 

Olika förhållanden bör beaktas då verksamheten bedömer sitt resursberoende gentemot andra 

intressenter. Dels behöver bedömningar göras för hur kritiska olika resurser är för företaget då 

alla resurser inte är lika nödvändiga för företagets överlevnad. Vissa resurser kan bytas ut utan 

att företaget förlorar legitimitet eller effektivitet medan andra är kritiska för att företaget ens 

ska överleva. Huruvida resurserna är begränsade i omvärlden behöver även det beaktas. 

Exempelvis är olja en begränsad resurs som skadar miljön. Om verksamheten kan använda sig 

av andra mer miljövänliga metoder såsom vindkraft för driften kan företaget vinna legitimitet 

och effektivitet (Nygaard, 2002). 

Hybels (1995) anser att legitimitet är något företag erhåller genom sina transaktioner med 

omgivningen. Han menar vidare att legitimitet krävs innan företaget kan få tillgång till sina 

resurser. Det är viktigt att identifiera kritiska aktörer både internt och externt vars godkännande 

är nödvändigt för en organisations överlevnad (Hybels, 1995). 

Resursberoendeteorin kan ses som en förlängning av intressentteorin och därför är det intressant 

att studera dessa två tillsammans. Verksamheten och dess intressenter är beroende av varandra 

till stor del på grund av resurserna de båda behöver. Resurs kommer i analysmodellen ha en 

bred betydelse där allt företaget behöver ha tillgång till för att bedriva sin verksamhet 

inkluderas. 

 Isomorfism 

Inom institutionell teori är organisatoriska strukturer och processer i fokus. Företag inom 

samma bransch uppvisar ett mönster av att bli mer och mer lika varandra (isomorfism) och detta 

bryter igenom både funktionsgränser och geografiska gränser (Eriksson-Zetterquist, 2009). På 

grund av detta är det intressant att se hur lika de utvalda företagen i förevarande studie är genom 

att de verkar i samma bransch. 

Enligt DiMaggio och Powell (1983) var det inte kravet på effektivitet som ledde till att fler 

företag fick sin organisationsform utan de växte fram genom en strukturering av 

organisationsfält där omgivningen sätter förutsättningarna. Författarna menar även att det finns 

tre mekanismer som påverkar organisationen och bidrar till institutionaliseringen; Tvingande 

krafter, imiterande krafter och normativa krafter. 
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Tvingande krafter är sådant som politiska påtryckningar men kan även innebära att 

organisationer med mer makt kräver anpassning av fältets svagare organisationer. Både 

samhället och andra organisationer ställer formella och informella krav och företaget förväntas 

agera på ett visst sätt. Den omgivning företaget verkar i påverkar såväl företagets beteende som 

struktur (DiMaggio & Powell, 1983). Staten kan på olika sätt få företagen att agera som de vill. 

Denna inverkan uppnås på olika sätt genom lagar, skatter alternativt bidrag för att få företagen 

att agera som staten önskar. Eftersom integrering av hållbarhetsaspekter i den årliga 

redovisningen inte är lagstadgat mer än till en viss del, enligt ÅRL, i Sverige torde större 

organisationers påtryckningar vara en mer trolig faktor till likheter enligt denna mekanism.  

Imiterande krafter innebär att en organisation härmar redan etablerade organisationer. Detta 

beteende drivs av osäkerhet och är en snabb och ekonomisk väg till en accepterad lösning som 

redan fungerar i praktiken. Företaget som imiterar syftar till att få en fungerande lösning och 

företaget som står modell kan vara eller icke vara medvetet om att det blir imiterat. Genom att 

studera en framgångsrik modell och anpassa sig till den ökar företagets legitimitet (DiMaggio 

& Powell, 1983).  

Normativa krafter utgår från professionalism som ger det rätta sättet att göra saker på. Genom 

att företagen anställer liknande personal från samma bransch med liknande utbildning skapas 

en likformighet. Detta beteende skapar en pool av utbytbara individer (DiMaggio & Powell, 

1983). Normativa krafter kan även omfatta moraliska plikter som enligt Suchman (1995) 

innebär att yrkets medlemmar definierar vilka metoder och förhållningssätt de bör förhålla sig 

till. Detta förhållningssätt skall även följas och kontrolleras hos producenterna för att säkerställa 

att de moraliska plikterna följs även där. Organisationerna i samma organisationsfält utarbetar 

inte bara metoder och förhållningssätt utan de utvecklar även en gemensam vokabulär. Om 

någon organisation avviker från den gemensamma vokabulären i branschen riskerar den att ses 

som nonchalant och irrationell. Om organisationen ses på detta vis av övriga företag i 

organisationsfältet kan organisationen ses som onödig och förlora legitimitet (Eriksson-

Zetterquist, 2009). 

Enligt DiMaggio och Powell (1983) är det inte alltid självklart vilken av de tre mekanismerna 

som påverkar organisationerna till homogenitet. Det är inte heller säkert att bara en förklarar 

påverkan till förändringen mot homogenitet utan det kan även vara så att flera av dem verkar 

tillsammans. 
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Organisationer belönas genom att vara lika varandra inom fältet eftersom det blir lättare att 

rekrytera personal och genomföra transaktioner som gör att företaget ses som legitimt. Denna 

legitimitet i sin tur underlättar erhållandet av medel från finansiärer vilket driver på företagets 

framgång och skapar förutsättningar för överlevnad (Eriksson-Zetterquist, 2009). 

Vidare är det inte säkert att homogenitet leder till ökad effektivitet utan kan istället vara ett sätt 

för organisationen att möta samhällets krav (Meyer & Rowan, 1977). Ofta påverkas företagens 

val att gå mot homogenitet av sociala normer, symboler, tro och ritualer och inte av ny teknologi 

eller materiella uppmaningar (DiMaggio & Powell, 1983). 

Tvingande krafter, imiterande krafter och normativa krafter kommer i analysmodellen användas 

för att bedöma om institutionaliserande mekanismer påverkar företaget att integrera 

hållbarhetsaspekter i årsredovisningen. 
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 Sammanfattande analysmodell 

Legitimitetsteorin handlar i stort om att företagets och samhällets sociala kontrakt skall 

överensstämma för att företaget i betraktarens ögon ska erhålla legitimitet. Medan denna teori 

ser på samhället som stort går intressentteorin in på specifika parter och hur de genom hänsyn 

till de primära och sekundära intressenterna ska uppnå legitimitet. Vidare ska aktiviteter för att 

uppnå legitimitet utgå från organisationens förståelse för intressenternas förväntningar, genom 

att svara till intressenternas behov uppnår företaget legitimitet. (Chen & Roberts, 2010). 

Resursberoendeteorin lyfter fram att företag inte är självförsörjande och är beroende av externa 

parter för att överleva (Pfeffer & Salanick, 2003). Om företaget ses som legitimt kan det 

underlätta för företaget att erhålla företagskritiska resurser (Hybels, 1995). Isomorfismen och 

dess tre mekanismer kan hjälpa till att förklara likheter hos de tre fallföretagens 

årsredovisningar. Isomorfism kan enligt DiMaggio och Powell (1983) leda till att de liknande 

företagen kan uppnå legitimitet. Därför kan den erhållna legitimiteten vara en av anledningarna 

till att företagen redovisar på liknande sätt.  

Dessa systemteoretiska teorier har ett gemensamt antagande att omgivningen påverkar 

organisationen och att organisationen i sin tur påverkar samhället. Legitimitet är en central 

faktor i de olika teorierna vilket står beskrivet ovan. Genom analys utifrån dessa teoretiska 

perspektiv kommer en djupare förståelse uppnås för varför företagen väljer att integrera sin 

rapportering ges. Nedanstående analysmodell har utformats utefter den teoretiska 

referensramen. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.2 Sammanfattande analysmodell  
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3 Metod 

 

Metodkapitlet beskriver hur denna studie har genomförts från början till slut kombinerat med 

resonemang och motiveringar kring de metodval som gjorts under undersökningens gång. 

Inkluderat under de olika rubrikerna framkommer metodkritik för de olika valen som gjorts i 

studien. Avslutningsvis presenteras även en redogörelse av undersökningens Reliabilitet, 

Validitet samt Källkritik. 

 

 Metodval 

Denna studie utgörs av en kvalitativ flerfallsundersökning där fallet är integrerad rapportering 

i stora bolag inom organisationsfältet svensk gruvnäring.  Studien omfattar tre företag, LKAB, 

Boliden och Atlas Copco.  

Den grundläggande formen av fallstudie innebär att detaljerat studium av ett enda fall görs. Ett 

fall kan i detta avseende menas med en organisation, en plats, en speciell person eller en specifik 

händelse. Flerfallsundersökningar i företagsekonomisk forskning brukar ha två eller fler 

organisationer som jämförs (Bryman & Bell, 2011). Genom detta ges en bättre utgångspunkt 

för att bedöma om en teori stämmer eller inte genom att jämföra två eller flera fall (Eisenhardt, 

1989; Yin, 1984). Genom att jämföra de olika fallföretagen med varandra kan det bedömas om 

den ursprungliga analysmodellen kan förklara den verklighet som finns. Kontrasten i studien 

består av att det ena fallföretaget är statligt ägt medan de två andra är privatägda.  

Det finns kritik mot denna typ av studie. Eftersom det finns ett behov av att utforma 

jämförelsegrunden redan i tidigt skede kan ett redan utstakat fokus hindra det mer öppna 

angreppssättet. Själva jämförelsen kan ibland få tyngre vikt än den sakfråga som undersöks 

(Dyer & Wilkins, 1991). I examensuppsatsskrivningens upplägg krävs en viss ordning av 

inlämnandet där den teoretiska referensramen skall vara inlämnad innan empirin är insamlad 

vilket gör att det föreligger en risk. Det är därför nödvändigt att vara observant senare under 

empiriinsamlingen för att uppmärksamma andra intressanta infallsvinklar som kan utveckla 

eller modifiera den ursprungliga analysmodellen. 
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 Urval 

Kvalitativa undersökningar är resurskrävande och därför är det sällsynt att göra 

totalundersökningar även om populationen är liten. Av den anledningen utförs nästan alltid 

urvalsundersökningar. Kvalitativa undersökningar handlar mer om att exemplifiera än att 

generalisera (Svenning, 2003). Urvalet av gruvbolag har gjorts enligt subjektivt urval vilket 

görs då de intervjuobjekt som ska studeras passar bäst in i studien (Achsel, 1999).  

Vilka fall som väljs vid fallstudier baseras oftast på teoretiska grunder och inte slumpmässiga. 

Kvaliteter hos undersökningsobjekten styr vilka fall som blir utvalda (Svenning, 2003). Initialt 

låg intresset på stora svenska bolag med någon form av integrerad rapportering för att sedan 

begränsas till en utvald bransch. Valet föll på företag som verkar inom samma organisatoriska 

fält. DiMaggio och Powell (1983) menar att företag befinner sig i samma organisatoriska fält 

om de verkar i samma bransch eller att de har en koppling till varandra genom leverantör-

producent-återförsäljare. De verkar under liknande förutsättningar vilket gör att insamlad data 

i högre grad blir jämförbart.  

Vid val av företag har ett medvetet val gjorts. LKAB är ett statligt storföretag inom 

gruvbranschen som till stor del har integrerad rapportering. Boliden är ett motsvarande företag 

till storlek och verksamhet men det är privatägt. Atlas Copco är en leverantör av gruv- och 

bergbrytningsteknik och är privatägt. Alla tre bolag omsätter miljardbelopp och de två 

privatägda företagen befinner sig på NASDAQ OMX Nordic Stockholm i Large Cap. Samtliga 

bolag verkar inom samma organisationsfält. Till en början valdes LKAB och Boliden ut då de 

har liknande verksamhet och storlek samt för att det ena bolaget är statligt och den andra är 

privatägt. Atlas Copco är leverantör av gruv- och bergbrytningsteknik till både LKAB och 

Boliden och är därför en viktig intressent som tillhandahåller resurser. Det är önskvärt att 

studera huruvida även Atlas Copco har likheter med LKAB och Boliden eftersom de verkar i 

samma organisatoriska fält. 
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 Datainsamling 

Både primär- och sekundärdata används i denna studie för att besvara frågeställningarna. 

Primärdata är data som empiriskt samlas in och skapas för just den undersökning som 

genomförs och samlas in för första gången (Alvehus, 2013). Primärdata i denna studie kommer 

bestå av intervjuer med informanten från företagen. Sekundärdata är sådant empiriskt material 

som skapats för ett annat ändamål än för själva studien (Alvehus, 2013). Den sekundärdata som 

används i denna studie är företagens årsredovisningar, ramverket för integrerad rapportering, 

nyhetsartiklar samt relevant lagstiftning 

 Innehållsanalys 

Kvalitativ innehållsanalys av företagens årsredovisningar kommer genomföras för att besvara 

de båda frågeställningarna som lyder; 

 Hur integrerade är rapporterna hos svenska företag inom gruvbranschen i nuläget? 

 Varför väljer företagen i gruvbranschen att integrera hållbarhetsaspekter i sin 

redovisning? 

Kvalitativ innehållsanalys är subjektiv och fokuserar på den bakomliggande meningen med 

texten (Bryman & Bell, 2011). Det är en metod som i stor utsträckning används vid 

redovisningsforskning och kan ge goda insikter i redovisningspraxis (Steenkamp & Northcott, 

2007). Innehållsanalysen är ett flexibelt tillvägagångssätt som kan användas på diverse 

ostrukturerade texter och passar därför in i studien då företagens årsredovisningar granskas 

(Bryman & Bell, 2011). Utifrån granskningen samlas empiri in som ligger till grund för att 

besvara frågeställningarna. Den först beskrivna innehållsanalysen bidrar till att besvara frågan 

om hur integrerade fallföretagens årsredovisningar är. Den andra innehållsanalysen som sker 

utifrån ett kodningsschema ligger till grund för att besvara frågan om varför fallföretagen 

använder integrerad rapportering. De två olika innehållsanalyserna beskrivs nedan. 

 The International Integrated Reporting Framework är ett ramverk framtaget av IIRC (IIRC, 

2013). Utifrån detta ramverk har en checklista utarbetats bestående av innehållskriterier där 

uppfyllandegraden kommer att jämföras mellan företagen, se bilaga 1. Varje uppfyllt kriterium 

kommer att tilldelas en poäng och en summering görs där varje bolag får en procentuell 

uppfyllandegrad. Denna uppfyllnadsgrad räknas fram genom att antalet poäng som bolaget 

uppnått divideras med antalet möjliga poäng. Genom att kriterierna som ska bedömas och de 

undersökta bolagen är uppställda i matrisform blir det möjligt att se dess likheter och olikheter. 
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Varje delkategori i ramverket vilka består av innehållselement för den integrerade 

rapporteringen kommer att sammanfattas individuellt för varje fallföretag. Syftet är att tydligare 

visa de olika kategoriernas innehåll. Eftersom ramverket består av rekommendationer och 

riktlinjer mer än exakt utformade regler kan kategoriernas innehåll, taget från 

årsredovisningarna, se lite olika ut mellan dessa bolag. Denna innehållsanalys ska ge en 

förståelse för hur integrerade fallföretagens årsredovisningar för år 2013 är. 

Vidare kommer ytterligare en innehållsanalys genomföras. Kvalitativ innehållsanalys innebär 

ett sökande efter bakomliggande teman i det material som analyseras (Bryman & Bell, 2011). 

Utifrån teorierna granskas fallföretagens årsredovisningar för år 2013. Textstycken som 

representerar respektive teori kategoriseras enligt kodningsschema under begreppen legitimitet, 

intressenter, resurser, integrerad rapportering samt isomorfism, se bilaga 3. Data struktureras 

genom att empiriavsnittet är uppdelat efter respektive fallföretag för att en jämförelse mellan 

dem ska kunna ske på ett överskådligt sätt.  

Företagens årsredovisning för år 2013 är de dokument som kommer att analyseras. Eftersom 

graden av integration mellan företagen ska undersökas och inte utvecklingen av integrationen 

kommer endast ett år att studeras. 

 Intervjuer 

Semi-strukturerade intervjuer genomförs med de tre fallföretagen. Intervjuerna ger en chans att 

förtydliga sådant som är otydligt eller otillräckligt från innehållsanalysen. Det gör även att ett 

mer nyanserat svar på varför företaget väljer att integrera hållbarhetsaspekter i årsredovisningen 

ges. En intervju per företag kommer att genomföras med ansvarig för redovisningen av 

hållbarhetsarbetet i respektive företag.  

Semistrukturerade intervjuer är den vanligaste typen av intervju där ett fåtal öppna frågor ställs 

till respondenten. Ett högre krav ställs på intervjuaren då informanten har stor möjlighet att 

styra intervjuns innehåll (Alvehus, 2013). Det krävs en viss struktur i intervjun för att få svar 

på de frågor som uppstått genom innehållsanalysen samtidigt som andra infallsvinklar också är 

intressanta. För att få ut så mycket som möjligt av intervjun bör intervjuaren inte styra 

informanten för mycket. Det blir då troligen en mer nyanserad intervju där följdfrågor kan 

ställas och därigenom får informanten berätta sin historia och inte den intervjuaren skapar. 

Intervjuerna spelas in efter informanternas godkännande för att kunna få en mer detaljerad 

analys som kvalitativ forskning kräver. Direkt efter intervjun förs anteckningar på 
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omständigheter runt intervjun såsom om den var i lugn miljö och andra upplevelser om 

intervjun. 

 Triangulering 

I och med att flera metoder används för att undersöka fenomenet ökas den interna validiteten, 

detta kallas för triangulering (Bryman & Bell, 2011). Genom att kombinera olikartade metoder 

kan den ena metodens svaga sidor styrkas upp av den andra metodens starka sidor och vice 

versa (Merriam, 2011). Två varianter av innehållsanalys av fallföretagens årsredovisningar 

användas preliminärt för att utvinna information som är anknutna till den teoretiska 

referensramens teorier och grad av integration enligt ramverket för integrerad rapportering. Den 

första innehållsanalysen går ut på att genom en checklista bedöma grad av integrering, se bilaga 

1. Den andra innehållsanalysen utgår från kodningsschema som visas i bilaga 3. Utefter den 

andra innehållsanalysen görs en intervju per företag för att ytterligare fördjupa förståelsen för 

varför fallföretagen väljer att integrera hållbarhet i årsredovisningen. 

 Validitet och Reliabilitet 

Intern validitet innebär att det skall finnas en koppling mellan de teoretiska idéer forskaren 

utvecklar och de observationer som samlas in (Bryman & Bell, 2011). Denna koppling 

försäkras genom noggrann studie av litteraturen för att kunna skapa relevanta teman för 

innehållsanalysen och relevanta intervjufrågor. För att ytterligare stärka den interna validiteten 

används respondentvalidering. Respondentvalidering innebär att forskaren förmedlar sina 

resultat till de människor som medverkat i intervjuerna. Valideringen görs för att få en 

bekräftelse på att författaren uppfattat respondentens svar på ett korrekt sätt. Olika former av 

respondentvalidering kan användas (Bryman & Bell, 2011). Det transkriberade underlaget från 

intervjuerna kommer att skickas till informanten för att denne ska få chansen att rätta fel som 

uppkommit om sådana finns. Risk föreligger att informanten vill redigera sina svar för att 

framstå i bättre dager (Bryman & Bell, 2011) men här måste författaren kritiskt granska 

ändringarna för att försäkra sig om att det inte blir en förvanskning av verkligheten. Denna risk 

gör att det blir än mer betydelsefullt att spela in intervjuerna för att kunna gå tillbaka och 

undersöka de ändringar som kan uppkomma.  

