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Förord 

 

Vi vill rikta ett stort tack till respondenterna på Axfood, ICA och Företag X som ställt upp 
på intervjuer, Ni gjorde vår uppsats mycket intressant och möjlig att genomföra. 

 

Vi vill också tacka våra handledare Gunnar Rimmel och Fredrika Askenmalm, Ni har 
kommit med många kloka råd och åsikter samt haft gott engagemang under arbetets gång. 

 

Slutligen vill vi tacka våra opponentgrupper som kommit med givande synpunkter, Ni 
gjorde uppsatsen ett strå vassare. 
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Sammanfattning 
 
Titel: Hållbarhetsredovisning  En undersökning av Axfood, ICA och 
 Företag X  

Ämne/Kurs: Magisteruppsats, Företagsekonomi - Redovisning, 30 HP  

Författare: Jenny Fredriksson 
 Malin Gustavsson 

Handledare: Gunnar Rimmel 
 Fredrika Askenmalm 

Datum:  Maj 2011 

Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, CSR, GRI, motiv, oberoende extern gransk-
ning, intressentteorin, legitimitetsteorin, intressentmodellen   

 
Bakgrund: Att ha ett långsiktigt tänkande blir allt viktigare och andelen företag 
 som väljer att upprätta en hållbarhetsredovisning ökar. Organisationen 
 GRI har etablerat riktlinjer som används av många företag vid  
 upprättandet av hållbarhetsredovisningar. GRI:s riktlinjer innehåller 
 bland annat resultatindikatorer, där företagen själva väljer ut vilka de 
 vill redovisa. Riktlinjerna är väl använda och har  nästintill blivit stand-
 ard inom området. Utvecklingen inom hållbarhetsområdet har resul- 
 terat i valmöjligheten att ha hållbarhetsredovisningen bestyrkt av 
 en oberoende extern granskare, en fråga som är upp till företaget själva 
 att ta ställning till.  

Syfte:  Uppsatsen syftar till att ta reda på skillnader och likheter i Axfood, ICA 
 och Företag X:s hållbarhetsredovisningar för år 2010. Den syftar även till att ta 
 reda på vilka motiv de utvalda företagen har bakom upprättandet av hållbarhets- 
 redovisningarna samt varför de valt att ha hållbarhetsredovisningarna oberoende 
 externt granskade eller inte.   

Metod: Uppsatsen har utgått från en induktiv ansats, vilken tillsammans med 
 ett kvalitativt tillvägagångssätt har besvarat studiens frågeställningar. 

Teorier: Uppsatsen har intressentteorin, intressentmodellen och legimitetsteorin 
 som teoretiskt perspektiv. 

Empiri: Huvuddelen av det empiriska materialet utgörs av intervjuer med re-
 presentanter från Axfood, ICA och Företag X. Även en jämförelse 
 mellan företagens hållbarhetsredovisningar har genomförts. Urvalet av 
 företag grundades i att alla är verksamma inom livsmedelsbranschen 
 och redovisar hållbarhetsredovisningen enligt GRI:s tillämpningsnivå B. 

Slutsats:  Hållbarhetsredovisningarna upprättas främst till förmån för företagens 
 intressenter. GRI har de mest etablerade riktlinjerna inom hållbarhets- 
 redovisning, men har mycket utvecklingspotential. Hållbarhets- 
 redovisningar kan skilja markant inom samma bransch. Det största  
 motivet till extern granskning är den ökade tillförlitligheten och att  
 avstå beror främst på kostnadsskäl. 
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Abstract 
 
Title: Sustainability Report  A study of Axfood, ICA and Company X  

Paper within: Master thesis within business administration  Accounting 30 p 

Author: Jenny Fredriksson 
 Malin Gustavsson 

Tutor: Gunnar Rimmel 
 Fredrika Askenmalm 

Date:  May 2011 

Subject terms: Sustainability report, CSR, GRI, motive, external assurance, stakeholder 
theory, legitimacy theory, stakeholder model   

 
Background: To have a long-term thinking becomes more and more important 
 and the number of companies that choose to establish sustainability 
 reports increases. The organization GRI has established guidelines 
 used by many companies when constituting sustainability reports.  
 The guidelines include inter alia performance indicators. The com-
 panies select themselves which indicators to include in the report.  
 The guidelines of GRI are widely used and have almost become the 
 standard within sustainability reporting. The development within  
 sustainability has resulted in the option to have an independent  
 reviewer, a question which is up to the companies to decide. 