Enligt Jacobsen (2002) är det även viktigt att vara kritisk till informantens vilja att svara 

sanningsenligt på frågorna i intervjun för att stärka validiteten. Det kan finnas incitament för 

informanterna att försköna verkligheten då de har ett egenintresse i företaget. Eftersom studien 
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handlar om hållbarhet kan informanterna ha motiv att överdriva sitt hållbarhetsarbete och detta 

hålls i åtanke då intervjusvaren används i studien. 

Extern validitet och reliabilitet är enligt Bryman och Bell (2011) båda problematiska i 

kvalitativa studier eftersom det inte går att stanna upp en social miljö och dess betingelser samt 

att urvalen oftast är små. Extern validitet innefattar studiens generaliserbarhet i andra situationer 

och sociala miljöer och extern reabillitet innebär i vilken utsträckning studien kan repeteras och 

få samma resultat (Bryman & Bell, 2011). Just dessa två är svåra att försäkra i en fallstudie då 

specifika företag valts ut. För att öka den externa reliabiliteten kommer en av tre intervjuer ske 

genom personligt möte vilket gör att det är lättare att få till en mer djupgående intervju än 

telefon och mejl intervjuer. Det finns dock alltid en risk för att intervjuaren kan påverka 

informanten genom sin närvaro vid besöksintervjuer (Svenning, 2003). Frågor som kan styra 

informantens svar undviks. 

Vid innehållsanalysen kodas och kategoriseras texten med utgångspunkt från de aktuella teman 

och ämnesområden giltiga för studien. För att säkra reliabiliteten har kodning skett på ett 

konsekvent sätt som skall vara likartad mellan olika kodare och den ska även vara konsekvent 

över tid (Bryman & Bell, 2011), se bilaga 3. Genom att använda ett redan utarbetat accepterat 

ramverk för integrerad rapportering kan trovärdigheten för studien stärkas (Steenkamp & 

Northcott, 2007). 

 Källkritik 

Källkritiken är viktig och innebär att en granskning av underlaget sker utifrån dess äkthet, 

beroende och närhet. Vidare bör det beaktas om ett dokument skrivits för ett särskilt syfte (Lind, 

2014). Information har inhämtats från olika källor där både primära och sekundära källor har 

använts. Informationskällorna till det teoretiska ramverket har främst utgjorts av vetenskapliga 

artiklar, hämtade på skolans databaser ABI/INFORM Complete och Emerald. Informationen 

har även till viss del inhämtats från böcker och internetsidor. 

Genom att använda sig av triangulering och därmed olika informationskällor så minskar risken 

att fastna i ett perspektiv. I empiriavsnittet har årsredovisningar granskats samt kompletterats 

med intervjuer med personer som är ansvariga för hållbarhetsarbete eller miljö på företag inom 

gruvbranschen. 

Vid datainsamlingen är det väsentligt för studien att data är trovärdig och att den är insamlad 

på ett trovärdigt och seriöst sätt (Trost, 2010). För att öka reliabiliteten av data samt att erhålla 
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en rapport med god kvalité har dokumentation och reflektion gjorts under arbetets gång med 

hänsyn till vilka källor som har använts.  

Enligt Scott (1990) bör de dokument som ska användas i en innehållsanalys bedömas utifrån 

tre kriterier vilka är autenticitet, trovärdighet och representativitet. Då offentliga 

organisationsdokument används som underlag för en studie behöver författaren vara medveten 

om att de som producerat dokumentet kan ha en viss ståndpunkt de vill framföra (Bryman & 

Bell, 2011). De finansiella delarna i årsredovisningarna har granskats noga och 

hållbarhetsinformationen har granskats översiktligt av externa revisorer, därför kan 

dokumenten bedömas vara trovärdiga och autentiska. Eftersom studien fokuserar på 

hållbarhetsinformation i årsredovisningen är dokumenten representativa för studien. 

 Etiska reflektioner 

Det finns etiska frågor i samhällsvetenskaplig forskning som behöver beaktas som resulterar i 

fyra krav vilka är; 

 Medverkande personer ska vara medveten om syftet med studien 

 Medverkande personer måste vilja medverka och dessutom ha möjlighet att avsluta sitt 

deltagande när denne så önskar 

 Personuppgifter måste behandlas på ett hänsynsfullt sätt 

 Det insamlade empiriska materialet skall förvaras på ett säkert sätt (Lind, 2014) 

Dessa krav tar författaren hänsyn till då empiri samlas in och behandlas. Under mejlkontakt 

med informanterna har en förklaring för vad studien handlar om beskrivits. Inga känsliga frågor 

har formulerats vid framtagande av intervjumall men om informanten ändå skulle känna att det 

finns frågor de inte vill svara på tas hänsyn till detta. Efter det att intervjumaterialet är behandlat 

skickas transkriberingen till informanterna för att de ska ha möjlighet att bedöma om rätt 

information har framgått. Det insamlade empiriunderlaget samt personuppgifter hanteras på ett 

respektfullt sätt. 

   Genomförande 

Den första innehållsanalysen genomfördes utifrån den checklista som utformats baserat på 

ramverket för integrerad rapportering. Genom att systematiskt gå igenom årsredovisningarna 

gjordes bedömningar för huruvida punkterna i checklistan var uppfyllda eller inte. För vidare 
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förklaring till om kategorierna är uppfyllda eller inte, se bilaga 2. Årsredovisningarna 

granskades flera gånger för att minimera risken för felaktigheter. 

Efter denna granskning påbörjades en andra innehållsanalys som innebar att med utgångspunkt 

från den teoretiska referensramen granska fallföretagens årsredovisningar enligt ett 

kodningsschema, se bilaga 3. Kodningsschemat underlättade behandlingen av den omfattande 

textmassan genom att den gav möjlighet att kategorisera texten utifrån legitimitet, intressenter, 

resurser, isomorfism samt integrerad rapportering. Genom att data kategoriserades redan vid 

insamlingen underlättades arbetet med utformningen av empiri och analys.  

Efter att innehållsanalyserna var genomförda formulerades intervjufrågor för att fylla de 

informationsluckor som identifierats. Två av intervjuerna skulle äga rum på företagens kontor 

i Stockholm men då det ena företaget var tvunget att omboka så genomfördes en besöksintervju 

och två telefonintervjuer. En upplevd nackdel var att telefonintervjuerna blev kortare och mer 

specificerade än besöksintervjun, se intervjutider i bilaga 4. Dock minskar risken för att 

intervjuaren influerar informantens svar genom sin närvaro.  Intervjuerna spelades in och 

transkriberades för att kunna ha med citat från dem i arbetet. 

   Analys 

Insamlad data från den kvalitativa innehållsanalysen och intervjuerna analyseras utifrån 

analysmodellen som konstruerats i den teoretiska referensramen. I empiriavsnittet presenteras 

varje fallföretags data var för sig för att sedan mötas i en gemensam analys där likheter och 

olikheter lyfts fram. Under varje fallföretags rubrik i empiriavsnittet presenteras insamlad data 

från innehållsanalysen och intervjuerna under de olika kategorierna som presenteras i 

kodningsschemat vilken återfinns i bilaga 3. Kategorierna är integrerad rapportering, 

legitimitet, intressenter, resurser samt isomorfism. I analyskapitlets början återfinns en mer 

empirinära analys i förhållande till tidigare studier under rubriken ”Integrerad rapportering”. 

Efter detta övergår analysen till de olika teorierna som har används för studien. Eftersom de 

fyra teorierna på ett eller annat sätt är kopplat till legitimitet har varje teoretisk rubrik kopplats 

till begreppet legitimitet. Utifrån analysen har en förklaringsmodell för varför företag integrerar 

sin rapportering utformats. 
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4 Empiri 

 

I början av detta avsnitt presenteras förutsättningar för gruvdrift och gruvbranschens 

miljöpåverkan samt vad årsredovisningslagen säger måste redovisas i årsredovisningen. 

Därefter presenteras integrerad rapportering samt dess innehållselement utifrån ramverket. 

Vidare i detta avsnitt presenteras fallföretagen samt insamlad empiri från innehållsanalyser 

och intervjuer separat för varje fallföretag. 

 

 Gruvindustrin 

Gruvindustrin är en speciell bransch som har vissa speciella lagar och regler som måste följas 

gällande miljön. För att få en ökad förståelse för branschens verksamhet beskrivs nedan vilka 

förutsättningar och lagar gruvindustrin behöver rätta sig efter för fortsatt drift samt vilka de 

främsta miljöpåverkningarna är. I årsredovisningslagen finns speciella regler för vilken 

information årsredovisningen ska innehålla när det gäller tillståndspliktig verksamhet, därför 

förklaras även denna reglering kort.  

4.1.1 Förutsättningar för gruvdrift 

Ett företag som vill starta en gruva måste få sin sak prövad i flera instanser. Allt börjar med ett 

undersökningstillstånd för att erhålla ensamrätten att prospektera mineraler i det specifika 

området. Både Bergsstaten och länsstyrelsen skall besluta om tillståndet enligt Minerallagen 

(SFS 1991:45) men tycker de olika är det regeringen som avgör utgången. Förutom att 

Bergsstaten prövar ansökningar om tillstånd enligt Minerallagen så utövar de också tillsyn av 

efterlevnaden till denna lag. 

Även Miljöbalken (1991:808) är en lag gruvindustrin behöver rätta sig efter. Denna balk syftar 

till att främja hållbar utveckling som bygger på en insikt att naturen måste skyddas och att 

människan måste ta ansvar för att förvalta naturen väl då människan vill bruka eller förändra 

den. Enligt denna balk måste företag med tillståndspliktig verksamhet årligen lämna in en 

miljörapport till Länsstyrelsen. Denna rapport skall innehålla åtgärder för uppfyllandet av 

villkoren i tillståndet samt resultatet av åtgärderna. 
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4.1.2 Miljöpåverkan 

Gruvindustrin är en högriskbransch förknippad med stora risker gällande hälsa, säkerhet och 

miljö. Det är företagen som måste driva ett aktivt arbete för att identifiera och förebygga de 

risker som finns. Oavsett om gruvdrift sker ovan eller under jord så påverkar den miljön på 

olika sätt (Karltorp, 2008). Buller, damm, utsläpp av föroreningar till vatten och luft, sjöar och 

grundvatten samt ingrepp i landskapsbilden är den mest uppenbara påverkan på omgivningen. 

Gruvavfall är den viktigaste miljöaspekten att ta hänsyn till då gruvor är mycket avfallsintensiva 

(SGU, 2015). 

4.1.3 Årsredovisningslagen 

I enlighet med ÅRL (1995:1554) skall förvaltningsberättelsen innehålla sådana icke-finansiella 

upplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning eller resultat och 

som är relevant för den aktuella verksamheten. Detta innefattar miljö- och personalfrågor. 

Företag som bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet skall lämna upplysningar 

om verksamhetens påverkan på den yttre miljön. Gruvindustrin är en sådan bransch som 

innefattas i tillståndspliktig verksamhet och behöver därför lämna sådana upplysningar.  

 Integrerad rapportering 

Ramverket för integrerad rapportering ligger till grund för den utformade checklistan som i 

studien används för att avgöra hur integrerade fallföretagens årsredovisningar är. Nedan 

beskrivs en kort förklaring till ramverket för att sedan beskriva de innehållselement som den 

integrerade rapporten skall innehålla. 

4.2.1 Ramverket för integrerad rapportering 

Enligt IIRC (2013) är det huvudsakliga ändamålet med ramverket att tillföra information om 

företagets värdeskapande över tid till finansiärerna men även till andra intressenter som är 

intresserade av verksamhetens värdeskapande över tid.  

Ramverket är principbaserat och skall framföra organisationers individuella omständigheter 

samtidigt som den ska möjliggöra jämförelser mellan organisationer för att möta intressenternas 

informationsbehov. Trots att endast ett fåtal specifika KPI och mätmetoder är beskrivna finns 

det vissa krav som behöver uppfyllas för att en rapport skall kunna betecknas som integrerad 

rapportering (IIRC, 2013).  
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En integrerad rapport strävar efter att ge en inblick i hur företagets resurser och relationer 

påverkas av verksamheten. Dessa resurser och relationer kallas ”Capitals” i ramverket. Den 

integrerade rapporten ska även förklara hur organisationen skapar värde över kort, mellan och 

lång sikt för den externa omgivningen (IIRC, 2013).  

Ramverket är till för att ge vägledning, klargöra vilket innehåll som karakteriserar en integrerad 

rapportering och förklara dess fundamentala koncept. Det skall även hjälpa företaget att 

identifiera den information som skall ingå i den integrerade rapporteringen för att bedöma 

organisationens värdeskapande. Den bedömer dock inte kvalitén på organisationens strategi 

eller prestation (IIRC, 2013). 

4.2.2 Innehållselement 

Nedan redovisas de åtta delar som en integrerad rapportering skall innehålla enligt IIRC:s 

ramverk (IIRC, 2013). 

Organisatorisk överblick och yttre miljö - Hur ser organisationen ut och under vilka 

omständigheter verkar den? 

Här beskrivs företagets affärsidé och vision. Företaget informerar om sin kultur, etik och sina 

värderingar. Andra väsentliga upplysningar gäller marknader, kunder, konkurrenter, position i 

värdekedjan, marknadskrafter, hot, möjligheter och verksamhetsstruktur. Betydande kvantitativ 

information som antal anställda, intäkter och antal länder företaget verkar i redovisas så att 

utvecklingen av olika intressanta kvantiteter syns. Vidare beskrivs faktorer som påverkar den 

yttre miljön och hur företaget svarar på det. Detta kan vara faktorer som påverkar företaget 

genom politiska beslut, lagar, kommersiella, sociala eller miljömässiga omständigheter. 

Essentiellt för företaget är deras intressenter och behovet av legitimitet samt att miljömässiga 

utmaningar såsom klimatförändringar belyses. 

Styrning - Hur stödjer företagets ledningsstruktur dess förmåga att skapa värde på kort, 

medellång och lång sikt? 

Här redovisas hur styrelsen är sammansatt gällande kön, bakgrund kompetens och erfarenhet. 

Integrerad rapportering visar också på processer som använts för att göra strategiska beslut och 

hur företaget hanterar risker, integritet och etik. Det framgår också vilket ansvar ledningen tar 

för att uppmuntra innovation samt hur ersättningar och incitament är länkade till värdeskapande 

på kort, mellan och lång sikt. 
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Affärsmodell - Vad är företagets affärsmodell? 

För att uppnå sitt mål med värdeskapande över tid har företaget ett system för att omvandla 

inputs via affärshändelser till outputs. Detta system kallas för affärsmodell. Inputen består av 

de mest väsentliga delarna vilka har betydelse för företagets förmåga att skapa värde över tid. 

De mest centrala affärshändelserna beskrivs och kan inkludera hur företaget väljer att 

positionera sig på marknaden, löser behovet av förnyelse och hur företaget anpassar sig till 

förändring. Outputs är sådant som företagets nyckelprodukter, tjänster, biprodukter och avfall.  

Utfall (Outcomes) delas upp i internt utfall såsom arbetsmoral, intäkter och kassaflöde samt 

externt utfall såsom kundnöjdhet, varumärkeslojalitet, sociala och miljömässiga effekter. Vissa 

företag använder sig av flera affärsmodeller om de t.ex. befinner sig inom olika 

marknadssegment. I detta fall måste en beskrivning av varje enskild affärsmodell såväl som 

kopplingarna och synergierna mellan dem ske. 

Risker och möjligheter – Vilka är de specifika risker och möjligheter som påverkar företagets 

förmåga att skapa värde på kort, mellan och lång sikt och hur hanterar företaget dem? 

Prioriterade risker och möjligheter specifika för organisationen identifieras. Denna kategori kan 

inkludera såväl interna som externa risker/möjligheter eller en kombination av de båda. 

Åtgärder som görs för att mildra effekterna av riskerna eller det som görs för att skapa värde av 

möjligheterna kommer fram här. 

Strategi och resursfördelning – Vart vill organisationen komma och hur ämnar den komma 

dit? 

Företagets strategiska mål över tid redovisas och en belysning av vilka strategier som redan är 

igångsatta liksom de som ska implementeras för måluppfyllelse lyfts fram. Det sker en 

beskrivning över den resursfördelning som krävs för att uppfylla strategin och det redogörs för 

hur företaget ska mäta måluppfyllelsen över tid. Detta kan redovisas genom en beskrivning av 

hur företagets strategi och resursfördelning relaterar till organisationens affärsmodell, påverkan 

på den externa miljön och vilka konkurrensfördelar företaget kan uppnå. 
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Prestation - I vilken utsträckning har företaget uppnått sina strategiska mål för perioden och 

vilka är dess resultat i termer av påverkan på dess resurser? 

Företaget redovisar kvalitativ och kvantitativ information gällande sin prestation i förhållande 

till mål, risker och möjligheter. Här beskrivs företagets förhållande till sina intressenter och hur 

det har svarat mot deras behov. KPI gällande företagets miljömål och satsningar på 

humankapital redovisas och detta kombineras med finansiella mått. Effekten på "Capitals” 

längs värdekedjan kan beskrivas och företagets nuvarande prestation kan förhållas till historiska 

värden. Även nuvarande värden kan jämföras med företagets framtida utsikter. 

Framtidsutsikter– Vilka utmaningar och osäkerheter är det troligt att företaget möter vid 

genomförandet av sin strategi och vad är de möjliga konsekvenserna för dess affärsmodell och 

framtida resultat? 

Företaget belyser de förändringar verksamheten kommer att ställas inför som resultat av den 

externa omgivningens förväntningar och hur företaget påverkas av detta. Vidare redovisas 

organisationens förmåga att hantera dessa förändringar. Det ska framgå att företagets 

förväntningar, ambitioner och avsikter är realistiska och att det görs en realistisk bedömning av 

konkurrensläget och företagets marknadsposition.  

Grund för upprättande och presentation – Hur gör organisationen för att bestämma vad som 

skall tas med i den integrerade rapporten och hur är sådana frågor kvantifierade och 

utvärderade? 

Företaget redovisar här en sammanfattning av dess processer där de även beskriver 

avgränsningarna för rapporten och hur dessa har avgjorts. Signifikanta ramverk sammanfattas 

och metoder för hur bland annat KPI tagits fram beskrivs. 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1 Innehållselement i integrerad rapportering baserat på IIRC (2013) ramverk 
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 Presentation av fallföretagen 

En kort presentation av fallföretagen visas nedan. För att kunna bedöma orsak till skiljaktigheter 

kan information så som storlek, omsättning och ägarstruktur vara en förklaring till varför dessa 

skillnader uppstår.  

4.3.1 LKAB 

LKAB är ett statligt ägt bolag som har sitt säte i Luleå. De bryter och förädlar järnmalm i 

Norrbotten och säljer det globalt. De verkar i 15 länder och har drygt 4000 anställda där de 

flesta jobbar i Sverige. LKAB tillverkar ”världens mest klimatsmarta” järnmalmsprodukt, 

LKAB Green Pellets. Bolaget hade 2013 en omsättning på 23 656 mkr (LKAB, 2013). 

4.3.2 Boliden 

Boliden är ett privatägt bolag vars aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic Stockholm, 

Large Cap. Företaget jobbar med att tillverka basmetallerna zink, koppar och bly som de säljer 

till industriella kunder i Europa. De producerar även guld och silver. Boliden fokuserar på 

hållbar utveckling för att minska påverkan på människa och miljö. Boliden har 4 900 anställda 

varav drygt hälften är placerade i Sverige. 2013 hade Boliden en omsättning på 34 409 mkr 

(Boliden, 2013). 

4.3.3 Atlas Copco  

Atlas Copco är ett privatägt bolag vars aktie är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm, 

Large Cap. Företaget är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar och 

säljer bland annat anläggnings- och gruvutrustning. Atlas Copco är verksamt runtom i hela 

världen och har ca 44 000 anställda varav 4 497 i Sverige. 13 347 personer är anställda för 

affärsområdet gruv- och bergbrytningsteknik. Hela bolaget hade en omsättning på 83 888 mkr 

2013 varav 29 013 mkr är hänförbart till gruv- och bergbrytningsteknik som är företagets näst 

största affärsområde efter kompressionsteknik (Atlas Copco, 2013). 
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 Uppfyllandegrad för integrerad rapportering 

Efter granskning av fallföretagens årsredovisningar har följande resultat framkommit för grad 

av integrering. För vidare förklaring om varför punkterna är uppfyllda eller inte, se bilaga 2. 

 

 

Tabell 4.1 uppfyllandegrad av integrerad rapportering  

 

Som kan utläsas av tabellen har Atlas Copco den mest integrerade årsredovisningen där de har 

85 % integration. Bolidens årsredovisning är 79 % integrerad medan LKABs årsredovisning är 

77 % integrerad. Likheter mellan fallföretagen finns både i den integreringsgrad de har samt 

vilka punkter som är uppfyllda och inte under varje innehållselement. För en mer detaljerad lisa 

över uppfyllda punkter under varje innehållselement, se bilaga 1.  

Organisatorisk överblick och yttre miljö, Affärsmodell, Risker och möjligheter, Strategi och 

resursfördelning samt Framtidsutsikt är de innehållselement som visat de mest homogena 

resultaten mellan fallföretagen.  
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 Kvalitativ innehållsanalys med kompletterande intervjuer 

Som tidigare beskrivits i metodavsnittet har datainsamlingen genomförts genom en 

innehållsanalys som skett enligt kodningsschema, se bilaga 3. Eftersom intervjuerna är ett 

komplement till denna innehållsanalys presenteras resultatet av de båda under samma rubrik. 

Fallföretagen presenteras dock var för sig eftersom skillnader ska kunna utläsas. Varje rubrik i 

kodningsschemat utgör egna rubriker i varje fallföretags delavsnitt. 

4.5.1 LKAB 

Informant Malin Brännvall (2015), sektionschef för hållbar utveckling på LKAB började år 

2004 på företaget. Huvudsakliga uppgifter är utarbeta hållbarhets och årsredovisningen samt 

att implementera uppförandekoden på LKAB. 

4.5.1.1 Integrerad rapportering 

Redan på framsidan av LKAB:s årsrapport deklareras att det är en integrerad rapport 

”Integrerad rapport års- och hållbarhetsredovisning 2013”. Det står i årsrapporten att 

hållbarhetsredovisningen är integrerad med årsredovisningen sedan 2012 och visar 

hållbarhetsfrågornas integrering i den löpande verksamheten. Årets integrerade redovisning har 

vägletts av IIRC:s ramverk för integrerad rapportering. Utgångspunkten för redovisningen är 

LKAB:s affärsstrategi där varje strategiskt område har hållbarhetsdimensioner. 2013 års 

hållbarhetsredovisning är nu den andra i ordningen där LKAB integrerat icke-finansiell 

information såsom social och miljömässig med den finansiella informationen. LKAB beskriver 

i sin årsredovisning att genom att ha hållbarhet som en integrerad del av affärsstrategin bidrar 

detta till att företaget kan leva upp till dess kundlöfte ”Performance in Ironmaking” 

”Hållbarhet är en integrerad del av vår verksamhet och affär. I syfte att 

synliggöra vårt viktiga arbete, samt för att öka fokus på frågan, fattade vår 

styrelse beslut om den första koncernövergripande hållbarhetsstrategin i 

slutet av 2012. Vår ambition är att skapa välstånd genom att vara ett av de 

mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen.” 

 (LKAB 2013, s. 25)  

Informanten som är ansvarig för hållbarhetsfrågan på LKAB menar att det skulle kännas 

onaturligt att inte göra en integrerad rapport eftersom deras arbetssätt till stora delar är 

integrerat. Hon menar att det skulle bli mycket upprepningar och att det inte skulle bli 

sammanhängande om de skulle göra separata rapporter. Hon berättar vidare att de vill ha en 
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integrerad rapportering eftersom det ger en tydlig markering att hållbarhetsfrågorna ska vara en 

central del i LKAB. Hållbarhetsarbetet är ingenting företaget gör vid sidan om utan det ska 

vävas in i vad de än gör. Hon förklarar vidare att det var ett naturligt steg för dem att börja 

integrera rapporteringen. 

LKAB beskriver i sin årsredovisning hur deras hållbarhetsarbete direkt bidrar till verksamheten 

genom att identifiera och hantera risker, öka konkurrenskraften samt att det hjälper dem att 

sänka kostnader i företaget. Informanten berättar att integrerad rapportering inte nödvändigtvis 

lönar sig på kort sikt. Hon säger att det från början är en kostnad men att företaget genom till 

exempel riskminimeringen kan minimera risker som skulle vara kostsamma i framtiden. 

Informanten nämner att integrerad rapportering är viktigt för att investerare ska kunna ta till sig 

hållbarhetsfrågan och inte bara se de finansiella siffrorna samtidigt som miljöorganisationer 

inte endast ska se miljörapporten. Hon menar att det ger en mer balanserad bild av företaget 

genom att det blir en helhet. Som en nackdel nämner informanten att det är lite rörigt att ta fram 

den integrerade rapporten eftersom det är så många organisationer inblandade i ett och samma 

textstycke. 

4.5.1.2 Legitimitet 

LKAB framhåller i sin årsredovisning värdet av att bygga sitt varumärke från grunden vilket 

ska ske genom företagets värderingar, ENA, som står för Engagerad, Nytänkande och Ansvar. 

Värderingarna präglar det dagliga arbetet och styr hur de beter sig mot varandra i koncernen 

och mot omvärlden. LKAB har enligt årsredovisningen skapat en uppförandekod under 2013 

som har ersatt den tidigare gällande etikpolicyn. Uppförandekoden är ett ramverk som styr 

agerandet i affärsrelationer samt hur företaget agerar etiskt. Det är viktigt att verksamheten och 

verksamhetens tillväxt sker med omvärldens förtroende vilket förutsätter ett ansvarsfullt 

agerande från företaget.  

”Genom att kraftsamla kring varumärket LKAB tydliggör vi vår höga 

produktkvalitet, våra värderingar och det beteende vi önskar att våra kunder 

och omgivningen ska uppskatta och associera oss med.” 

(LKAB 2013, s. 29) 

För att få ökat fokus på hållbarhetsarbetet tillsattes enligt LKABs årsredovisning en ny enhet, 

Hållbar utveckling år 2013, där syftet är att stödja koncernens hållbarhetsarbete. Samtidigt 

etablerades ett etikråd som följer upp och hanterar avvikelser mot uppförandekoden. Enligt 
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LKAB:s integrerade årsredovisning framgår det att hållbarhetsstrategin på ett naturligt sätt 

ingår som en naturlig del av affärsstrategin genom att den stärker den långsiktiga lönsamheten, 

stärker konkurrenskraften, stärker varumärket, hanterar risker och minskar kostnader samtidigt 

som den bygger på LKAB:s värderingar.  

Informanten framhåller vikten av att redovisa hållbarhetsarbetet på ett transparent och ärligt sätt 

genom att belysa både bra och mindre bra sidor. Detta blir som ett sätt att riskminimera och gör 

det svårare att rikta kritik mot företaget för att de inte har gjort mer inom de områden där 

företaget inte nått ända fram. Vidare framhåller hon att samhällets förväntningar för sociala och 

miljömässiga aspekter har förändrats över tiden genom att många har börjat få upp ögonen för 

sambandet mellan konsumtion och hur varan har producerats. Media spelar enligt informanten 

en viktig roll i spridandet av information då de alltid är ute efter den stora skandalen. 

LKAB hållbarhetsredovisar enligt årsredovisningen genom GRI:s riktlinjer samt följer FN:s 

Global Compact som innebär att företaget följer 10 globalt accepterade principer inom 

områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och anti-korruption. 

4.5.1.3 Intressenter 

LKAB lyfter i sin årsredovisning fram följande intressenter: Kunder, medarbetare, ägare, 

leverantörer och entreprenörer, lokalsamhälle, medier, intresseorganisationer samt myndigheter 

och lagstiftare. Dessa intressentgrupper representerar både företagets indirekta och direkta 

intressenter. Informanten berättar i intervjun att de inte vänder sig specifikt till en viss 

intressegrupp med sin integrerade rapportering utan att de vänder sig till alla tidigare nämnda 

intressenter. 

 LKAB står enligt årsredovisningen inför ett unikt problem genom behovet av att flytta staden 

Kiruna för att kunna utöka verksamheten geografiskt. Genom nära samverkan med företagets 

samtliga intressenter skapas långsiktigt hållbara lösningar.  

”Vår roll i samhället kräver långsiktighet, samverkan och ett långtgående 

socialt och miljömässigt ansvar. På verksamhetsorterna i Malmfälten är 

relationen till lokalbefolkningen samt ren- och turistnäringen central”  

(LKAB 2013, s. 12) 

Olika intressen påverkar varandra och detta hanteras genom ömsesidiga kompromisser. 

Informanten bekräftar att det förekommer kompromisser med intressenter som påverkas av 

samhällsomvandlingen och så även med naturskyddsföreningen och samebyar. 
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LKAB nämner i sin årsredovisning att de stödjer skola, vård kultur, forskning och föreningsliv 

samt bygger bostäder för att skapa ett attraktivt samhälle. Genom en engagerad dialog och visad 

respekt söker LKAB intressenternas acceptans för verksamhetens drift för att få möjlighet att 

fortsätta skapa långsiktigt värde. Vidare beskrivs att LKAB har ett stort fokus på sina kunder 

och de vill vara en stabil leverantör av världens mest klimatsmarta järnmalmsprodukter. Genom 

sitt samarbete med kunden för att skapa klimatsmarta produkter skapas effektivare 

kundprocesser vilket ger starkare affärsrelationer. Det framgår att deras förståelse för kundens 

behov är stor och framgången bygger på att utveckla långsiktiga och värdeskapande relationer. 

Informanten menar att intressentdialogen är viktig för att företaget ska få större förståelse för 

omvärlden men även omvänt.  

LKAB skriver i årsredovisningen att de är medvetna om att deras intressenters förtroende är 

avgörande för företagets framgång och att de tar ansvar för den påverkan företaget har på 

omgivningen. Då företaget misslyckas kan det uppstå situationer som när tillståndet för 

gruvdrift i Mertainen överklagades av naturvårdsverket, havs- och vattenmyndigheten och 

naturskyddsföreningen Kiruna under 2013. De menar att om företaget har intressenternas 

förtroende skapar detta förutsättningar för att få tillgång till ny mark, kunna bryta mer järnmalm 

och fortsätta förädla företagets produkter. 

4.5.1.4 Resurser 

Enligt årsredovisningen arbetar LKAB ständigt med att effektivisera och tillvarata resurser som 

ett led i dess hållbarhetsstrategi. Kärnan i Företagets affär består av en säker och resurseffektiv 

produktionskedja där koncernstrategierna styr hur resurserna förvaltas och förädlas. Resurserna 

består enligt årsredovisningen av humankapital, innovationer, anläggningstillgångar, 

mineraltillgångar, finansiella kapital samt relationerna med omvärlden. I allt detta framhålls 

människan som den viktigaste resursen och därför beror framtida tillväxt och konkurrenskraft 

på förmågan att rekrytera kompetent personal. 

”Vår planerade tillväxt förutsätter att vi anställer uppemot 700 nya 

kvalificerade medarbetare från 2013 fram till 2015. Basen för framgång i 

denna kompetensförsörjning är att vi har ett starkt varumärke och en kultur 

som bygger på ett tydligt kundlöfte, tydliga värderingar, jämställdhet och 

mångfald samt en säker, god och utvecklande arbetsmiljö. Vi ska ha 

engagerade och stolta ledare och medarbetare.”  

(LKAB 2013, s. 24) 
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För att skapa förutsättningar för att attrahera engagerade och kunniga medarbetare inriktar 

företaget sig på att skapa attraktiva samhällen präglade av mångfald och hållbar utveckling. 

LKAB förtydligar i årsredovisningen att denna insats är viktigt för att tillväxtmålen ska kunna 

uppnås. Informanten berättar att de har en strategi för att få medarbetare vilket även står i den 

integrerade rapporten. För att säkra material och råvaror berättar hon att de jobbar med flertalet 

leverantörer för att vara säker på att få dessa resurser. På frågan om hon tror att LKABs 

hållbarhetsarbete kan bidra till att få tillgång till kritiska resurser svarar hon; 

”Jo, det tror jag absolut, kanske i första hand när det gäller medarbetare så 

tror jag att det är en avgörande fråga.” 

(Malin Brännvall, 2015) 

4.5.1.5 Isomorfism 

I årsredovisningen står det att eftersom LKAB är ett statligt ägt bolag måste de följa statens 

ägarpolicy och riktlinjer och årligen upprätta en årsredovisning och en hållbarhetsredovisning 

enligt GRI:s riktlinjer. Ambitionen är att vara ett föredöme ur ett miljö och 

hållbarhetsperspektiv som många gånger sträcker sig längre än gällande lagstiftning. LKAB 

arbetar med ständiga förbättringar och strävar efter att vara en förebild för hållbarhet inom 

gruvindustrin. 

”Vår ambition är att vara ett internationellt föredöme i gruvbranschen när 

det gäller etik, arbetsmiljö samt jämställdhet och mångfald.”  

(LKAB 2013, s. 67) 

Enligt årsredovisningen måste även företagets leverantörer följa koncernens uppförandekod. 

Det är viktigt att de sätter sig in i vad hållbar utveckling och företagens sociala ansvar betyder. 

Det är viktigt att föregå med gott exempel och utbilda leverantörerna i hållbarhet vilket kan 

skapa ett äkta ansvarstagande hos båda parter. Informanten berättar vidare att även LKAB har 

krav på sig från sina kunder att leva upp till vissa standarder gällande hållbarhet. Hon förklarar 

att antikorruptionsfrågan, markanvändning, resurseffektivitet och biologisk mångfald är 

hållbarhetsaktiviteter som är centrala för branschen samt att säkerhetsfrågan kan vara stor i 

andra länder. 

Informanten berättar att de blir inspirerade av andra företag i branschens sätt att redovisa 

hållbarhet. Hon förklarar vidare att de även tittar på andra organisationer utanför branschens 

sätt att hållbarhetsredovisa och tar inspiration från dem. Hon berättar att de inte har som mål att 
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vara i framkant med nya ramverk för redovisning och därför lär de sig hellre av andra som har 

kommit längre. Informanten säger att; 

”… när det gäller rapporteringsramverk så väljer vi att ligga liksom inte i 

framkant utan vi försöker vara lite effektiva genom att lära av andra där.” 

(Malin Brännvall, 2015) 

4.5.2 Boliden 

Informant Crister Ryman (2015), Director Group Climate & Environment började för tre år 

sedan på företaget. Huvudsakliga uppgifter är att som miljöchef arbeta med miljöfrågor på 

koncernnivå. Prioriterade områden är klimatfrågor, energieffektivisering och CO2 frågor. Han 

är även ansvarig för hållbarhetssidorna i årsredovisningen samt ISO rapporteringen i företaget. 

4.5.2.1 Integrerad rapportering 

I Bolidens årsredovisning står det att hållbarhet är en självklar och integrerad del i verksamheten 

och att årsredovisningen visar företagets finansiella utveckling tillsammans med det 

hållbarhetsarbete som utförts och vilka utfall som blivit. 

”Hållbarhet är en självklar och integrerad del i Bolidens verksamhet. 

Styrning och hantering av relevanta hållbarhets frågor påverkar i högsta 

grad lönsamhet, risk och därmed möjlighet till värde skapande.”  

(Boliden 2013, innehållsförteckningen) 

I VD ordet framhålls vidare att företaget genom resurseffektivisering kan skapa 

kostnadsbesparingar för företaget. 

Informanten berättar att de började med integrerad rapportering eftersom det var en trend och 

det är smidigare att göra en rapport istället för två. Dock berättar han vidare att det ändå är svårt 

att få med allt utan att det blir för omfattande varav de gjorde en hållbarhetsbilaga till 

årsredovisningen år 2013 som inte finns med i den tryckta årsredovisningen. Det mest 

väsentliga togs upp i årsredovisningen. 

På frågan om vilka fördelar som uppmärksammats då de arbetat med integrerad rapportering 

berättar informanten att en fördel är att hållbarhetsinformationen når ut till fler samt att 

hållbarhetsdelen numera granskas av tredje part sedan de börjat med integrerad rapportering. 

Han vill även tillägga att effekten av granskningen har blivit att rapporteringen har förbättrats. 
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Det som kan vara en nackdel är att den integrerade rapporten inte är heltäckande eftersom blir 

för stor volym om allt ska med.  

Informanten berättar att graden av integrering i årsredovisningen inte har förändrats från 2013 

till 2014 års årsredovisning.  

4.5.2.2 Legitimitet 

Boliden har enligt sin årsredovisning utarbetat New Boliden Way (NBW) som har blivit 

koncernens övergripande riktlinjer gällande värderingar och ständiga förbättringar där stabilitet 

och hållbarhet är grundstenar. NBW ska leda till ansvar för värdekedjan, entusiasm för 

förbättringar och personligt engagemang. Företaget arbetar ständigt med att reducera risker 

eftersom verksamheten har stor inverkan på omgivande miljö där både arbetsmiljö- och 

säkerhetsrisker är viktiga att beakta. Boliden anstränger sig för att möta samhällets krav på god 

affärsetik, miljöhänsyn och säkerhet genom hela värdekedjan. 

”Med ambitionen att göra mer än vad lagar och regler kräver driver Boliden 

ett systematiskt miljöarbete. Genom utveckling av nya metoder och 

investeringar som leder till mindre miljöpåverkan ska Boliden möta 

omvärldens förväntningar och stärka konkurrenskraften.” 

(Boliden 2013, s. 59) 

Informanten på Boliden framhåller att samhällets förväntningar och medvetande gällande 

sociala och miljömässiga aspekter har förändrats över tiden och det finns en växande opinion 

som ställer krav. Han anför vidare att dessa förväntningar också slår igenom i 

tillståndsprocessen. Förväntningarna från samhället i kombination med redovisningstrender 

påverkar enligt informanten hur företaget rapporterar. 

Boliden lyfter i sin årsredovisning fram vikten av att även leverantörer och kunder utvärderas 

innan samarbete inleds så att även de uppfyller de krav på miljö, kvalité och etik som Boliden 

lever efter. Utvärderingen sker eftersom även Boliden kan drabbas av förtroendeskadliga 

händelser om dess samarbetspartners inte uppfyller kraven. Boliden kommer att ha en ny 

organisation för hållbarhet med start 2014 där säkerhet kommer få stort utrymme, den ansvarige 

är placerad på koncernnivå. I Företagets årsredovisning kan utläsas att en viktig del i deras 

hållbarhetsarbete är att ersätta fossila bränslen med förnyelsebara. Vidare beskrivs att interna 

ramverk som reglerar bland annat uppförandekod, anti-korruptionspolicy, miljöpolicy samt 
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hälso- och säkerhetspolicy finns. Boliden hållbarhetsredovisar enligt GRI:s ramverk samt följer 

FN:s Global Compact. 