Purpose:  The aim of the thesis is to find out the differences and similarities in Axfood, 
 ICA and Company X´s sustainability reports for year 2010. It also aims to find 
 out what motivates the selected companies for establish the sustainability reports and 
 find out why they decided to have the sustainability reports independently externally 
 reviewed or not.  

Method: The thesis is based on an inductive approach with a qualitative  
 procedure, which together will answer the question formulations.  

Theories: The thesis uses the stakeholder theory, stakeholder model and the  
 legitimacy theory as theoretical framework.  

Empirics: The main part of the empirical material consists of interviews with  
 representatives from Axfood, ICA and company X. Included is also a 
 comparison between the companies  sustainability reports. The seletion 
 of companies is chosen because all the companies operate within 
 the food industry and do their sustainability report according to  
 application level B of GRI guidelines.  

Conclusion: The sustainability reports were primary established to benefit the stake-
holders. GRI has the most established guidelines within sustainability 
reporting, but has definitely potential to become more developed. Sus-
tainability reports can differ a lot within the same industry. Increased 
reliability is the major motive for external assurance.  
To abstain external assurance is primary because of the expense.     
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Förkortningslista  

CSR:    Corporate Social Responsibility 
GRI:    Global Reporting Initiative 
IIRC:    International Intergrated Reporting Committe 

ILO:   International Labour Organization 

 

Förklaringslista 

GRI:           GRI har väl utarbetade riktlinjer för redovisning av hållbarhets- 

   relaterade frågor (Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, 2008, nr 2). 

   Organisationen har sitt ursprung i USA och är ett stort globalt  

   multiintressentnätverk bestående av tusentals medlemmar och  

   experter (Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, 2008, nr 2). GRI efter-

   strävar en global acceptans av deras riktlinjer (Larsson & Ljungdahl, 

   2008). Avsikten är att samtliga företag skall kunna använda sig av 

   GRI:s riktlinjer, oberoende av bransch, storlek eller geografisk  

   hemvist (GRI, 2000-2006, RG).  

GRI:s resultat-  Resultatindikatorerna finns under delen standardupplysningar i  

indikatorer:  GRI:s riktlinjer. Resultatindikatorerna är uppdelade i kategorierna;; 

   ekonomiskpåverkan, miljöpåverkan och social påverkan. Kategorin 

   social påverkan är i sin tur uppdelad i de fyra underkategorierna  

   anställningsförhållanden och arbetsvillkor, mänskliga rättigheter,  

   organisationens roll i samhället samt produktansvar (GRI, 2000-

   2006, RG). Kategorierna innehåller olika aspekter och företagen  

   väljer ut vilka och hur många resultatindikatorer de vill  

   redovisa beroende på vald tillämpningsnivå (GRI, 2000-2006, AL).  
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1 Inledning 
 

Uppsatsen inleds med en bakgrund vilken introducerar ämnet hållbarhetsredovisning. Därefter följer  

problemdiskussionen som mynnar ut i uppsatsens frågeställning och syfte. Kapitlet avslutas med gjorda  

avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 
Under de senaste årtiondena har levnadsstandarden förbättrats enormt i ett flertal länder 

vilket grundats i en god tillväxt och hög utveckling. Många av de produkter som förhöjt 

levnadsstandarden krävde mycket råmaterial och energi vilket i sin tur ledde till stora för-

oreningar över hela världen (Oxford University Press, 1987). Detta resulterade i att företag 

var tvungna att tänka mer långsiktigt och ta ett större ansvar. Redan under tidigt 1990-tal 

började ett flertal företag publicera separata hållbarhetsredovisningsrapporter. De främsta 

anledningarna var för att stärka företagets varumärke och för att skaffa legitimitet hos in-

tressenterna (Hedberg & Von Malmborg, 2002). Det har blivit allt viktigare för företag att 

fastställa och förmedla deras värderingar eftersom de ligger till grund för verksamheten 

(Larsson & Ljungdahl, 2008). Idag är det inte frågan om företaget skall ha ta ett socialt an-

svar utan istället hur de ska bete sig för att göra det (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 

2009).  