Informanten på Boliden menar att de förutom att följa myndigheternas krav redovisar 

hållbarhetsaspekterna i årsredovisningen för att skapa trovärdighet. Han poängterar vidare att 

det är jätteviktigt i denna bransch som har stora risker med miljö, hälsa och säkerhet att ses som 

öppna och transparenta för att få den allmänna ”License to operate”.  

4.5.2.3 Intressenter 

Bolidens årsredovisning anger medarbetare, affärspartners, myndigheter, närboende, ägare och 

investerare som sina intressenter i den dagliga verksamheten vilket även bekräftas av 

informanten på Boliden. Informanten lyfter fram medarbetarna samt marknaden som de primära 

intressenterna av hållbarhetsredovisning i årsredovisningen. Vidare framhåller han att 

myndigheter är en essentiell intressent då de påverkar vilka tillstånd företaget har för sin 

verksamhet, här förekommer ofta kompromisser för att säkerställa de tillstånd som krävs. 

I årsredovisningen betonas vikten av dialog och samverkan med det lokala samhället eftersom 

verksamheten berör samhällena runt Bolidens anläggningar. De vill också vara ett företag som 

uppfattas som högt respekterat och som skapar värde för bolagets alla intressenter. Detta 

värdeskapande ska ske genom hela värdekedjan med hänsyn till människa, natur, miljö och 

samhälle. Med fokus på de väsentligaste och mest relevanta utmaningarna inom 

hållbarhetsarbetet menar Boliden att det får en direkt positiv påverkan på företagets framgång 

och därmed på Bolidens intressenter. I Bolidens årsredovisning betonas det att de genom sin 

omfattande verksamhet kan bli involverade i rättsliga processer och deras fortsatta drift är i stor 

utsträckning beroende av möjligheten att behålla eller förnya tillstånd. Informanten påpekar att 

en förutsättning för att skapa hållbarhet är att skapa ett ekonomiskt värde eftersom utan detta 

kan företaget inte avsätta kapital för hållbarhetsaktiviteter. 

Informanten berättar att de för sin intressentdialog genom att intervjua medarbetare, kunder, 

ägare, marknad, myndigheter samt grannar för att stämma av vad som ska inkluderas i 

hållbarhetsredovisningen. Han framhåller att resultatet av intressentdialogerna visade på 

samstämmighet mellan intressenterna och företaget gällande prioriterade fokusområden. 

Intressentdialogen resulterar i en insikt och en förståelse för hur andra ser på Boliden vilket är 

betydelsefullt för företaget att veta. I intressentdialogen bland annat med närområdet förklarar 

han att det är delade meningar om hur de upplever att Boliden agerar. Vissa menar att Boliden 
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är lyhörda och tillmötesgående medan andra menar att de endast gör det lagen kräver och 

ingenting mer. Oavsett vad som framkommer menar han att feedbacken är bra att få. 

På frågan om intressentengagemanget hjälper Boliden att uppnå högre mål som tillväxt och 

lönsamhet svarar informanten att det är en förutsättning i branschen att arbeta med dessa frågor 

för att bli framgångsrik. 

4.5.2.4 Resurser 

Enligt årsredovisningen är ett mål med NBW är att uppnå stabila processer och minskat 

resursbehov. För att skapa värden arbetar företaget framgångsrikt med befintliga resurser så att 

lägre kostnader och ett minskat kapitalbehov uppnås. 

I Bolidens årsredovisning belyses att en stor andel medarbetare kommer att pensioneras under 

de närmaste 10 åren vilket försvårar rekryteringen.  

”Bolidens förmåga att attrahera, utveckla och behålla medarbetare med rätt 

kompetens och engagemang är viktigt för konkurrenskraften och är högsta 

prioritet. I en tid med höga pensionsavgångar kombinerat med att allt färre 

studerar naturvetenskapliga ämnen är konkurrensen om kompetensen hög. 

Boliden ska erbjuda en säker arbetsmiljö som präglas av professionalism, 

goda utvecklingsmöjligheter, gott ledarskap och långsiktigt hållbart 

agerande.”  

(Boliden, 2013, s. 57) 

Enligt Bolidens årsredovisning har det genomförts en undersökning bland studenter och 

”Young proffessionals” för att få svar på vad de söker hos en framtida arbetsgivare och det som 

framkom var att områden med anknytning till hållbar utveckling var viktigt tillsammans med 

jämställdhet, personlig utveckling och balans i livet. Informanten bekräftar att medarbetarna 

gärna vill arbeta i ett hållbart företag och ett sätt att föra ut informationen om vad företaget 

bedriver för hållbarhetsarbete är genom årsredovisningen. Han anser vidare att eftersom 

företaget arbetar mycket med hållbarhet är det helt logiskt att redovisa det i årsredovisningen 

som många har tillgång till. 

Som svar på frågan om vilka Bolidens kritiska resurser är svarar informanten råvaror och 

energi. För att säkerställa tillgång till dessa resurser sker en omfattande prospektering i egen 

regi där företaget letar efter nya fyndigheter då varje gruva är tidsbegränsad gällande volym 

samt livslängd. Råvarorna från egna gruvor räcker inte och därför kompletteras detta med inköp 
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av råvaror via företagets inköpsorganisation. När det gäller energi finns det avtal med vissa 

leverantörer men även samarbeten med andra elintensiva företag förekommer för att hitta 

alternativa energislag som vindkraft. 

4.5.2.5 Isomorfism 

Med start år 2010 utvärderar enligt årsredovisningen Boliden sina affärspartners utifrån FNs 

Global Compact´s 10 principer samt ILO- och ISO-standarder. Utvärderingsprogrammet heter 

Evaluation of Business Partners (EBP). Frågor som berörs är miljöansvar och systematiskt 

miljöarbete, antikorruption, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. Utvärdering av 

samarbetspartner genomförs innan samarbete inleds. 

”Bolidens ambition är att vara ett respekterat företag i branschen”  

(Boliden 2013, s. 54) 

Informanten berättar att deras hållbarhetsarbete är av stor betydelse när det gäller möjligheterna 

att avsätta företagets produkter då kunderna ställer krav som Boliden måste leva upp till. En 

viktig aspekt är att inte arbeta med konfliktmineraler, d.v.s. mineraler som kommer från 

konflikthärdar. 

Informanten berättar att de inspireras av andra företag i branschens sätt att redovisa hållbarhet 

till viss mån men att det inte är styrande för hur företaget själv redovisar. De företag han har 

tittat på är dels gruvföretag samt andra smältverksföretag. Dessutom har de interna diskussioner 

som berör vad Boliden tycker är relevant att redovisa och även där kan inspiration tas från hur 

andra företag har gjort. Inom miljöområdet anser informanten att typiska hållbarhetsaktiviteter 

för branschen är att redovisa utsläppsbegränsningar. Han berättar även att säker arbetsmiljö är 

vanligt att belysa. Beroende på vart verksamheten bedrivs är också mänskliga rättigheter en 

viktig aspekt, framförallt för företag som är verksamma i många länder. 

4.5.3 Atlas Copco 

Informant Mala Chakraborti (2015), chef för ansvarsfullt företagande på Atlas Copco är indisk 

medborgare och började år 2012 på företaget. Hennes främsta uppgifter är att arbeta med 

hållbarhetspresentationer, utbildningar och rapportering enligt GRI. Mala utförde ett 

examensarbete på Atlas Copco 2011 där hon utvecklade en integrerad rapportering. 
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4.5.3.1 Integrerad rapportering 

”Atlas Copco tror på att leverera innovativa produkter, pålitlig service och 

lönsam tillväxt och att samtidigt vara en ansvarsfull samhällsmedborgare. 

Årsredovisningen speglar Atlas Copcos mål att skapa hållbar, lönsam 

utveckling och integrerar ekonomisk, hållbarhets- och 

bolagsstyrningsinformation för att beskriva Atlas Copco på ett övergripande 

och sammanhängande sätt.” 

 (Atlas Copco 2013, innehållsförteckningen) 

I årsredovisningen nämns även att en integrerad hållbarhetsstrategi som stöds av ambitiösa mål 

är det som ska hjälpa dem att leverera ökat värde till alla dess intressenter på ett ekonomiskt, 

miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt. Det är intressenterna som påverkat företaget att 

integrera dessa tre aspekter i årsredovisningen. Ett exempel på sociala aspekter som är integrerat 

i företagets mål och policys är deras arbete med mänskliga rättigheter. Informanten på Atlas 

Copco betonar att en integrerad rapport ska innehålla det som är viktigt för företaget och inte 

ha med information som inte är relevant. 

 

I årsredovisningen framkommer det att Atlas Copco genom att integrera hållbarhet i de 

kundfokuserade målen och verksamhetsmålen kan minska kostnader, skapa affärsmöjligheter 

samt begränsa risker. Genom att uppgifterna integreras för att belysa samband förbättras enligt 

årsredovisningen företagets riskhantering.  

 

Atlas Copco vill enligt årsredovisningen minska verksamhetens koldioxidutsläpp och genom 

förbättrad redovisning och satsningar inom detta område har andelen indirekt energi utvunnet 

av förnyelsebara resurser ökat under 2013. Både operativa och produktrelaterade mål har 

integrerade miljömål vilket gör att gruppen på ett ansvarsfullt sätt kan använda begränsade 

naturresurser. Detta samtidigt som operativ effektivitet skapas.  

 

Atlas Copco uttrycker att de redovisar med hänvisning till International Integrated Reporting 

Councils vägledande riktlinjer i Inaugural Integrated Reporting Framework. Atlas Copco menar 

att skälet till att integrera hållbarhetsinformationen i årsredovisningen är att; 
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”tillhandahålla investerare och intressenter en förhållandevis komplett och 

lättillgänglig översikt över Atlas Copco-gruppens viktigaste arbete som 

bidrar till en hållbar utveckling och till ett ökat aktieägarvärde.”  

(Atlas Copco 2013, s. 126) 

Enligt informanten fanns motivet att integrera hållbarhet en under väldigt lång tid och det var 

helt enkelt ett naturligt steg. Hon berättar att det integrerade tankesättet redan fanns i företaget, 

sedan kom GRI som ett verktyg för att mäta hållbarhetsdata och utefter detta har de även 

utformat rapporten i enlighet med IIRC:s ramverk för integrerad rapportering. Informanten 

säger att; 

”…if we sell products that are trying to reduce the energy consumption, you 

know we already thinking integrated, it´s not a hobby” 

(Mala Chakraborti, 2015) 

4.5.3.2 Legitimitet 

Atlas Copco har enligt sin årsredovisning blivit erkända som ett av de mest hållbara företagen 

i världen delvis tack vare att de åtagit sig att följa FN:s Global Compact. Att följa dessa riktlinjer 

innebär att både risker och kostnader minskar avsevärt, betydande affärsmöjligheter samtidigt 

som samhället påverkas positivt. Företaget hållbarhetsredovisar även enligt GRI:s riktlinjer. 

I årsredovisningen står det att hållbarhet har en central position i Atlas Copcos vision och 

koncernen ser det som en viktig del av sitt uppdrag att uppnå en hållbar lönsam utveckling. 

Företagskulturen och värderingarna stärker företagsgruppen och dess värderingar är 

samverkan, engagemang och innovation. Atlas Copco vill vara en god och pålitlig 

samhällsmedborgare som skapar gemensamma värden. De är engagerade i de lokala samhällena 

där de verkar och har ett stort samhällsengagemang och bedriver välgörenhet. Vidare beskrivs 

i årsredovisningen att de bedriver ett aktivt arbete mot korruption och bedrägerier vilket enligt 

dem ökar företagets trovärdighet och transparens.  

”Gruppens anseende är en värdefull tillgång som kan påverkas dels av 

Gruppens verksamhet eller agerande, dels av externa intressenters agerande. 

Produkterna måste leva upp till varumärkeslöftet och hålla hög kvalitet, vara 

säkra och ha låg miljöpåverkan då de används av kunderna. Risker för 

anseendet kan förekomma vid avvikelser gällande produktmärkning eller vid 

falsk marknadsföring.”  (Atlas Copco 2013, s. 38) 
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Atlas Copco skriver i sin årsredovisning att prognoser om och effekter av klimatförändringar 

kan medföra förändringar i konsumenternas vanor och beteende vilket gör att de blir mer 

medvetna om miljörisker. Denna förändring kommer att leda till en efterfrågan på hållbara 

produkter från gruppen. Informanten förklarar att hon tror att samhällets förväntningar och 

medvetenhet av sociala och miljömässiga aspekter växer och att de uttrycker det mer. Denna 

förändring tycker hon är bra. Hon berättar att det är en läroprocess från båda håll där företaget 

behöver lära sig mer om vad intressenterna behöver medan intressenterna behöver förstå mer 

av vad företagen gör. 

Vidare beskrivs i årsredovisningen att gruppen har en bra möjlighet att skräddarsy produkter 

enligt kundernas önskemål och behov genom att de har en arbetsplats med mångfald vilket ökar 

gruppens kunskap och kapacitet. Vidare stimulerar mångfald innovation, ökar förmågan att 

arbeta över kulturella gränser och expandera till nya marknader. 

Informanten menar att det är mycket viktigt att stå för hållbarhet och om du är mycket duktig 

på att följa normer, antikorruption och respekterar mänskliga rättigheter så får företaget en bra 

riskhantering vilket är utmärkt från ett affärsperspektiv. Likaså om företaget använder sig av 

mindre energi och vatten är det bra för miljön, men även för kunden utifrån ett 

kostnadsperspektiv och för företaget innebär det intäkter. 

4.5.3.3 Intressenter 

Atlas Copco nämner i sin årsredovisning att dess intressenter är kunder, samhälle, miljö, 

affärspartner, medarbetare samt aktieägare. Informanten berättar att den primära intressenten 

för årsredovisningen alltid är investerarna men att de även försöker möta behoven från dess 

nyckelintressenter vilka nämns ovan, därtill nämner hon även frivilligorganisationer. I 

årsredovisningen nämns att kundfokus är en ledstjärna för företaget där de ska möta och 

överträffa kundens förväntningar. Atlas Copco som är leverantör till gruvindustrin har som 

önskan att hjälpa kunderna att öka sin produktivitet på ett hållbart sätt. Atlas Copco beskriver 

fem pelare för hållbar tillväxt. Dessa är närvaro, innovation, service, effektivitet och 

medarbetare som ska hjälpa företaget att fortsätta skapa värde. 

I årsredovisningen beskrivs att företaget har en dialog med frivilligorganisationer, myndigheter 

och andra påverkande aktörer där viktiga frågor fångas upp och ligger till grund för att lösa 

utmaningar som företaget har. Informanten har inget konkret svar på huruvida företaget har 

kompromisser med sina intressenter men menar att det är mycket viktigt att ha en dialog 

eftersom det handlar om att förstå vad intressenterna verkligen vill. Intressenterna kan fråga om 
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en viss sak men det de egentligen vill ha är mer transparens. Hon förklarar vidare att det är 

viktigt att företag och intressenter förstår varandra. Hon berättar att företaget är tacksamt när 

intressenterna framför problem som kan vara till nackdel för företaget och som kan pågå i andra 

delar av världen. Den hållbarhetsinformation som lämnas i årsredovisningen är den som är mest 

intressant för företagets interna och externa intressenter samt bedöms som mest affärskritiska. 

”Engagemanget i intressenterna minskar inte bara riskerna för anseendet i 

vissa fall, det skapar också möjligheter till ökad medvetenhet och 

trovärdighet för Atlas Copcos varumärke genom förbättringar och 

innovationer” 

 (Atlas Copco 2013, s. 38) 

Atlas Copco framhåller i sin årsredovisning vikten av att ha nöjda medarbetare då deras 

varumärke kan förringas om medarbetarna är missnöjda. På samma sätt är det viktigt att 

företagets affärspartners vårdas då det ökar konkurrenskraften och utvecklingsförmågan på ett 

hållbart och ansvarsfullt sätt. Intressentdialogen ska bland annat enligt informanten leda till att 

lära känna framtida medarbetare som är både dedikerade och intelligenta. 

 

4.5.3.4 Resurser 

Enligt årsredovisningen ser Atlas Copco det som en av sina utmaningar att för att nå långsiktig 

tillväxt och lönsamhet behöver de kontinuerligt utveckla hållbara produkter som är innovativa, 

samtidigt som de förbrukar mindre resurser under livscykeln. De nämner i sin årsredovisning 

resurser såsom humankapital, naturresurser och kapital. Informanten bekräftar dessa resurser 

och berättar vidare att företaget använder sig av styrkort för att kontrollera vilka resurser som 

används, hur mycket som används och vilken som har den största miljöpåverkan. Hon berättar 

vidare att planering är viktigt och om resursernas påverkan är känd så kan företaget också 

planera vad de kommer behöva när de till exempel vill utöka produktionen. 

Företaget är enligt årsredovisningen i behov av många komponenter och blir därför beroende 

av leverantörer. Om dessa drabbas av produktionsstopp eller brister i kapacitet kan det få 

effekter som inte är önskade på leveranserna. Vidare står det i årsredovisningen att Atlas Copco 

använder sig av långvariga relationer till leverantörer för att dra nytta av deras kompetens och 

att de har etablerat ett globalt nätverk av underleverantörer för att minska beroendet av enskilda 

leverantörer. Det står även i årsredovisningen att företaget genom att främja ökad effektivitet, 
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hållbarhet och säkerhet vill fortsätta vara en självklar samarbetspartner och ser starka 

leverantörsrelationer som ett medel att få en mer konkurrenskraftig marknadsposition. 

En kritisk resurs är humankapitalet och företaget strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare 

för att erhålla rätt resurser. 

”Atlas Copcos framgång bygger på starka värderingar och på de duktiga 

medarbetare som för fram dem. Gruppen tror på att erbjuda sina 

medarbetare en arbetsmiljö med hög standard vad gäller ledarskap och på 

att erbjuda möjligheter för varje individ att utvecklas professionellt. Att 

erbjuda en arbetsplats med mångfald och goda förhållanden vad gäller hälsa, 

säkerhet och arbetsvillkor är en viktig del av Atlas Copcos varumärke som 

arbetsgivare och en viktig framgångsfaktor för Gruppen.”  

(Atlas Copco 2013, s. 44) 

 Kartläggning sker av kompetenser för att undersöka behovet av resurser inom nyckelområden 

och Atlas Copcos varumärke som arbetsgivare marknadsförs aktivt mot blivande unga 

medarbetare med stor potential.  

4.5.3.5 Isomorfism 

Atlas Copco skriver i sin årsredovisning att de är medvetna om vikten av att skydda sitt 

anseende genom att driva affärer med företag som har motsvarande kravställning inom miljö-, 

etiskt och socialt ansvar som det egna företaget. Detta beskrivs i affärskoden. Företagets etiska 

riktlinjer kommuniceras ständigt och företaget har tagit fram och förfinar nu ett verktyg där 

kunderna ska hållbarhetsbedömmas utifrån den övergripande strategin för mänskliga 

rättigheter.  

I Atlas Copcos årsredovisning står det att företaget arbetar för att utveckla pålitliga samarbeten 

och skapa möjligheter för att förbättra verksamhetens stabilitet. En central del i utvecklingen 

menar Atlas Copco är att uppfylla legala normer och regler vilket ökar möjligheten att stärka 

företagets anseende samtidigt som det minimerar kostnader. Vidare står det att Atlas Copco och 

dess samarbetspartners måste hålla samma höga standard när det kommer till mänskliga 

rättigheter, miljö och arbetsvillkor för att inte riskera gruppens rykte och varumärke. 

Informanten menar att Atlas Copco får inspiration från andra företag när det gäller 

hållbarhetsredovisning och hon menar att benchmarking sker både utom och inom branschen. 

Hon anser att det är bra att lära av varandra och uttrycker sig på detta vis; 
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“…why should we have to learn and do it from scratch and when someone 

else can come and share their experience and help us, you know, move faster 

to be better in that way and we want to share the same with them. We will 

compete on our products and services but you know we don’t need to compete 

on our standards.” 

(Mala Chakraborti, 2015) 
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5 Analys och Diskussion  

 

I detta avsnitt kommer den insamlade empirin och den teoretiska referensramen mötas i en 

analys och generell diskussion med en förklarande modell. 

 

 Analysmodell 

I detta avsnitt förenas de tre fallföretagens resultat där likheter men även skillnader lyfts fram. 

Denna jämförelse sker i enighet med analysmodellen vilken utarbetades i teorikapitlet. 

Analysmodellen ligger till grund för analys av den insamlade empirin.  Analysavsnittet är 

uppbyggt med samma rubriker som i empiriavsnittet bortsett från att ordet legitimitet har 

adderats till intressenter, resurser samt isomorfism för att belysa att legitimitet är en central del 

i alla de valda teorierna. 

 

 

Figur 5.1 Analysmodell utifrån teoretisk referensram 

 

 

  



53 

 

 Integrerad rapportering 

Enligt Van Zyl (2013) finns det två tillvägagångssätt när företag beslutar om att använda sig av 

integrerad rapportering. I det första uppstår en medvetenhet hos ledningen om dess påverkan 

på miljö och samhälle. Denna medvetenhet resulterar i att de börjar verka för ett integrerat och 

hållbart arbetssätt där de använder den integrerade rapporten som ett kommunikationsmedel. I 

det andra tillvägagångssättet börjar företaget med att skapa en integrerad rapport. Utifrån 

skapandet av rapporten identifieras svagheter i den befintliga företagsstrategin som måste 

förändras för att företaget ska bli mer hållbart. Samtliga bolag införlivar hållbarhetsaspekter i 

sina företagsstrategier vilket redovisas i årsredovisningarna. Det framkommer i intervjuerna 

med Atlas Copco och LKAB att de har ett integrerat arbetssätt och utifrån detta är det ett 

naturligt steg att integrera rapporten. Det kan utläsas att beslutet om integrerad rapportering 

togs utifrån ett medvetet val att bli mer hållbara och inte utifrån en önskan om att använda sig 

av ett nytt ramverk. Utifrån den första innehållsanalysen kan även utläsas att de tre fallföretagen 

i studien är i hög grad integrerade enligt International Integrated Reporting Councils ramverk 

för integrerad rapportering, se diagram 5.1.   

Atlas Copco och LKAB har i sin årsredovisning uttalat att de har utarbetat sin årsredovisning 

med hänsyn till ramverket för integrerad rapportering. Boliden uttalar att de integrerar sin 

rapportering men nämner inte något ramverk för det. 

 

  

 

Diagram 5.1 Grad av integrering i årsredovisninen för LKAB, Boliden och Atlas Copco 
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Enligt Abeysekera (2013) har kraven på företagets användning av resurser och hur detta ska 

redovisas till intressenterna ökat. Dessa förhöjda krav beror på utvecklingen, från investerare 

som har haft det finansiella resultatet i fokus till att fler intressenter kräver ansvarsfullt 

agerande. Dessa krav och förändringar är något som uppmärksammats i fallföretagens 

årsredovisningar. Boliden skriver att den finansiella utvecklingen redovisas tillsammans med 

hållbarhetsarbetet som är en självklar integrerad del i verksamheten. Vidare beskriver Atlas 

Copco i sin årsredovisning att deras integrerade hållbarhetsstrategi hjälper dem att leverera ökat 

värde till alla dess intressenter på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt. 

Enligt dem avgör bland annat intressenternas behov vad som ska inkluderas i redovisningen. 

Informanten på LKAB exemplifierar att det är viktigt med integrerad rapportering eftersom 

detta får företagets investerare att beakta hållbarhetsfrågan samtidigt som miljöorganisationer 

ser mer än miljörapporten. 

Enligt Akash och Kamble (2013) kan integrerad rapportering förbättra riskhantering och skapa 

kostnadseffektivitet för organisationen. Alla tre fallföretagen belyser att integrerad hållbarhet 

begränsar risker och minskar kostnader i företaget. Atlas Copco skriver i sin årsredovisning att 

genom att arbeta med integrering och belysa samband mellan sociala- miljömässiga- och 

ekonomiska aspekter förbättras företagets riskhantering. Informanten på LKAB menar 

dessutom att genom minimering av riskerna kan företaget undvika kostsamma händelser i 

framtiden. I LKAB:s årsredovisning står det även att hållbarhetsstrategin ingår som en naturlig 

del i affärsstrategin genom att den bland annat stärker den långsiktiga lönsamheten, 

konkurrenskraften samt varumärket. 

Vidare kan enligt Akash och Kamble (2013) integrerad rapportering hjälpa intressenterna att 

förstå förhållandet mellan finansiell prestation och påverkan på miljö och samhälle. LKAB och 

Atlas Copco menar att integrerad rapportering ger en komplett och en bra helhetsbild. I Atlas 

Copcos årsredovisning står det vidare att rapporteringsformen leder till en hållbar utveckling 

och ökat aktieägarvärde. Bolidens informant nämnde däremot att den integrerade rapporten inte 

blir heltäckande eftersom den då skulle få för stor volym. Informanten på Atlas Copco är tydlig 

med att förklara att integrerad rapportering inte handlar om att ta med allt i den integrerade 

rapporten utan att endast ta med det som är väsentligt. 

Boliden skiljer sig vidare från de andra två företagen genom att hänvisa till att det var en trend 

som ledde till deras arbete med integrerad rapportering medan de andra två fallföretagen såg 

det som en naturlig förlängning av ett arbetssätt som redan var integrerat. 
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 Legitimitet 

För att företaget ska uppnå legitimitet är det enligt Epstein och Votaw (1978); Dowling och 

Pfeffer (1975) nödvändigt att organisationen följer den socialt konstruerade värdegrunden. 

Organisationens prestation och ekonomiska effektivitet är inte tillräckligt för att uppnå och 

behålla legitimitet. Eftersom de tre fallföretagen har integrerad rapportering visar de i sin 

redovisning vad de gör för att ta ett socialt och miljömässigt ansvar. LKAB framhåller i sin 

årsredovisning vikten av att tillväxt sker med omvärldens förtroende vilket förutsätter att 

företaget agerar ansvarsfullt. Atlas Copco skriver i sin årsredovisning att koncernen ser hållbar 

lönsam utveckling som en viktig del och vidare att gruppens anseende är en värdefull tillgång. 

I Bolidens årsredovisning beskrivs hur företaget anstränger sig för att möta samhällets krav 

genom hela värdekedjan och har ambition att göra mer än vad lagar och regler kräver. Vidare 

tycks behovet av trovärdighet vara ett skäl till varför företagen redovisar hållbarhet i 

årsredovisningen. 

Organisationer förändras enligt O´Donovan (2002) naturligt genom att det sker förändringar i 

sociala normer och värderingar. Alla fallföretagen uttrycker att samhällets förväntningar och 

medvetenhet för miljömässiga och sociala aspekter har förändrats över tid. Det är nödvändigt 

att få den allmänna ”License to operate” som Bolidens informant uttrycker det, speciellt i en 

miljöintensiv bransch som gruvbranschen. Han förklarar vidare att samhällets förväntningar har 

ett genomslag på tillståndsprocessen och att detta tillsammans med de ökade kraven från 

samhället påverkar hur företaget rapporterar. Utifrån ovanstående kan slutsats dras att företagen 

är lyhörda för hur samhällets värderingar förändras och utifrån detta anpassar företag sitt sätt 

att redovisa. Med högre förväntningar krävs förbättrade sätt att kommunicera till intressenterna. 

Luckor mellan samhällets förväntningar och företagets aktiviteter kan enligt Watrick och 

Mahon (1994) uppstå vilket hotar företagets legitimitet. Enligt informanten på LKAB kan 

medias framfart och jakt efter stora skandaler vara en anledning till att samhällets förväntningar 

har förändrats. Atlas Copcos informant anser att det hela är en lärandeprocess. Hon menar att 

företag aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor men det brister i att företagen inte rapporterar 

arbetet eftersom de inte tror att det finns något intresse hos intressenterna. Detta missförstånd 

visar vikten av att redovisa sina handlingar för att minska luckorna mellan samhällets 

förväntningar och företagets aktiviteter.  

När företag genomför aktivitiviteter för att öka sin legitimitet är det enligt Deegan et al. (2000) 

och Cormier och Gordon (2001) avgörande att de upplyser om detta, annars kommer företaget 
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inte uppnå den önskade legitimiteten. Legitimitet bedöms enligt Suchman (1995) subjektivt av 

intressenterna. Det är betraktaren som bedömer om ett företags mål och tillvägagångssätt är 

legitimt eller inte. Därför är det nödvändigt för företag att redovisa vad och hur deras 

hållbarhetsarbete genomförs, alla tre fallföretagen är eniga om att det är viktigt. Integrerad 

rapportering är ett sätt av flera möjliga att redovisa hållbarhet. Fördelen med att använda sig av 

detta ramverk till skillnad från tidigare existerande separata rapporter är som tidigare nämnt att 

det ger en bättre helhetsbild. Samtliga fallföretag betonar vikten av att redovisa sina aktiviteter 

för att vara trovärdiga och transparenta. Alla tre fallföretagen arbetar till exempel efter FN:s 

Global Compact samt GRI:s riktlinjer och alla tre belyser detta i sina årsredovisningar. 

 Intressenter och legitimitet 

Enligt Clarkson (1991) finns det två typer av intressenter; de primära och de sekundära. 

Uppdelningen av intressenter i två kategorier underlättar för företaget att urskilja de mest 

väsentliga intressenterna (Carrol, 1996). De tre fallföretagen har olika syn på vilka intressenter 

som är primära för deras integrerade rapport. Boliden nämner dess medarbetare samt 

marknaden som de primära intressenterna. Atlas Copcos informant berättar att investerarna 

alltid är den huvudsakliga intressenten för årsredovisningen men att de även strävar efter att 

möta de andra nyckelintressenternas behov. Enligt LKAB:s informant vänder de sig inte till 

någon specifik intressentgrupp utan till samtliga intressenter. Denna spridda inriktning är inte 

helt överraskande eftersom de är ett statligt ägt bolag. På grund av sitt statliga ägande är de inte 

beroende av aktiemarknaden på samma sätt som de andra två fallföretagen.  

Clarkson (1995) menar att varje intressent eller intressegrupps inverkan på organisationen är 

olika och att deras behov kan variera och vara i konflikt med varandra. Vidare ska de aktiviteter 

som organisationen gör för att uppnå legitimitet utgå från en förståelse för intressenternas 

förväntningar (Chen & Roberts, 2010). Enligt intressentteorin är det viktigt för företaget att 

uppfylla så många intressenters behov som möjligt för att uppnå legitimitet (Freeman, 1984). 

En förutsättning för företaget att interagera med sina intressenter på ett bra sätt och kunna 

uppfylla så många intressenters behov som möjligt är enligt Chen och Roberts (2010) företagets 

vilja att kommunicera och kompromissa. De olika fallföretagen har varierande problematik när 

det gäller kompromisser med intressenterna. Enligt informanten på LKAB har de ett unikt 

problem gällande deras samhällsomvandling vilket gör att kompromisser med samhället är 

vanliga. Hon nämner även att Naturskyddsföreningen och samebyar är intressenter de behöver 

ta särskild hänsyn till. Enligt LKAB:s årsredovisning samverkar företaget med alla intressenter 
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för att skapa långsiktigt hållbara lösningar. Informanten på Boliden betonar vikten av att 

kompromissa med myndigheter eftersom de är så beroende av att få sina tillstånd för att verka. 

Atlas Copco har inget direkt svar på vilka de kompromissar med men betonar att det är mycket 

viktigt med intressentdialog för att få reda på vad intressenterna verkligen vill ha. Om företaget 

inte förstår vad intressenterna förväntar sig av dem kan enligt Freeman (1984) intressenterna 

agera på ett negativt sätt gentemot företaget. Denna risk visar vikten av att kompromissa med 

intressenter och att kommunicera med dem. Genom att använda integrerad rapportering, vilket 

är ett resultat av bland annat företagens intressentdialog, kan företaget kommunicera med 

intressenterna på ett sätt som får dem att se samband. Utifrån denna kommunikation kan 

företaget få ökad acceptans från intressenterna för verksamhetens drift. 

Det instrumentella perspektivet på intressentteorin enligt Donaldson och Preston (1995) 

fokuserar på kopplingen mellan intressenthänsyn och uppfyllnadet av finansiella mål så som 

tillväxt och lönsamhet. Bolidens informant menar att intressentengagemanget är en 

förutsättning för att ett företag i gruvbranschen ska kunna bli framgångsrikt. I Bolidens 

årsredovisning står vidare att ett fokus på de mest relevanta hållbarhetsutmaningarna ger en 

positiv inverkan på företagets framgång, därmed även på intressenterna. I LKAB:s 

årsredovisning står det att de inser vikten av intressenternas förtroende och att detta förtroende 

skapar förutsättning för att få tillgång till ny mark för att kunna säkra fortsatt drift och tillväxt. 

I Atlas Copcos årsredovisning lyfter de fram vikten av att vårda företagets affärspartners då 

dessa relationer ökar konkurrenskraften och utvecklingsförmågan på ett hållbart och 

ansvarsfullt sätt. Integrerad rapportering har en central roll att fylla och bidrar utifrån 

ovanstående till att finansiella mål uppfylls och detta under beaktande av intressenterna. 

 Resurser och legitimitet 

Vid insamling av data via innehållsanalys och intervjuer har vissa tydliga samband mellan de 

tre företagen framkommit. Samtliga bolag betonar vikten av medarbetarna och att det är brist 

på kunnig personal. Mycket fokus läggs på att marknadsföra företaget mot potentiella framtida 

medarbetare. I Bolidens årsredovisning framkommer det att de har genomfört en undersökning 

bland studenter och ”Young proffessionals” för att få svar på vad de söker hos en framtida 

arbetsgivare. Det som framkom var att områden med anknytning till hållbar utveckling var 

viktigt tillsammans med jämställdhet, personlig utveckling och balans i livet. 

Företag utarbetar strategier för att säkra flödet av kritiska resurser (Pfeffer & Salanick, 2003). 

Som nämnts ovan är just medarbetare en kritisk resurs och för samtliga företag är kompetenta 
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medarbetare en bristvara. Eftersom hållbar utveckling verkar vara betydelsefullt för den yngre 

generationen är det viktigt att företagen visar sitt arbete i detta avseende på ett tydligt och 

trovärdigt sätt. Genom att visa de aktiviteter företaget gör för att skapa en utvecklande och säker 

arbetsplats kan företaget få legitimitet som attraherar blivande medarbetare. Hybels (1995) 

menar att legitimitet krävs innan företaget kan få tillgång till sina resurser. Det är viktigt att 

identifiera kritiska aktörer både internt och externt vars godkännande är nödvändigt för en 

organisations överlevnad. Informanten på LKAB belyser detta påstående genom att bekräfta att 

företagets hållbarhetsarbete absolut kan bidra till att de får tillgång till kritiska resurser. Hon 

betonar att för tillgång till medarbetare är detta en avgörande fråga. 

Andra resurser de tre bolagen tar upp är energi och råvara där till exempel Boliden har ingått 

samarbeten med andra elintensiva företag för att hitta alternativa energislag så som vindkraft. 

Nygaard (2002) menar att företag även behöver beakta huruvida resurserna de förbrukar är 

begränsade så som icke förnyelsebar energi. Genom att använda mer miljövänliga metoder som 

vindkraft för driften skapas förutsättningar för effektivitet och möjlighet att vinna legitimitet. 

 Isomorfism och legitimitet 

Företag inom samma bransch uppvisar ett mönster av att bli mer och mer lika varandra och 

detta fenomen bryter igenom både funktionsgränser och geografiska gränser. Genom att 

uppfylla normer i branschen belönas organisationerna på så sätt att det blir lättare att rekrytera 

personal, erhålla medel från finansiärer och företaget ses som legitimt (Eriksson-Zetterquist, 

2009). Som kan utläsas av integreringsgraden hos de tre fallföretagen har de tre fallföretagen 

liknande grad av integrering. De olika fallföretagen uppvisar en likhet i vilka villkor i ramverket 

de uppfyller och inte. Nedan beskrivs en möjlig förklaring till varför företagen redovisar så pass 

lika som de gör. 

Tvingande krafter  

Tvingande krafter är enligt DiMaggio och Powell (1983) exempelvis politiska påtryckningar 

eller andra organisationers makt över organisationen. Två av fallföretagen, Boliden och LKAB 

är beroende av tillstånd för att bedriva sin verksamhet och måste därför inordna sig i lagar och 

krav från olika myndigheter. Utöver tillståndsplikten är LKAB statligt ägt och har därmed 

ägarkrav på att hållbarhetsredovisa enligt GRI:s riktlinjer. Vidare måste somliga 

miljödimensioner ingå i årsredovisningen enligt ÅRL (1995:1554) för tillståndspliktig 

verksamhet vilket LKAB och Boliden är. Informanten på Boliden förklarar att deras tillstånd 

inte är beroende av vad som skrivs i årsredovisningen men att samhällets ökade medvetenhet 
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och förväntningar har skapat en opinion som ställer krav. Han menar vidare att dessa krav har 

en faktisk påverkan på tillståndsprocessen. Denna påverkan i sin tur menar han influerar 

företagets sätt att rapportera. Enligt DiMaggio och Powell (1983) ställer både samhället och 

andra organisationer formella och informella krav på företaget att agera på ett visst sätt vilket 

påverkar både företagets beteende och struktur. Tvingande krafter har en viss förklaring till 

varför alla tre fallföretagen har liknande integrering av årsredovisningen eftersom 

organisationerna ställer krav på varandra om hållbara kvaliteter. De tre fallföretagen talar om 

kunden i fokus och påvisar samtidigt vikten av att utvärdera leverantörer för att de ska uppfylla 

samma etiska värderingar som det egna bolaget. Denna utvärdering är essentiell eftersom det 

egna varumärket annars kan skadas om det etiska agerandet brister. Eftersom Atlas Copco är 

en leverantör av berg- och gruvbrytningsteknik blir de utvärderade av de gruvbolag de levererar 

till. 

Imiterande krafter 

Imiterande krafter innebär att organisationen härmar redan etablerade organisationer eftersom 

det är en snabb och ekonomisk väg till redan accepterade lösningar (DiMaggio & Powell, 1983). 