I den mer globaliserade världen ställs allt högre krav på företag gällande deras ansvar för 

miljön (Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, 2008, nr 1). De högre kraven gör att företagen 

behöver särskilja sina varumärken och företagsidentiteter för att sticka ut på marknaden 

(Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, 2008, nr 1). Det finns idag en ökad press både från 

den finansiella marknaden och från intressenter att upprätta en hållbarhetsredovisning då 

de ofta anser att företag bör redovisa arbetet med hållbarhetsfrågorna. Vad som redovisas i 

nu och betala sen. Det är samma sak med den ekologiska krisen - vi har 

r-

les av England (Återgiven i Balans, 2009, s. 19).    
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en hållbarhetsredovisning är miljörelaterade, etiska och sociala förhållanden samt den eko-

nomiska utvecklingen som är knuten till dessa förhållanden (Larsson & Ljungdahl, 2008).  

Idag är det frivilligt för alla privatägda företag att upprätta en hållbarhetsredovisning.  

Däremot skall de statligt ägda företagen, enligt ett beslut taget av regeringen under år 2008, 

upprätta hållbarhetsredovisning i enlighet med organisationen GRI:s riktlinjer (Lennarts-

son, 2009). GRI:s syfte med riktlinjerna är att skapa ett enhetligt sätt att presentera hållbar-

hetsredovisningar för att kunna förbättra jämförbarheten mellan företagen (Bäckström, 

2010). GRI:s strävan är att förbättra användbarheten och kvaliteten på informationen som 

företagen redovisar inom hållbarhet (Willis, 2003). Organisationens arbete har blivit positivt 

bemött i det globala samhället (Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, 2008, nr 2). Riktlinjerna 

har visat sig bli ett bra instrument för företag att kommunicera med sina intressenter om 

annat än enbart finansiell information (Willis, 2003). Numera är riktlinjerna väletablerade 

och kan nästan klassificeras som god redovisningssed för hållbarhetsredovisning (PriceWa-

terhouseCoopers, 2008, nr 1). Under år 2008 genomförde KPMG en undersökning av till-

lämpligheten av GRI:s riktlinjer, vilken visade att 77 procent av de 250 största företagen i 

världen tillämpar riktlinjerna (Bäckström, 2010). 

Finansmarknaden anses idag vara mogen för att hållbarhetsredovisningen ska utvecklas  

ytterligare. Investerare och analytiker driver på utvecklingen och ser helst att redovisningen 

går mot en integrerad rapportering, vilket innebär att hållbarhetsredovisningen skulle integ-

reras i de finansiella rapporterna. Investerarna och analytikerna eftersöker en tydlig och 

korrekt redovisning som ger en helhetsbild över hela verksamheten (Lennartsson, 2011). 

Sedan sommaren 2010 pågår ett arbete med att ta fram en global standard för integrerad 

rapportering, vilket görs av nätverket IIRC. GRI håller samtidigt på att utveckla en fjärde 

generation av riktlinjer för separata hållbarhetsredovisningar (Lennartsson, 2011). Det bör 

inte bli någon konflikt mellan IIRC och GRI:s ramverk då specialistrevisor Lars-Olle Lars-

son, i en intervju gjord av Rakel Lennartsson, poängterar att dem skall ses som två parallella 

ramverk som kompletterar varandra (Lennartsson, 2011). Detta på grund av att det i den 

integrerade rapporteringen främst finns hållbarhetsfrågor som rör företagets långsiktiga 

strategi, det vill säga den informationen som är mest intressant för investerare och analyti-

ker då den sätter företagets affärsverksamhet både i en marknads- och en samhällskontext. 

Det gör däremot inte den separata hållbarhetsredovisningen, utan den har istället en breda-

re målgrupp och används mer som ett kommunikationsverktyg med intressenterna. Den 

separata hållbarhetsredovisningen har till uppgift att ge en mer djupgående och detaljerad 
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bild av företagets hållbarhetsarbete och inte användas som underlag för värdering av före-

taget som en helhet, vilket däremot den integrerade rapporten syftar till (Lennartsson, 

2011).   

I takt med hållbarhetsredovisningens snabba tillväxt har det även blivit allt vanligare att fö-

retag väljer en oberoende tredje part som granskar rapporten (Lennartsson, 2010). Den  

externa granskaren skall då göra en uttalande slutsats, om informationen som redovisats i 

hållbarhetsredovisningen stämmer överens med de kriterierna den har upprättats från 

(Larsson & Ljungdahl, 2008). Granskning av hållbarhetsredovisningar har inneburit en ny 

marknad för revisionsbranschen vilken har stor utvecklingspotential (Lennartsson, 2010).  