Samtliga bolags informanter bekräftar att de inspireras av andra företags sätt att redovisa 

hållbarhet. De håller sig inte enbart inom branschen utan inspireras även av andra branscher. 

Enligt LKABs och Bolidens informanter inspireras de av andra företag inom organisationsfältet 

(kund-leverantör). Boliden nämner smältverk och gruvföretag och LKAB lyfter fram sitt 

samarbete för en förbättrad hållbarhetsredovisning med SKF som är en leverantör till dem. 

Atlas Copco däremot går helt utanför organisationsfältet och informanten exemplifierar genom 

att nämna H & M. Hon framhåller att oavsett bransch så är det bra att lära av varandra. Genom 

att studera en framgångsrik modell och anpassa sig till den ökar enligt (DiMaggio & Powell, 

1983) företagets legitimitet. LKAB och Atlas Copcos informanter ser fördelar med att ta 

inspiration från och lära av andra. LKABs informant säger att ”när det gäller 

rapporteringsramverk så väljer vi att ligga liksom inte i framkant utan vi försöker vara lite 

effektiva genom att lära av andra där” (Malin Brännvall, 2015) medan Atlas Copcos informant 

uttrycker det som; 

”…why should we have to learn and do it from scratch and when someone 

else can come and share their experience and help us, you know, move faster”  

(Mala Chakraborti, 2015) 
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Utifrån dessa citat blir det tydligt att företagen påverkas och tar intryck av varandra 

medvetet då de väljer hur de ska redovisa hållbarhet. Alla tre företagen har mer eller 

mindre integrerade redovisningar och imiterande krafter kan vara en bidragande orsak 

till kongruensen. Genom att imitera andra sparar de tid och resurser samtidigt som de 

vinner legitimitet. 

Normativa krafter 

Normativa krafter utgår från professionalism som ger det rätta sättet att göra saker på 

(DiMaggio & Powell, 1983).  Normativa krafter kan enligt Suchman (1995) även omfatta 

moraliska plikter som innebär att yrkets medlemmar definierar vilka metoder och 

förhållningssätt de bör ha. Dessa metoder och förhållningssätt är någonting som även överförs 

på och kontrolleras hos leverantörerna. Denna uppföljning har beskrivits mer utförligt ovan 

under tvingande krafter och går att återfinna hos samtliga fallföretag. Det innebär att företagen 

granskar sina leverantörer utifrån de värdegrunder som leverantörerna har.  

Normativa krafter innefattar även att organisationer i samma organisationsfält har en gemensam 

vokabulär (Eriksson-Zetterquist, 2009). Fallföretagen som är miljöbelastande verksamheter 

belyser i sina årsredovisningar hållbarhetsaspekterna på liknande sätt där de har vissa begrepp 

och aktiviteter som de har gemensamt. Bland annat belyser alla fallföretagen deras 

miljömässiga utmaningar och ordet värde och värdeskapande är återkommande i 

årsredovisningarna. Även ordet hållbarhet är ett frekvent använt ord i fallföretagens 

årsredovisningar. Om något av fallföretagen skulle välja att använda ordet på ett felaktigt sätt 

eller välja att inte beakta detta centrala ord alls kan övriga företag i organisationsfältet se 

företaget som nonchalant och inte vilja samarbeta med dem i fortsättningen. Företaget förlorar 

legitimitet genom att inte följa organisationsfältets gemensamma vokabulär (Eriksson-

Zetterquist, 2009). En orsak till att företagen använder sig av integrerad rapportering och 

tillhörande begrepp verkar således vara eftersom det är denna vokabulär organisationsfältet 

gemensamt valt att använda. 

Enligt Meyer och Rowan (1977) är det inte säkert att homogenitet leder till ökad effektivitet 

utan det kan vara ett sätt för organisationen att möta samhällets krav. Samtliga företag belyser 

vikten av att möta samhällets krav men även att effektivitet är en biprodukt av att jobba 

integrerat. I fallet med integrerad rapportering kan utifrån resultaten utläsas att företagen inte 

endast arbetar med rapporteringsformen för att möta samhällets krav utan även för att bli 

effektiva. 
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 Sammanfattande förklaringsmodell  

Utifrån ovanstående analys och diskussion har en förklaringsmodell som kan öka förståelsen 

för varför företag i organisationsfältet gruvbranschen i Sverige väljer att använda sig av 

integrerad rapportering tagits fram, se figur 5.2. 

 

 

 

Figur 5.2 Förklaringsmodell 

Företaget använder integrerad rapportering som ett sätt att kommunicera ut sitt 

hållbarhetsarbete på ett sammanhängande och tydligt sätt till intressenterna. Med 

hållbarhetsarbetet i centrum för företaget en intressentdialog med dess intressenter som ger 

förståelse för vad de behöver, vilket påverkar innehållet i rapporteringen. I förklaringsmodellen 

åskådliggörs denna dialog genom en tvåvägspil som ska representera denna intressentdialog 

samt de kompromisser denna kan leda till. När företaget och intressenterna har samförstånd och 

företaget upplevs göra rätt saker erhåller företaget dess eftertraktade legitimitet. Legitimitet i 

sin tur är någonting som företaget behöver för att säkerställa dess kritiska resurser, framför allt 

medarbetare. Så länge företaget klarar att bibehålla sin legitimitet fortsätter den positiva trenden 

med intressenterna som ger legitimitet som i sin tur ger resurser. Dock kan denna spiral även 

slå tillbaka och bli negativ om intressenternas förväntningar och företagets prestationer inte 

längre överensstämmer. Det som beskrivs ovan är en ständigt pågående process som skulle 

kunna visa ett generellt beteende för företag i stort.  
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6 Slutsats 

 

I detta avsnitt lyfts slutsatserna som ska svara på frågeställningarna och syftet för studien fram. 

Vidare förs en diskussion om uppsatsens bidrag samt att förslag till vidare forskning 

presenteras. Slutligen förs en diskussion om metodval samt samhällsetiska reflektioner. 

 

Rapporten syftar till att skapa en djupare förståelse för hur hållbarhetsrapporteringen är 

integrerad i årsboksluten inom svensk gruvindustri. Fokus i studien ligger även på företagens 

drivkrafter till valet av integration för att få förståelse för vad som ligger bakom beslutet att 

arbeta med integrerad rapportering. Syftet har resulterat i två problemfrågor som nedan 

besvaras på ett sammanfattande sätt; 

Varför väljer företagen i gruvbranschen att integrera hållbarhetsaspekter i sin 

årsredovisning? 

Företagen verkar i ett samhälle där de är beroende av olika intressentgruppers stöd och 

godkännande för att kunna driva sin verksamhet. Samhället ställer större krav på att företagen 

ska ta socialt och miljömässigt ansvar. Företaget kan genom att integrera hållbarhet i 

årsredovisningen kommunicera sitt hållbarhetsarbete på ett transparent och överskådligt sätt 

och genom detta minska kunskapsluckan mellan företag och intressent. Den minskade 

kunskapsluckan leder i sin tur till en hållbar utveckling som ökar aktieägarvärdet. En av de mest 

framträdande fördelarna med att arbeta med integrerad rapportering är enligt fallföretagen en 

förbättrad riskhantering och kostnadsbesparingar eftersom samband mellan sociala, 

miljömässiga och ekonomiska aspekter lyfts fram.  

Eftersom gruvindustrin är beroende av att erhålla tillstånd och ha möjlighet att expandera 

geografiskt är det nödvändigt att de uppfattas som trovärdiga så att de erhåller legitimitet från 

samhälle, myndigheter och andra intressenter. Genom en aktiv intressentdialog som är en 

central del i integrerad rapportering kan samsyn uppnås vilket skapar förutsättningar att 

uppfylla intressentgruppernas behov. Denna samsyn och uppfyllelse av behov leder i sin tur till 

ökade möjligheter att erhålla de resurser och tillstånd som behövs för att bedriva verksamheten. 

Kompetenta medarbetare är en kritisk resurs för företagen i denna bransch och mycket fokus 

läggs på möjlighet att rekrytera personal. Att företaget arbetar med hållbarhet är betydelsefullt 

för den yngre generationen som benämns ”Young proffessionals”. Företaget får ut sin 
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information och visar att de är engagerade i hållbarhetsfrågorna då de använder sig av ett nytt 

ramverk så som integrerad rapportering.  

Ytterligare ett skäl till varför företag använder sig av ramverket är imiterande krafter som 

innebär att de inspireras av och följer andra företag som kommit långt med sitt 

hållbarhetsarbete. Även tvingande krafter påverkar företagen mot homogenitet eftersom LKAB 

och Boliden är tillståndspliktiga verksamheter. Företagen i organisationsfältets redovisning 

liknar även varandra eftersom kunderna ställer krav på företagets hållbarhetsarbete vilket 

likriktar hur företagen rapporterar. Slutligen bidrar normativa krafter till att fallföretagen 

använder sig av integrerad rapportering då företagen har en gemensam vokabulär där vissa 

begrepp används i deras hållbarhetsarbete. Skulle något av fallföretagen välja att ignorera denna 

vokabulär eller använda den felaktigt förlorar de legitimitet.  

I fallet med integrerad rapportering kan utifrån resultaten utläsas att företagen inte endast 

arbetar med rapporteringsformen för att möta samhällets krav utan även för att bli 

kostnadseffektiva. 

Hur integrerade är årsredovisningarna hos svenska företag inom gruvbranschen 

i nuläget? 

Företag LKAB Boliden Atlas Copco 

Grad av integrering % 77 % 79 % 85 % 

 

Företagen är på liknande sätt integrerade men alla tre brister i att koppla sina aktiviteter till 

värdeskapande vilket leder till att de inte får högre integreringsgrad. LKAB och Atlas Copco 

framhåller att 2014 års redovisning har tagit ett ytterligare steg mot integrering från år 2013 

samt att de kommer driva arbetet vidare ytterligare framöver. 

 Uppsatsens bidrag 

Det finns mycket forskning om hållbarhetsredovisning men inte mycket tidigare forskning om 

just integrerad rapportering. En tidigare studie av Hindley och Buys (2012) belyser integrerad 

rapportering i gruvföretag i Afrika. Denna har dock sin utgångspunkt i GRI eftersom IIRC 

ramverket inte hade kommit ut ännu när studien genomfördes. I förevarande studie har 

företagens årsredovisningar istället granskats utifrån ramverket för integrerad rapportering. 
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Därigenom har studien bidragit med en bättre förståelse för integreringen av årsredovisningarna 

inom svensk gruvindustri. Vidare finns studier av James (2014) och Akash och Kamble (2013) 

som framhåller fördelar med rapporteringsformen men ingen studie har besvarat frågan varför 

företag väljer att integrera sin rapportering. Detta påstående baseras utifrån eftersökning i 

Högskolan i Skövdes databaser för vetenskapliga artiklar. Denna studie har fokuserat på att 

skapa en djupare förståelse för varför företag väljer att använda integrerad rapportering. 

Studiens resultat kan hjälpa företag som överväger att införa integrerad rapportering i 

verksamheten eftersom de kan se nyttan med ett integrerat arbetssätt så som andra företag har 

upplevt det. Nyttan gäller inte endast företag i samma bransch utan fördelarna med integrerad 

rapportering gynnar de flesta branscher.  

Tidigare forskning av Chen och Roberts (2010) som belysts i den här studien framhåller att 

genom studium av en och samma hållbarhetsproblematik utifrån legitimitetsteori, 

intressentteori, resursberoendeteori samt isomorfism fås en bredare förståelse för fenomenet. 

Genom att applicera samtliga dessa teorier på problemet har denna studie bidragit med en 

bredare teoretisk överblick av fenomenet integrerad rapportering. En förklaringsmodell som 

visar hur teorierna väver samman med rapporteringsformen är ytterligare ett bidrag som denna 

studie tillfört kunskapssamhället. Förklaringsmodellen ska ge en tydligare bild för hur teorin 

och praktiken väver samman i problemställningen om varför företagen arbetar med integrerad 

rapportering. 

 Förslag till vidare forskning 

Intressant för vidare forskning vore att undersöka hur dessa företag utvecklar sina integrerade 

rapporter över tiden. Denna undersökning kan genomföras om några år genom en longitudinell 

studie för att undersöka hur graden av integrering har utvecklas. Det hade även varit intressant 

att gå tillbaka några år innan ramverket lanserades för att se hur integrerade årsredovisningarna 

var redan innan lanseringen. 

Ett annat förslag är att utöka organisationsfältet ytterligare genom att inkludera fler företag och 

fler av deras leverantörer. Det skulle även vara intressant att göra en liknande undersökning 

som den nu genomförda på en annan intressant bransch.  

 Studiens begränsningar och brister 

Eftersom denna studie är en flerfallsundersökning som inkluderar tre fallföretag har studien 

kunnat gå in mer på djupet i varje individuellt studieobjekt. Dock minskar generaliserbarheten 
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som är ett av problemen med kvalitativa studier eftersom det är få företag (Bryman & Bell, 

2011). Hade studien genomförts kvantitativt genom exempelvis en enkätstudie som inkluderar 

alla företag på Stockholmsbörsen hade studiens generaliserbarhet ökat. Genom att genomföra 

en sådan undersökning hade slutsatser med större säkerhet kunnat dras om företag i olika 

branscher. Dock hade studiens problemfrågor antagligen inte kunnat besvaras på ett relevant 

sätt genom en kvantitativ studie eftersom det hade varit problematiskt att få svar på varför 

frågan. En kvalitativ intervjustudie med fler företag i organisationsfältet för gruvindustrin hade 

kunnat öka studiens trovärdighet då fler företag hade tillfrågats, dock hade studien förlorat djup 

på detta metodval eftersom tiden är begränsad och årsredovisningarna hade inte kunnat 

granskas lika ingående. 

Vidare finns problematik i att replikera en kvalitativ undersökning eftersom de ofta är 

ostrukturerade och beroende av forskarens bedömningar (Bryman & Bell, 2011). 

Datainsamlingen i denna studie är tämligen transparent och tydligt förklarad. Däremot har 

utsållningen för vad som är väsentligt för studien krävt författarens egna bedömningar då 

empirikapitlet har utformats. Enligt Bryman och Bell (2011) är en kritik mot kvalitativ 

forskning att den är för subjektiv, att det författaren anser vara viktigt är det som inkluderas i 

studien.  

Samtliga informanter som intervjuats i studien har varit någon form av chef för hållbarhet eller 

miljö. Genom att alla informanter har liknande roll i företagen har studien erhållit ett visst 

synsätt då det är personer som dagligen arbetar med denna problematik som besvarat frågorna. 

Det är ledningen som slutligen beslutar om vilka åtgärder som faktiskt ska vidtas. Det hade 

möjligtvis getts ett mer nyanserat resultat i studien om även ledningen hade inkluderats och fått 

svara på liknande frågor såsom hållbarhets- och miljöcheferna. Kanske har personerna i de 

skilda yrkesrollerna olika åsikter om varför de vill arbeta med integrerad rapportering. Att 

intervjua fler informanter på varje fallföretag kan vara ett förslag till framtida forskare. 

 Samhällsetiska reflektioner 

Som med alla de redovisningsformer där det inte är något krav gällande extern granskning finns 

risken för att redovisningen missbrukas av företagen. Det kan, istället för att bidra till en hållbar 

utveckling, leda till att företagen använder sin hållbarhetsredovisning endast som 

marknadsföring och att deras handlande inte stämmer överens med innehållet i rapporten. Om 

företaget är medvetet om att deras integrerade rapportering inte blir granskad av extern part kan 

det alltså leda till att företagen använder rapporten som falsk marknadsföring. Genom denna 
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handling vilseleder företaget samhället vilket kan leda till att kunderna konsumerar mer 

eftersom de tror att de stödjer en hållbar och etisk organisation. 

Någonting som samhället bör ha i åtanke är det faktum att alla företag har lönsamhet och 

överlevnad som primära mål. Hade hållbarhetsredovisning inte bidragit till dessa mål skulle 

företag förmodligen inte ha anammat detta. Eftersom risken finns att de lyfter fram och 

uppmärksammar företagets positiva effekter och tonar ner de negativa är det viktigt att ständigt 

vara kritisk till den information företaget väljer att framföra i sin hållbarhetsinformation. 

Även om risken finns för missbruk har hållbarhetsredovisning och samhällets ökade 

medvetenhet frambringat positiva effekter. Det verkar ha lett till att företag reflekterar mer över 

sociala och miljömässiga aspekter vilket i sig är ett steg i rätt riktning. På samma sätt som 

integrerad rapportering leder till resurseffektivisering för företaget leder det till att miljön som 

samhället och företaget lever i skonas och förbättras. Om alla företag skulle använda sig av 

någon form av hållbarhetsredovisning och ha ett integrerat hållbarhetstänk skulle det gynna 

mänskligheten, miljön och slutligen, vår planet. 
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Bilaga 1 - Checklista 

 

Organisatorisk överblick och yttre miljö - Hur ser 

organisationen ut och under vilka omständigheter verkar den? 

LKAB  Boliden Atlas 

Copco 

Affärsidén presenteras 1 1 1 

Visionen presenteras 1 1 1 

Organisationens Kultur, etik och värderingar presenteras 1 1 1 

marknader och huvudsakliga aktiviteter 1 1 1 

Ägarstrukturen presenteras 1 1 1 

Konkurrenter nämns 1 1 1 

Marknadskrafter 1 1 1 

Verksamhetsstruktur 1 1 1 

Kvantitativ information om anställda 1 1 1 

Intressenters behov  1 1 1 

Miljömässiga utmaningar 1 1 1 

Teknologisk förändring 0 0 0 

Summa 11/12 11/12 11/12 
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Styrning - Hur stödjer företagets ledningsstruktur dess förmåga 

att skapa värde på kort, medellång och lång sikt? 

LKAB  Boliden Atlas 

Copco 

Styrelsens sammansättning presenteras och kopplas till 

värdeskapande 

1 0 1 

Ledningens färdigheter och mångfald presenteras och kopplas 

till värdeskapande 

0 0 0 

Specifika processer som används för strategiska beslut 

presenteras och kopplas till värdeskapande 

0 1 1 

Hur organisationens kultur, etik och värderingar påverkar 

kapitalen(”Capitals”) och hur de kopplas till värdeskapande 

0 1 1 

Huruvida ledningen främjar och möjliggör innovation och hur 

detta bidrar till värdeskapande 

1 1 1 

Summa 2/5 3/5 4/5 

 

 

Affärsmodell - Vad är företagets affärsmodell? LKAB Boliden Atlas 

Copco 

De viktigaste affärshändelserna beskrivs 

T.ex. positionering, hur företaget löser behovet av förnyelse, 

anpassning till förändring  

1 1 1 

Inputs tas upp som är väsentliga för förmågan att skapa värde på 

kort-, mellan- och lång sikt 

1 1 1 

Outputs beskrivs 

t.ex. Nyckelprodukter och tjänster, biprodukter och avfall 

1 1 1 

Internt resultat 

t.ex. Kassaflöde, arbetsmoral och intäkter 

1 1 1 

Externt resultat 

t.ex. kundnöjdhet, varumärkeslojalitet och miljömässiga effekter 

1 1 1 

Summa 5/5 5/5 5/5 
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Risker och möjligheter – Vilka är de specifika risker och 

möjligheter som påverkar företagets förmåga att skapa värde på 

kort, mellan och lång sikt och hur hanterar företaget dem? 

LKAB Boliden Atlas 

Copco 

Prioriterade risker specificerade för organisationen identifieras 1 1 1 

Prioriterade möjligheter specificerade för organisationen 

identifieras 

1 1 1 

Åtgärder som vidtas för att mildra effekten av riskerna 1 1 1 

Åtgärder som vidtas för att skapa värde av möjligheterna 0 0 0 

Summa 3/4 3/4 3/4 

 

Strategi och resursfördelning – Vart vill organisationen komma 

och hur ämnar den komma dit? 

LKAB Boliden Atlas 

Copco 

Redovisning av företagets strategiska mål över tiden 1 1 1 

Implementerade strategier redovisas 1 1 1 

Framtida implementeringar av strategier för måluppfyllelse 

redovisas 

1 1 1 

Resursfördelning som krävs för att uppfylla strategin redovisas 0 1 0 

Hur måluppfyllelse skall mätas över tiden redovisas 1 1 1 

Påverkan av den externa miljön belyses 

 

1 1 1 

Konkurrensfördelar som kan uppnås belyses  1 1 1 

Summa 6/7 7/7 6/7 
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Prestation - I vilken utsträckning har företaget uppnått sina 

strategiska mål för perioden och vilka är dess resultat i termer 

av påverkan på dess resurser? 

LKAB Boliden Atlas 

Copco 

Kvalitativ information gällande prestation i förhållande till mål, 

risker och möjligheter presenteras 

1 1 1 

Kvantitativ information gällande prestation i förhållande till mål, 

risker och möjligheter presenteras 

1 1 1 

Företagets förhållande till intressenter och dess förmåga att 

uppfylla deras behov 

1 1 1 

KPI gällande företagets miljömål presenteras och kombineras 

med finansiella mått 

0 0 1 

KPI gällande företagets satsningar på humankapital presenteras 

och kombineras med finansiella mått 

0 0 0 

Effekten av kapitalet längs värdekedjan belyses 0 1 0 

Prestation mäts mot historiska 

värden

  

1 1 1 

Summa 4/7 5/7 5/7 

 

Framtidsutsikt – Vilka utmaningar och osäkerheter är det troligt 

att företaget möter vid genomförandet av sin strategi och vad är 

de möjliga konsekvenserna för dess affärsmodell och framtida 

resultat? 

LKAB Boliden Atlas 

Copco 

Organisationens förväntningar om den externa omgivningen på 

kort, mellan och lång sikt 

1 1 1 

Beskrivning av hur företaget kommer påverkas av detta (den 

externa omgivningen) 

1 1 1 

Företagets förmåga att hantera utmaningarna 1 1 1 

Realistisk bedömning av konkurrensläge och marknadsposition 1 1 1 

Summa 4/4 4/4 4/4 
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Grund för upprättande och presentation – Hur gör 

organisationen för att bestämma vad som skall tas med i den 

integrerade rapporten och hur är sådana frågor kvantifierade 

och utvärderade? 

LKAB Boliden Atlas 

Copco 

Sammanfattning av processerna för framtagande av den 

integrerade rapporteringen 

0 0 0 

Avgränsningarna för rapporten beskrivs samt hur dessa har 

avgjorts 

1 0 1 

Signifikanta ramverk sammanfattas 0 0 1 

Redovisning av metoder 

t.ex. för hur KPI tagits fram 

1 0 1 

Summa 2/4 0/4 3/4 
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Innehållselement LKAB Boliden Atlas Copco 

Organisatorisk överblick och yttre miljö - 

Hur ser organisationen ut och under vilka 

omständigheter verkar den? 

11 11 11 

Styrning - Hur stödjer företagets 

ledningsstruktur dess förmåga att skapa 

värde på kort, medellång och lång sikt? 

2 3 4 

Affärsmodell - Vad är företagets 

affärsmodell? 

5 5 5 

Risker och möjligheter – Vilka är de 

specifika risker och möjligheter som 

påverkar företagets förmåga att skapa värde 

på kort, mellan och lång sikt och hur 

hanterar företaget dem? 

3 3 3 

Strategi och resursfördelning – Vart vill 

organisationen komma och hur ämnar den 

komma dit? 

6 7 6 

Prestation - I vilken utsträckning har 

företaget uppnått sina strategiska mål för 

perioden och vilka är dess resultat i termer 

av påverkan på dess resurser? 

4 5 5 

Framtidsutsikt – Vilka utmaningar och 

osäkerheter är det troligt att företaget möter 

vid genomförandet av sin strategi och vad är 

de möjliga konsekvenserna för dess 

affärsmodell och framtida resultat? 

4 4 4 

Grund för upprättande och presentation – 

Hur gör organisationen för att bestämma vad 

som skall tas med i den integrerade 

rapporten och hur är sådana frågor 

kvantifierade och utvärderade? 

2 0 3 

Summa poäng(Av 48 möjliga) 37 38 41 

Grad av integrering i % 77 % 79 % 85 % 
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Bilaga 2 – Uppfyllandegrad förklaring 

 

LKAB 

Organisatorisk överblick och yttre miljö - Hur ser organisationen ut och under vilka 

omständigheter verkar den? 

LKAB presenterar sin affärsidé, vision, affärsstrategi samt har en egen uttalad 

hållbarhetsstrategi. Vidare betonas att värderingarna som LKAB vill stå för handlar om att vara 

engagerad, nytänkande och ta ansvar. 

LKAB befinner sig med sina kunder främst i Europa samt i Mellanöstern, Nordafrika, Asien 

och USA. Företagets konkurrenter och marknadskrafter och redovisas. LKAB som är ett statligt 

ägt bolag verkar i norra Sverige och har organiserat sig i tre divisioner; Mining Division, 

Mineral Division och Special Businesses Division.  

Ett eget avsnitt under ett av företagets strategiska områden, ”Attraktiva LKAB” innehåller 

kvantitativ information om anställda där även andelen kvinnor framgår både i antal och procent. 

Intressenternas behov och vilka de är belyses i ett eget avsnitt som kallas ”Intressentdialog” där 

vikten av att ha intressenternas förtroende betonas. Den miljömässiga utmaningar LKAB utsätts 

för förtydligas på flertal ställen där en av dem är att sänka koldioxidutsläppen från 

produktionen. I årsredovisningen finns mycket information om företagets teknikutveckling. 

Dock avhandlas inte den externa teknologiutvecklingen utifrån vad som berör LKAB vilket gör 

att företagets hållbarhetsredovisning inte är fullständigt integrerad enligt denna kategori. 

Styrning - Hur stödjer företagets ledningsstruktur dess förmåga att skapa värde på kort, 

medellång och lång sikt? 

Styrelsens sammansättning presenteras i bolagsstyrningen. I bolagsstyrningsrapporten uttrycks 

att hänsyn tas till styrelsens kvalifikationer gällande hållbarhetsfrågor då en styrelsemedlem 

nomineras. På liknande sätt presenteras koncernledningen. De har en viss mångfald i att det 

finns både kvinnor och män med olika utbildnings och befattningsbakgrund. Här uteblir dock 

kopplingen till värdeskapande i samband med presentationen. 

Det beskrivs hur ledningen främjar och möjliggör innovation som bidrar till värdeskapande men 

de specifika processer som ligger till grund för strategiska beslut och hur de är kopplade till 
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värdeskapande utelämnas. Ytterligare en punkt som inte uppfylls är hur organisationens kultur, 

etik och värderingar påverkar tillgångarna och hur detta kopplas till värdeskapande. 

Generellt har det brustit i hur alla aktiviteter är kopplade till värdeskapande vilket gör att av 

fem möjliga var det enbart en punkt som uppfylldes.  

Affärsmodell - Vad är företagets affärsmodell? 

LKABs affärsmodell illustreras med en bild där de beskriver hur dess strategi säkerställer en 

långsiktig hållbar värdekedja. Centrala affärshändelser så som sälj och utveckling, 

prospektering, malmbrytning, förädling och transport redovisas. Inputs som är väsentliga för 

LKABs förmåga att skapa värde över tid beskrivs som humankapital, innovationer, 

anläggningstillgångar, relationer med omgivningen mm. Outputs så som nyckelprodukter, 

biprodukter och avfall presenteras men dock utspritt i årsredovisningen. Interna och externa 

resultat belyses där internt resultat i detta fall består av kassaflöde och intäkter medan externa 

resultat består av mervärde till kund med höga miljö-, produkt- och kvalitetskrav samt effektiv 

järnframställning hos kund. 

Risk och Möjligheter – Vilka är de specifika risker och möjligheter som påverkar företagets 

förmåga att skapa värde på kort, mellan och lång sikt och hur hanterar företaget dem? 

Under kapitlet ”OM OSS” avhandlas hur LKAB ser på risker och möjligheter och mottot är att 

tänka ”det otänkbara” när det gäller risker. Ett urval av deras identifierade risker presenteras 

under rubrikerna; marknads- och affärsrisker, förtroenderisker, verksamhetsrisker och 

finansiella risker. Affärsmöjligheter uppstår genom att de risker som identifieras kan vändas till 

möjligheter enligt företaget. I förvaltningsberättelsen beskrivs vidare risker som har betydelse 

för företaget samt vilka åtgärder som vidtas. 

Eftersom åtgärder för att skapa värde av möjligheterna inte redovisas på ett tydligt sätt är denna 

kategori inte fullt uppfylld. 

 Strategi och resursfördelning – Vart vill organisationen komma och hur ämnar den komma 

dit? 

Under rubriken ”Strategi och Värdekedja” redovisas företagets strategiska mål för dess 

hållbarhetsstrategi under de fyra strategiska områdena de utarbetat. De fyra strategiska 

områdena är Attraktiva LKAB, Attraktiva samhällen, Ansvarsfull verksamhet och 
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Resurseffektiv produktion. I avsnittet ”vår strategi i handling” berättar de hur de omsätter sin 

strategi i handling utifrån de totalt sex strategiska områdena, här presenteras implementerade 

strategier för affärsmål såväl som hållbarhetsmål. Implementering av framtida strategier 

redovisas på flera ställen både i hur produktionsvolym uppnås, att de ska anställa av en Chief 

Risk Officer som arbetar med riskhantering och ett nytt rapporteringssystem för att styra och 

följa upp hållbarhetsarbetet. 

Företagets måluppfyllelse över tid redovisas på ett tydligt sätt där målen för 2013-2020 

redovisas med en avstämning av utfallet för 2013. Påverkan på den externa miljön redovisas 

löpande i årsredovisningen likaså belyses konkurrensfördelar. 

Att denna kategori inte blir fullt integrerad beror på att den resursfördelning som krävs för att 

uppfylla strategin inte redovisas på ett tydligt sätt. 

Prestation - I vilken utsträckning har företaget uppnått sina strategiska mål för perioden och 

vilka är dess resultat i termer av påverkan på dess resurser? 

Kvalitativ och kvantitativ information gällande prestation i förhållande till mål, risker och 

möjligheter beskrivs, hållbarhetsmålen beskrivs separat. Under avsnittet ”Vår Strategi i 

Handling” redovisas för varje strategiskt område dess mål och resultat för innevarande år. 

Intressenterna och dess behov beskrivs detaljerat samt hur de kommunicerar med de olika 

intressenterna. Det framgår inte helt tydligt hur de uppfyller de olika intressenternas behov men 

till vissa delar belyser företaget uppfyllande av ett fåtal intressenters behov. Prestationen mäts 

mot historiska värden men endast jämförelse med året innan sker. 

Olika nyckeltal gällande företagets miljömål och satsningar på humankapital redovisas men 

kombineras inte med finansiella mått såsom beskrivs i ramverket. Hur organisationens 

verksamhet påverkar kapitalen längs värdekedjan belyses inte på ett tydligt sett. Därav är denna 

kategori inte helt uppfylld. 

Framtidsutsikter – Vilka utmaningar och osäkerheter är det troligt att företaget möter vid 

genomförandet av sin strategi och vad är de möjliga konsekvenserna för dess affärsmodell och 

framtida resultat? 

I förvaltningsberättelsen finns en rubrik som heter ”Förväntningar avseende den Framtida 

Utvecklingen” där ökad efterfrågan, behålla teknologiskt ledarskap och behov av stora 
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strategiska investeringar är utmaningar som belyses. Även hur företaget påverkas av detta och 

hur de ska hantera utmaningarna beskrivs kort. Under avsnittet ”Kunder och Marknader” görs 

en realistisk bedömning av konkurrensläget och företagets marknadsposition. På grund av olika 

omständigheter som ett förbättrat ekonomiskt läge och tillgång på billig skiffergas öppnas nya 

möjligheter för LKAB och en stor del av konkurrenskraften ligger i att de är teknisk ledande 

tillverkare av pellets. Denna kategori är på grund av ovanstående helt uppfylld. 

Grund för upprättande och presentation – Hur gör organisationen för att bestämma vad som 

skall tas med i den integrerade rapporten och hur är sådana frågor kvantifierade och 

utvärderade? 

En sammanfattning av processerna för framtagande av den integrerade rapporten har inte gjorts 

och signifikanta ramverk sammanfattas inte. Däremot har omfattning och avgränsningar för 

rapporten och metoder för datainsamling beskrivits samt att mätmetoder enligt deras 

beskrivning anges vid respektive tabell och graf. Denna kategori är endast delvist uppfylld. 

Atlas Copco 

Organisatorisk överblick och yttre miljö - Hur ser organisationen ut och under vilka 

omständigheter verkar den? 

Atlas Copco presenterar sin affärsidé, vision och strategi under rubriken ”Det här är Atlas 

Copco” och de har på ett kärnfullt sätt förkortat sin vision till ”First in Mind-First in Choice” 

vilket är skyddat genom registrering. I samma avsnitt illustreras företagets värderingar och sätt 

att jobba. Det som lyfts fram är samverkan, innovation och engagemang.  

Atlas Copco arbetar med olika affärsområden, Gruv och bergbrytningsteknik är en av dem. För 

varje affärsområde finns ett eget avsnitt där de huvudsakliga aktiviteterna, konkurrenterna och 

marknadskrafterna beskrivs. Under avsnittet ”Atlas Copco aktien” beskrivs ägarstrukturen, 

aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Large Cap-segmentet. Företagets 

verksamhetsstruktur beskrivs och är uppdelad i olika affärsområden vilka består av 

kompressorteknik, industritekning, gruv- och bergbrytningsteknik samt bygg- och 

anläggningsteknik. 

Atlas Copco redovisar antal anställda totalt men även anställda per yrkeskategori och per 

region. Under rubriken ”jämställdhet, rättvisa och mångfald” redovisar de även andelen kvinnor 

och andelen kvinnor i ledande befattning. Företagets miljömässiga utmaningar redovisas och 

under det egna avsnittet för miljö. Företagets egna innovationer och tekniska utveckling 
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beskrivs men det tas inte upp om det beror på den teknologiska förändringen i omvärlden. På 

grund av det sistnämnda blir en av punkterna i kategorin inte uppfylld. 

Styrning - Hur stödjer företagets ledningsstruktur dess förmåga att skapa värde på kort, 

medellång och lång sikt? 

Styrelsens sammansättning presenteras. Under rubrikerna ”Valberedning” beskrivs att 

valberedningen är ansvarig för att styrelsen har den erfarenhet, mångfald och kunskap som 

krävs för att säkra en hållbar och lönsam utveckling. Ledningen presenteras på liknande sätt 

som styrelsen men dess färdigheter och mångfald kopplas inte till värdeskapande. Därav är 

denna punkt inte uppfylld i kategorin. 

Olika processer för att ta strategiska beslut tas upp där bland annat en ”hotline” där medarbetare 

och intressenter kan rapportera överträdelser av lagar eller företagets policy finns. Både 

redovisning och finansiell rapportering samt kränkning av mänskliga rättigheter, diskriminering 

och korruption rapporteras till denna ”hotline”. Att ledningen främjar och möjliggör innovation 

och hur detta bidrar till värdeskapande belyses på flertalet ställen i årsredovisningen. 

Atlas Copco beskriver att de tror på att det alltid finns ett bättre sätt och låter värderingarna 

styra i sitt arbete gällande engagemang, samverkan och innovation. Värderingarna i sin tur 

återspeglar hur bolaget uppträder gentemot alla intressenter, såväl internt som externt. Detta ses 

som en förklaring för hur organisationens kultur, etik och värderingar påverkar kapitalen och 

leder till värdeskapande. Denna kategori är inte helt uppfylld. 

Affärsmodell - Vad är företagets affärsmodell? 

Under rubriken ”Såhär gör vi affärer” uppfylls flertalet punkter som ska besvara om företagets 

affärsmodell presenteras. Centrala affärshändelser beskrivs. Vikten av att utveckla nya och 

förbättrade produkter, investering efter behov och fortlöpande kompetensutveckling anses vara 

viktiga affärshändelser för att bland annat kunna anpassa sig till förändring. Inputs för att skapa 

varaktiga resultat anser de vara ansvarsfull användning av humankapital, naturresurser och 

kapital. 

Företagets outputs beskrivs i de separata avsnitten för varje affärsområde där ett antal maskiner 

räknas upp som nyckelprodukter för området Gruv- och bergbrytningsteknik. Även outputs som 

utsläpp och avfall presenteras i avsnittet för miljö. 
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Internt resultat som uppnås är sådant som kassaflöde och intäkter vilket nämns. Externt resultat 

som uppnås står under de olika underrubrikerna i avsnittet ”Såhär gör vi affärer” Där bland 

annat kundnöjdhet, stärkta kundrelationer och stärkt varumärke är ett externt resultat för 

innovation i ny teknik. Denna kategori är helt uppfylld enligt ramverket. 

Risker och möjligheter – Vilka är de specifika risker och möjligheter som påverkar företagets 

förmåga att skapa värde på kort, mellan och lång sikt och hur hanterar företaget dem? 

I ett eget avsnitt presenteras prioriterade risker specificerade gör organisationen. Avsnittet heter 

”Risker, riskhantering och möjligheter” och visar i matrisform företagets risker, beskrivning av 

dem, motverkande faktorer och möjligheter. Dock uppfylls inte det sista kriteriet helt då 

matrisen tar upp möjligheter som kan utvinnas av riskhanteringen istället för åtgärder som 

vidtas för att skapa värde ur möjligheterna. Därför är denna kategori inte helt uppfylld. 

Strategi och resursfördelning – Vart vill organisationen komma och hur ämnar den komma 

dit? 

I en matris visas mål för hållbar, lönsam utveckling som är uppdelad på tre områden, nämligen 

mål för produkter, tjänster och lösningar, verksamhetsmål samt finansiella mål. De har även ett 

allmänt mål vid sidan om matrisen som förtydligar att de vill skapa värde för alla intressenter 

genom att kontinuerligt leverera hållbar, lönsam utveckling. Denna måluppfyllelse gör de 

genom företagets fem redan implementerade strategiska grundpelare som är närvaro, 

innovation, service, effektivitet samt medarbetare. Framtida implementeringar av strategier står 

utspritt i årsredovisningen där bland annat en styrkommitté för mänskliga rättigheter och etik 

kommer inleda sitt arbete år 2014.  

Måluppfyllelsen mäts över tid genom att upprätta kontinuerliga rapporter där ett analyspaket 

som innehåller standardiserade styrkort används för att analysera och följa upp trender och 

nyckeltal i förhållande till företagets uppsatta mål. Dessa rapporter gör de månadsvis, 

kvartalsvis och årsvis. 