I en intervju med Åse Bäckström, som är ordförande i Fars arbetsgrupp hållbar utveckling 

samt ansvarig för sustainability services på KPMG, framgår att det går att urskilja stora 

skillnader mellan företag som reviderar hållbarhetsredovisningen för att de måste jämfört 

med företag som reviderar för att de anser att det är värdeskapande för bolaget (Lennarts-

son, 2010). Under 2007 var endast åtta procent av de svenska hållbarhetsredovisningarna 

bestyrkta (Halling, 2007). Denna siffra kan jämföras med en undersökning gjord från 2009 

där nästan var tredje bolag av dem som upprättar hållbarhetsredovisning har valt att bestyr-

ka den av en oberoende part. Den uppåtgående trenden i näringslivet anser PWC i huvud-

sak kommer från att de statliga bolagen numera är tvungna att låta hållbarhetsredovisning-

en granskas (Ljungdahl, 2010). Även i valet mellan att ha en bestyrkt eller obestyrkt håll-

barhetsredovisning spelar de finansiella aktörerna en viktig roll. De finansiella  

aktörerna, exempelvis investerare, vill ha en bestyrkt hållbarhetsredovisning. Många  

pensionsfonder och kapitalförvaltare ställer upp miljömässiga och etiska kriterier i sin för-

valtning. Detta gör att de är mer beroende av korrekt och relevant information ifrån företa-

gen (Halling, 2007).     

1.2 Problemdiskussion 
Företag har idag ett flertal valmöjligheter att ta ställning till. En av frågorna är om företaget 

skall upprätta en hållbarhetsredovisning eller inte. Att upprätta en hållbarhetsredovisning är 

frivilligt och upp till de privatägda företagen att avgöra själva, men oftast efterfrågar intres-

senterna en pålitlig bestyrkt hållbarhetsredovisning (Halling, 2007). Det enda krav som 

egentligen ställs på de privatägda företagen är att viss icke finansiell information om bland 

annat miljö- och personalfrågor skall anges i förvaltningsberättelsen, men endast om det 

behövs för att förstå den finansiella utvecklingen (PriceWaterhouseCoopers, 2008, nr 1). 
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En del företag väljer att upprätta utförliga hållbarhetsredovisningar i enlighet med GRI:s 

riktlinjer medans andra företag väljer att enbart redovisa en liten del av verksamhetens mil-

jömål.  

GRI tillåter en stor valmöjlighet vid valet av information som ska redovisas, något som kan 

påverka tillförlitligheten i hållbarhetsredovisningarna. Eftersom GRI endast är riktlinjer 

lämnas ett ansvar till företagen att själva välja ut vilka av GRI:s indikatorer de vill redovisa 

samt att göra egna tolkningar om hur de ska redovisas, men med vägledning från riktlinjer-

na (GRI, 2000-2006, RG). En fråga som kan uppkomma är om företagen verkligen är 

transparenta i sina hållbarhetsrapporter? Att avgöra den frågan har överlåtits till intressenter 

och läsare av hållbarhetsredovisningarna (Larsson & Ljungdahl, 2008). Det finns alltså inget 

helt korrekt sätt att utföra en hållbarhetsredovisning, utan bara rekommendationer och rikt-

linjer. Det finns heller inget fel sätt att upprätta hållbarhetsrapporter, bortsett för de statliga 

bolagen som måste redovisa enligt GRI:s riktlinjer (Lennartsson, 2009).  

En viktig aspekt inom hållbarhetsredovisning är jämförbarheten mellan företag.  

I en intervju med Lars-Olle Larsson, FAR SRS representant i European Sustainability Re-

porting Association, gjord av Pernilla Halling (2007, s. 18) kommenterar han jämförbarhe-

ten enligt följande;; det är viktigt med specifik internationell standard för både redovisning 

och bestyrkande av separat hållbarhetsredovisning som gör det möjligt för investerarna att 

jämföra informationen från företag i olika länder . Väljer alla företag att följa GRI ökar 

jämförbarheten mellan företag och branscher. En möjlighet för att öka jämförbarheten och 

trovärdigheten i hållbarhetsredovisningarna kan vara att välja att ha den bestyrkt av en obe-

roende granskare (Lennartsson, 2009).  