Påverkan av och från den externa miljön belyses dels i riskavsnittet samt spritt i 

årsredovisningen. Konkurrensfördelar företaget kan uppnå genom sitt sätt att verka tas upp dels 

i riskhanteringsavsnittet samt i VD ordet. 
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Resursfördelning som krävs för att uppfylla strategin belyses dock inte på ett tydligt sätt och 

därför är denna kategori ändå inte helt uppfylld. 

Prestation - I vilken utsträckning har företaget uppnått sina strategiska mål för perioden och 

vilka är dess resultat i termer av påverkan på dess resurser? 

Kvalitativ information gällande prestation i förhållande till mål, risker och möjligheter 

presenteras i avsnittet för riskhantering. Tidigt i rapporten, redan på sida två finns en 

sammanfattning av kvantitativa mål och prestationer som bedöms genom att få en grön, gul 

eller röd prick som avslöjar om målet är uppnått, inte uppnått eller neutralt. 

Företagets förhållande till dess intressenter och dess förmåga att uppfylla deras behov tas upp 

dels under rubriken ”Skapar värde för alla intressenter” samt under ”intressentdialog”. 

Nyckeltal gällande företagets miljömål presenteras och kombineras med finansiella mått i 

avsnittet ”Miljö”. Här kombineras bland annat energiförbrukning, koldioxidutsläpp och avfall 

med kostnad sålda varor i diagram. Nyckeltal för humankapital presenteras men däremot inte i 

kombination med finansiella mått. Inte heller effekten av kapitalet längs värdekedjan belyses 

på ett sammanhållet sätt. 

I avsnittet ”Miljö-, Sociala och Styringsresultat” i slutet av årsredovisningen presenteras 

företagets prestation mätt mot historiska värden. Även här bedöms de olika prestationerna med 

grönt, gult eller rätt ljus med samma betydelse som är beskrivet ovan. I och med att inte alla 

aspekter kombineras med finansiella mått är denna kategori inte helt uppfylld. 

Framtidsutsikter – Vilka utmaningar och osäkerheter är det troligt att företaget möter vid 

genomförandet av sin strategi och vad är de möjliga konsekvenserna för dess affärsmodell och 

framtida resultat? 

Förväntningar om omvärlden, hur företaget påverkas av detta samt företagets förmåga att 

hantera dessa beskrivs alla i VD ordet. En realistisk bedömning om konkurrensläge och 

marknadsposition görs i avsnittet för affärsområden Gruv- och bergbrytningsteknik. Denna 

kategori anses vara helt uppfylld enligt ramverket. 

Grund för upprättande och presentation – Hur gör organisationen för att bestämma vad 

som skall tas med i den integrerade rapporten och hur är sådana frågor kvantifierade och 

utvärderade? 
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Bland noterna för Miljö-, Sociala och styrningsresultat sammanfattas signifikanta ramverk som 

använts vid redovisningen där bland annat GRI och FN Global Compact nämns. De förtydligar 

att de även använt sig av integrerad rapportering. Avgränsningar för rapporten samt mätmetoder 

för KPI tas upp i samma avsnitt. Dock finns ingen sammanfattning av de processer som använts 

för att ta fram den integrerade rapporteringen och därför är kategorin inte fullt uppfylld. 

Boliden 

Organisatorisk överblick och yttre miljö - Hur ser organisationen ut och under vilka 

omständigheter verkar den? 

Boliden presenterar affärsidé, vision och strategi under kapitlet ”strategisk inriktning”. Där 

betonas att Boliden gör det yttersta genom hela sin värdekedja för att möta samhällets krav på 

säkerhet, miljöhänsyn och god affärsetik. Under rubriken ”Boliden i korthet” beskriver Boliden 

sina kunder och marknader som utgörs av stålverk framförallt i norra Europa.  

Bolidens aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic Stockholm och ingår i Large Cap-

segmentet. Beskrivning av ägarförhållande redovisas under rubriken ”Aktien”. Bolidens 

konkurrenter redovisas i tabellform per metallslag. Även marknadskrafter så som efterfrågan 

på metaller presenteras. 

Företagets verksamhetsstruktur består av två affärsområden vilka är gruvor och smältverk. 

Affärsområdet gruvor består av åtta gruvor i fyra gruvområden och inom affärsområdet 

smältverk finns de fem smältverk. Kvantitativ information om anställda redovisas dels genom 

medelantal anställda under respektive område som är en mer utförlig redogörelse för antalet 

medarbetare totalt, samt en separat redovisning för antalet kvinnliga medarbetare. Denna 

kvantitativa information redovisas historiskt från och med år 2004. 

Företagets intressenter och deras behov i den dagliga verksamheten presenteras. Miljömässiga 

utmaningar såsom att stabilisera koldioxidutsläppen samtidigt som de ökar produktionen jämte 

utmaningen att hantera det ökade kväveutsläppet till vatten belyses. Boliden har en del 

teknologisk utveckling som de diskuterar men berör inte teknisk förändring i omvärlden, den 

sista punkten i denna kategori är därför inte uppfylld. 

Styrning - Hur stödjer företagets ledningsstruktur dess förmåga att skapa värde på kort, 

medellång och lång sikt? 

Styrelsens sammansättning och ledningen presenteras men dess färdigheter och mångfald 

kopplas inte i något av fallen till värdeskapande. 
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Boliden arbetar enligt New Boliden Way (NBW) som är koncernens övergripande riktlinjer för 

att driva kontinuerliga förbättringar. De använder sig av dessa riktlinjer i syfte att implementera 

värdeskapande attityder genom hela företaget. NBW står för värdeskapande genom att Bolidens 

värderingar vägleder till personligt engagemang och ansvar för värdekedjan. Ledningen främjar 

till innovation genom att de kontinuerligt arbetar med förfining av gruvdesign, 

bergbrytningsmetoder och anrikningsprocesser. 

I och med att styrelsens och ledningens sammansättning inte kopplas till värdeskapande 

uppfylls inte denna kategori fullt ut. 

Affärsmodell - Vad är företagets affärsmodell? 

Boliden redovisar en detaljerad bild över sin affärsmodell och värdekedja. De mest centrala 

affärshändelserna bedrivs så som prospektering, gruvbrytning, anrikning, råvaruavverkning och 

återvinning, samt metallproduktion. De inputs företaget behöver för att skapa outputs beskrivs 

på olika ställen i rapporten och består bland annat av tjänster, elektricitet, bulkvaror och 

kemikalier. Företagets outputs redovisas i bilden av värdekedjan och utgörs av metaller, 

biprodukter och avfall. Det interna resultatet redovisas genom kassaflöde, intäkter och 

avkastning med mera och visas i diagramform. Samtliga diagram har inleds med år 2004. 

Externa resultat redovisas och visar bland annat ett bidrag till en levande landsbygd, 

arbetstillfällen och ekonomisk utveckling. Denna kategori är helt uppfylld enligt ramverket. 

Risker och möjligheter – Vilka är de specifika risker och möjligheter som påverkar företagets 

förmåga att skapa värde på kort, mellan och lång sikt och hur hanterar företaget dem? 

Bolidens årsredovisning har ett eget avsnitt där de belyser olika prioriterade risker för 

organisationen. Riskerna har de delat upp i Verksamhetsrisker, Marknads- och Affärsrisker, 

finansiella risker och övriga risker. Till varje risk finns en beskrivning av risken samt hantering 

och kommentarer för året där åtgärder tas upp. De tar även upp några möjligheter specificerade 

för organisationen om än inte i samma utsträckning som riskerna. Åtgärder för att skapa värde 

av möjligheterna framgår inte på ett tydligt sätt och därför är denna kategori inte helt uppfylld. 

Strategin och resursfördelning – Vart vill organisationen komma och hur ämnar den komma 

dit? 

Finansiella mål, sociala mål och miljömål redovisas samt hur dessa utfallit under de senaste 

åren i grafer. Framtida hållbarhetsmål presenteras i avsnittet ”Nya hållbarhetsmål där en viktig 
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del är att minska olyckor och sänka sjukfrånvaron. Implementerade strategier redovisas på flera 

ställen och likaså framtida implementeringar. 

Boliden ser en möjlighet till en gradvis förskjutning från gruvnära prospektering till 

fältprospektering och menar att chansen för tillväxt ökar genom detta. En resursfördelning från 

gruvnära prospektering till fältprospektering behöver då göras.  

Hur måluppfyllelse skall mätas över tid beskrivs. Exempelvis utförs mätningar och 

rapporteringar utifrån varje operativ enhet för miljömål vilka har basåret 2007. Påverkan på den 

externa miljön på grund av verksamheten behandlas där utsläpp till vatten och luft samt avfall 

är de mest framträdande effekterna. Konkurrensfördelar som kan uppnås genom dess 

verksamhet beskrivs spritt i årsredovisningen där bland annat deras hänsynstagande till miljön 

utöver vad lagen kräver beskrivs som ett sätt att öka sin konkurrenskraft. Denna kategori är helt 

uppfylld. 

Prestation - I vilken utsträckning har företaget uppnått sina strategiska mål för perioden och 

vilka är dess resultat i termer av påverkan på dess resurser? 

Kvalitativ information gällande prestation i förhållande till mål, risker och möjligheter tas upp 

under företagets riskhantering där hantering av riskerna under året beskrivs. Kvantitativ 

information i samma avseende presenteras under ”Sociala mål och utfall för 2013” och 

”Miljömål och utfall för 2013” i matrisform. Hur företaget uppfyller intressenternas behov 

redovisas under rubriken ”värdeskapande” i samband med en förklaring av Bolidens 

intressenter i den dagliga verksamheten.  

Effekten av kapitalet längs med värdekedjan presenteras med en illustration med tillhörande 

text under rubriken ”Miljöpåverkan längs värdekedjan” där bland annat avfall samt utsläpp till 

luft och vatten belyses och vilka som berörs av detta. I slutet av årsredovisningen finns en 

sammanställning av prestationen över en tio år lång period där både finansiella och icke 

finansiella siffror framställs. 

Nyckeltal gällande både företagets satsningar på humankapital och miljö presenteras i en 

tioårsöversikt men de kombineras inte med finansiella mått. Av denna anledning är denna 

kategori inte helt uppfylld. 
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Framtidsutsikter – Vilka utmaningar och osäkerheter är det troligt att företaget möter vid 

genomförandet av sin strategi och vad är de möjliga konsekvenserna för dess affärsmodell och 

framtida resultat? 

Förväntningar om den externa omgivningen och utmaningar organisationen förväntas ställas 

inför presenteras. Utmaningarna utgörs av både affärsutmaningar och hållbarhetsutmaningar. 

Även hur dessa utmaningar kommer att påverka verksamheten och företagets förmåga att 

hantera dessa utmaningar presenteras. Bland annat olika miljömässiga utmaningar företagets 

ställs inför presenteras i avsnittet ”Nya hållbarhetsmål” där de förklarar att identifiering av de 

mest relevanta utmaningarna i hållbarhetsarbetet är en fortlöpande process. 

En realistisk bedömning av konkurrensläget och företagets marknadsposition redovisas i 

avsnittet ”Bolidens marknadsposition” där en jämförelse mellan de största gruvaktörerna inom 

olika metallområden visas i diagram. Denna kategori är helt uppfylld. 

Grund för upprättande och presentation – Hur gör organisationen för att bestämma vad 

som skall tas med i den integrerade rapporten och hur är sådana frågor kvantifierade och 

utvärderade? 

Ingen av punkterna i denna kategori är uppfylld då information fattas om avgränsningar, 

processer, sammanfattning av signifikanta ramverk och redovisning av metoder. 
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Bilaga 3 – Kodningsschema för innehållsanalys 

 

Kategori Bakomliggande teman 

Legitimitet Här beskrivs vilka värderingar företaget har och hur 

det agerar i förhållande till samhället och de som 

ger företaget deras legitimitet. 

Intressenter I avseende på hur företaget ser på och samverkar 

med intressenter samt hur de skapar värde över tid. 

Resurser Allt som företaget behöver i sin verksamhet för att 

överleva, kan gälla material, humankapital, kapital 

etc. 

Isomorfism De krafter som enligt den nyinstitutionella teorin 

kan påverka företag i samma organisationsfält att 

agera likartat. Tvingande, imiterande och normativ. 

Integrerad 

rapportering (IR) 

Med avseende på användning av begreppet i 

samband med rapportering i årsredovisningen och 

vilka fördelar rapporteringsformen kan ge. 

Tabell 3.1 Kodningsschema 
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Bilaga 4 – Intervjumall och intervjufakta 

 

Intervjufrågor 

 Beskriv kort din bakgrund och vad du arbetat med 

 

 Beskriv ditt arbete med hållbarhet och hur hållbarhetsarbetet kommuniceras i 

organisationen 

 

 Vilka är era största utmaningar i hållbarhetsarbetet? 

 

Samhällsförväntningar 

 Anser ni att det är av stor vikt att redovisa ert hållbarhetsarbete? Varför? 

 

 Anser ni att samhällets förväntningar och medvetande för sociala och miljömässiga 

aspekter har förändrats över tid? 

 

 Om ja, hur har detta påverkat ert sätt att redovisa? 

 

Intressenter 

 Vilka vänder ni er till med er hållbarhetsredovisning? främst den som är integrerad i 

årsredovisningen. 

 

 Är det vanligt att ni får kompromissa med intressenterna i hur ni driver ert arbete? 

 

 Vilka fördelar anser ni att er intressentdialog kan ge till era intressenter? Till 

verksamheten? 

 

 Hur hjälper ert engagemang till era intressenter företaget att nå mål såsom tillväxt och 

lönsamhet? 

 

Resurser 

 Vilka är era kritiska resurser? 

 

 Hur säkerställer ni att ni ständigt har tillgång till de resurser ni behöver? 

 

 Bidrar ert hållbarhetsarbete till att ni lättare får tillgång till kritiska resurser? 
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 En resurs som verkar vara viktig för er är kompetenta medarbetare. Hjälper integrerad 

rapportering er att säkra denna resurs? Hur? 

Institutionellt tryck 

 Inspireras ni av andra företag i branschens sätt att redovisa hållbarhet? 

 

 Finns det hållbarhetsaktiviteter som är typiska för er bransch? 

 

 Tror du att andra liknande organisationer inspireras av ert sätt att redovisa hållbarhet? 

 

Integrerad rapportering 

 Varför har ni valt att integrera hållbarhet i årsredovisningen? Primär drivkraft? 

 

 Hur resonerade ni då ni valde att integrera rapporteringen? 

 

 Vilka fördelar har ni uppmärksammat med att arbeta med integrerad rapportering? 

 

 Vilka nackdelar har ni uppmärksammat med att arbeta med integrerad rapportering? 

 

 Hur skulle ni beskriva ”värdeskapande”? 

 

 Vad ser ni för fördelar med att redovisa miljö, sociala aspekter och finansiella aspekter 

mer samlat och inte endast separat i en hållbarhetsrapport? 

 

 Hur ser ni på värdeskapande på kort, mellan och lång sikt när det gäller 

hållbarhetsarbetet? 

 

 IIRC:s ramverk släpptes december år 2013. Har graden av integrering ökat i 

årsredovisningen från år 2013 till år 2014? 

 

Intervjuer 

2015-04-09, telefonintervju, Mala Chakraborti, Atlas Copco, 30 min 

2015-04-01, besöksintervju, Crister Ryman, Boliden, 55 min 

2015-04-01, telefonintervju, Malin Brännvall, LKAB, 40 min   
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Bilaga 5 - Individuella reflektioner 

 

I den sista externredovisningskursen fick jag lära mig lite om hållbarhetsredovisning och GRI. 

Dessa lektioner fick upp mitt intresse för just hållbarhetsredovisning och jag fick en tanke om 

att det var detta jag ville skriva mitt examensarbete om. Efter att ha tittat runt på andra redan 

skrivna uppsatser fick jag lära att det var många som hade berört ämnet innan och jag började 

fundera på hur jag skulle kunna särskilja mig. Efter att ha sökt en hel del på internet om 

hållbarhetsredovisning fick jag syn på en artikel av PWC om någonting som kallades integrerad 

rapportering vilket var ett nytt sätt att redovisa hållbarhet på. Jag märkte att ramverket var ett 

relativt outforskat område vilket skulle göra det lättare att göra ett unikt arbete. 

Jag har lärt mig mycket under arbetets gång både vad gäller själva ämnet och konsten att skriva 

ett så omfattande arbete. Just hållbarhetsredovisning har inte tagit så stor plats i utbildningen 

tidigare vilket har gjort att det mesta jag läst om till arbetet har varit ny kunskap. Jag har lärt 

mig hur viktig hållbarheten är för både företagen och samhället, dessutom har jag blivit mer 

medveten om miljömässiga och sociala problematiker som företag står inför. 

Under arbetets gång har jag läst otaliga vetenskapliga artiklar. I början var det en utmaning 

eftersom jag inte var van vid att läsa avancerade engelska texter och behövde slå upp vart och 

vartannat ord. Efter ett tag när jag slagit upp de flesta orden flöt läsningen på ett helt annat sätt 

och det var lättare att ta till sig innehållet i artiklarna. 

Jag har även lärt mig hur ett vetenskapligt arbete ska vara utformat och vilka krav som ställs. 

Till skillnad från tidigare inlämningar har helt andra krav ställts på denna uppgift. Jag har även 

fått lära mig hur forskning går till på ett annat sätt än vad jag förstod innan. Ofta hörs på 

nyheterna att studier har kommit fram till vissa resultat. Förut har jag litat blint på detta eftersom 

det var forskare som kommit fram till detta. Nu har jag fått ett mer kritiskt förhållningssätt till 

studier och inser att forskarna inte behöver ha alla de rätta svaren. 

Vidare har jag lärt mig hur ett vetenskapligt problem blir till för att sedan formulera ett svar på 

detta genom att tidigare forskning, teorier och empiri möts genom en analys. De olika delarna 

i arbetet har haft sina egna utmaningar. De avsnitt som var svårast att genomföra var enligt min 

mening problemdiskussionen, den teoretiska referensramen samt analysavsnittet. 

Problemdiskussionen var svår i sig eftersom det var precis i början av projektet och mycket 

osäkerhet fanns för hur arbetet skulle gå till. Dock hade jag mycket hjälp utav att vi terminen 



93 

 

innan hade en inlämningsuppgift som skulle vara ett första kapitel till ett examensarbete. Jag 

skrev inte om samma ämne då som jag nu gjort i detta arbete men ändå fick jag ett hum om hur 

det skulle se ut och vad som krävdes. Den teoretiska referensramen i sig var svår eftersom det 

krävdes mycket sökande efter vetenskapliga artiklar både om själva ämnet, integrerad 

rapportering och om olika teorier som skulle passa ihop med ämnet. Analysen var komplicerad 

eftersom det fanns svårigheter för mig att förstå exakt vad en analys innebar från början men 

det släppte under tiden jag arbetade med analysavsnittet. 

Denna termin har sannerligen varit annorlunda mot tidigare terminer då det är ett helt annat 

arbetssätt. Det har varit utmanande och jag har lärt mig mycket om mig själv under arbetets 

gång. Jag har många gånger fått höra att jag inte borde skriva arbetet själv eftersom det är så 

pass omfattande. I början var detta ett stor bekymmer för mig där jag undrade om det skulle gå 

att genomföra på utsatt tid. I och med att jag har varit själv har jag slitit otroligt hårt ända från 

start och jobbat både vardagar och helger. Dock jag vill ändå säga till framtida studenter som 

vill eller måste skriva arbetet själva att inte ta åt er för mycket av sådana som säger att det inte 

går, för det gör det absolut, bara viljan finns där. 