1.3 Frågeställning 
Denna uppsats ämnar till att besvara följande frågor;; 

Vilka likheter och skillnader finns det mellan Axfood, ICA och Företag X:s  

hållbarhetsredovisningar för år 2010? 

 Varför väljer Axfood, ICA och Företag X att upprätta en hållbarhetsredovisning?  

 Hur anser Axfood, ICA och Företag X att GRI:s riktlinjer är att tillämpa? 

 Vilka är motiven till att Axfood, ICA och Företag X valt att ha sin hållbarhetsredo-

visning externt granskad av en oberoende part jämfört med att inte ha det?  
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1.4 Syfte 
Uppsatsen syftar till att ta reda på skillnader och likheter i Axfood, ICA och Företag X:s 

hållbarhetsredovisningar för år 2010. Den syftar även till att ta reda på vilka motiv de  

utvalda företagen har bakom upprättandet av hållbarhetsredovisningarna samt varför de 

valt att ha hållbarhetsredovisningarna oberoende externt granskade eller inte. 

1.5 Avgränsning  
Uppsatsen utgår från en kvalitativ metod och kommer därför inte kunna besvara uppsat-

sens syfte på en generell nivå, utan endast för de utvalda företagen. Jämförelsen av företa-

gens hållbarhetsredovisningar har enbart utgått från företagens redovisade  

resultatindikatorer.  

1.6 Studiens fortsatta disposition 
 

 

 

 

 

Teori
Kapitlet redogör för de teorier som styrker uppsatsens empiriska information. Teorierna 
fokuserar huvudsakligen kring intressenter och legitimitet. 

Metod

I kapitlet beskrivs motiveringar till de val som gjorts. Inledningsvis beskrivs val av metod 
och ansats. Därefter presenteras de valda företagen, hur datan samlats in, analysens 
tillvägagångssätt, val av teorier samt ett kritisk synsätt till källorna.

Empiri

I empirikapitlet presenteras den insamlade datan genom intervjuerna vilken avslutas med 
en sammanfattning. Därefter beskrivs vilka och hur utförligt företagen redovisat 
resultatindikatorerna. 

Analys

I avsnittet anslyseras den empiriska informationen med stöd av de utvalda teorierna. 
Avsnittet avser att ge läsarna djupare förståelse för ämnet genom att belysa den 
empiriska informationen från olika infallsvinklar.

Slutsat
s

Kapitlet sammanfattar de slutsatser författarna har kommit fram till ur föregående 
analys. Även svaren på uppsatsens problemformulering presenteras.

Avslutan
de 

diskussi
on 

Kapitlet innefattar författarnas reflektioner kring hållbarhetredovisningens framtid och 
vilken roll de anser att GRI kommer att ha framöver. Därefter ges även förslag på 
fortsatt forskning.
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2 Teoretisk referensram 
Kapitlet presenterar de relevanta teorier och begrepp vilka styrker uppsatsens empiriska undersökning.  

Inledningsvis förklaras innebörden av CSR. Kapitlet förklarar teorierna intressentteorin, intressentmodel-

len, legitimitetsteorin samt GRI och dess sammansättning. Även motiv till såväl upprättandet av hållbar-

hetsredovisning, till extern granskning samt till valet av GRI:s riktlinjer presenteras. 

 

2.1 Corporate Social Responsibility 
 

sociala ansvaret innebär finns det ingen tydlig definition på (Grafström, Göthberg & Win-

dell, 2008). Gray, Owen & Maunders (1987) har valt att definiera CSR som kommunikatio-

nen till organisationens intressenter för de effekter som uppstår på miljön och samhället på 

grund av de ekonomiska handlingar som organisationen väljer att utföra. Det leder till att 

organisationerna frångår det traditionella - att enbart informera sina intressenter om den  

finansiella ställningen i organisationen. En sådan utvidgning innebär ett större ansvarsom-

råde för organisationen jämfört med att endast förse intressenterna med hög vinst och bra 

lönsamhet som företagen gjorde tidigare (Gray m.fl., 1987). CSR är inte reglerat utan orga-

nisationerna kan använda all slags information med i stort sett vilket fokus de vill (Gray, 

Owen & Adams, 1996). Av den anledningen är det i nuläget upp till företagen att göra sin 

egen tolkning av vad socialt ansvar innebär och omfattar (Grafström, Göthberg & Windell, 

2008). 

2.2 Motiv till upprättande av hållbarhetsredovisning 
Hedberg och Von Malmborg, som båda är verksamma på Linköpings Universitet, gjorde 

en undersökning inom CSR år 2002 baserad på tio företag verksamma i Sverige. I rappor-

ten framgår att det de främsta anledningarna till varför företagen upprättar hålbarhetsredo-

visningar är för att de vill förmedla deras miljö och sociala arbete till deras finansiärer.  

Företagen vill även förmedla vad de faktiskt gör för miljön och hållbarheten.  

I undersökningen framgick även att företagen söker legitimitet i organisationens omgivning 

och samhället de är verksamma i för sitt arbete med hållbarhetsfrågor (Hedberg & Von 

Malmborg, 2002). 

 



 

 
7 

2.3 Intressentmodellen 
Intressentmodellen är en teoretisk tankemodell som ligger till grund för CSR-begreppet. 

Modellen används för att kartlägga organisationens relationer med dess intressenter för att 

sedan kunna hantera intressenterna på bästa sätt. Sammanfattningsvis kan det sägas att den 

har till uppgift att beskriva organisationens viktigaste intressenter. Intressenterna varierar  

givetvis beroende på vilken typ av organisation det är, men några exempel kan vara investe-

rare, kunder, anställda och det lokala samhället (se figur 1, Intressentmodellen). För att  

företaget skall kunna uppnå sina egna mål är organisationen beroende av att intressenterna 

stannar kvar. För att intressenterna ska vilja stanna är det grundläggande att de får sina krav 

uppfyllda av organisationen (Borglund m.fl., 2009). För att skaffa sig konkurrensfördelar 

gentemot andra organisationer bör organisationen frivilligt tillfredställa de viktigaste intres-

senternas behov (Borglund m.fl., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Intressentmodellen 
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2.4 Intressentteorin  
Intressentteorin har organisationens intressenter som absoluta utgångspunkt. Gray, Owen 

och Adams (1996) definierar intressenter som alla identifierbara som påverkas av beslut 

som företagen tar, eller själva har möjlighet att påverka företagens beslut. Det finns givetvis 

en del intressenter som har större påverkan än andra och anses därmed vara viktigare för 

företaget. Intressentteorin kan delas upp i två grenar, en normativ och en positiv (Deegan 

& Unerman, 2006).  

Den normativa grenen har sin ståndpunkt i att alla intressenter har rätt att bli behandlade 

lika av organisationen. Enligt det normativa synsättet anses det inte relevant att avgöra  

vilken grad av ansvarstagande företagen har mot intressenten genom att se på intressentens 

makt eller köpkraft. Det är istället den påverkan som intressenten har på företaget under ett 

längre perspektiv som avgör vilken grad av ansvarstagande företaget har mot den intressen-

ten (Deegan & Unerman, 2006).  

Den positiva grenen har sin utgångspunkt i situationer då företagsledningen ser till att mot-

svara förväntningarna endast av särskilda intressenter och då oftast av de mest kraftfulla 

(Deegan & Unerman, 2006). Intressenterna blir identifierade utifrån deras intresse för före-

tagets organisation och inte från den utgångspunkt som finns i den normativa grenen, att 

alla intressenter är lika viktiga (Gray m.fl.,1996). De allra viktigaste intressenterna är de som 

styr organisationen och som har stort inflytande och påverkan på organisationen. Det ligger 

i organisationens intresse att behålla dessa intressenter därför har organisationen en extra 

stor ansvarsskyldighet mot dessa och anstränger sig mer för att uppfylla deras krav och för 

att på så sätt upprätthålla deras förtroende. Desto viktigare företaget anser att intressenten 

är desto hårdare anstränger sig företaget för att behålla intressenten (Gray m.fl., 1996).  

2.5 Legitimitetsteorin 
Legitimitetsteorin utgår ifrån att organisationer hela tiden strävar efter att uppfylla de regler 

och normer som samhället har satt upp. Organisationerna söker därmed efter ständig legi-

timitet hos det samhället de är verksamma inom. Reglerna och normerna förändras över ti-

den, därför krävs det att organisationerna hela tiden är uppmärksamma på den etik och 

moral som gäller där de är verksamma. Det är därför svårt att säga exakt vad som är  

legitimt eftersom det förändras hela tiden samt att det är olika för olika intressenter (Dee-

gan & Unerman, 2006). En organisation kan bara överleva om samhället som de är verk-

samma i upplever att organisationen tillför värde som överensstämmer med samhällets 
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egna värderingar (Gray m.fl.,

organisationen och samhället de verkar i. Kontraktet ligger till grund för hur samhället an-

ser att företaget ska bedriva sin verksamhet (Deegan & Unerman, 2006). 

Lindblom (1994, återgiven i Deegan & Unerman, 2006) anser att legitimitet är ett tillstånd 

som uppstår när en organisations värderingar stämmer överens med det samhällets värde-

ringar där organisationen är verksam. Skulle inte deras värderingar vara överens anser 

Lindblom att de finns ett hot mot organisationens legitimitet (Deegan & Unerman, 2006).  

2.6 Global Reporting Initiative 
GRI:s riktlinjer består av en första del innehållande principer och vägledning, vilka är till 

för att avgöra redovisningens innehåll och kvalitet. Den andra delen av riktlinjerna utgörs 

av en uppsättning standardiserade upplysningar som utgör en innehållsförteckning för håll-

barhetsredovisningar (Larsson & Ljungdahl, 2008). Resultatindikatorerna finns i delen 

standardupplysningar (GRI, 2000-2006, RG). Riktlinjerna ställer inga direkta krav på före-

tagen utan riktlinjerna är mer rekommendationer (Hedberg & Von Malmborg, 2002).  

GRI strävar efter att regelverket ska uppnå samma nivå som den finansiella rapporteringen 

gällande jämförbarhet, granskning och generell acceptans (Willis, 2003). Under år 2006 

publicerades GRI:s riktlinjer i en tredje version, med benämningen G3. En stor förändring 

med den nya versionen av riktlinjerna är att de uppmuntrar till att företagen skall ange vil-

ken tillämpningsnivå, C-A, som företagets hållbarhetsredovisning är upprättad efter (Lars-

son & Ljungdahl, 2008). Indikatorerna är uppdelade i kärn- och tilläggsindikatorer.  

Kärnindikatorerna är enligt GRI dem som är mest relevanta för de flesta företag och även 

mest intressanta för flest intressenter. GRI rekommenderar att företagen redovisar kärnin-

dikatorerna i första hand under förutsättning att de inte motsäger GRI:s redovisningsprin-

ciper. Enligt redovisningsprinciperna måste till exempel de redovisade resultatindikatorerna 

vara väsentliga. Tilläggsindikatorerna kan ses mer valfria då de inte är lika generella utan 

mer inriktade på specifika områden (GRI, 2011).  

2.6.1 GRI:s riktlinjer del 1  redovisningsprinciper 
Den första delen av GRI:s riktlinjer bistår med hjälp till hållbarhetsredovisningens innehåll, 

det vill säga hur hållbarhetsredovisningen bör avgränsas samt att den bidrar med att säker-

ställa att hållbarhetsredovisningen håller tillräcklig kvalitet. Riktlinjerna gällande hållbarhets-

redovisningens innehåll bygger på följande fyra principer;; väsentlighet, intressenthänsyn, 
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hållbarhetssammanhang samt fullständighet (GRI, 2000-2006, RG). Dessa principer skall 

användas tillsammans med GRI:s standardupplysningar, vilka presenteras i del två, för att 

fastställa om innehållet i hållbarhetsredovisningarna är tillförlitligt (Larsson & Ljungdahl, 

2008).  

2.6.2 GRI:s riktlinjer del 2  standardupplysningar 
Den andra delen av GRI:s riktlinjer  standardupplysningarna, har funktionen att dels  

förenkla arbetet med att strukturera upp innehållet i hållbarhetsredovisningen men även att 

hjälpa till att välja ut vilka indikatorer som är mest lämpliga för att mäta hållbarhets-

prestanda (Larsson & Ljungdahl, 2008). Standardupplysningarna är uppdelade i tre katego-

rier;; profil, hållbarhetsstyrning och resultatindikatorer (GRI, 2000-2006, RG).  

2.6.2.1 Resultatindikatorer 
GRI:s resultatindikatorer är uppdelade i tre olika kategorier, varav en av dessa kategorier 

innehåller fyra underkategorier. De olika kategorierna och underkategorierna är sedan  

uppdelade i kärn- och tilläggsindikatorer (GRI, 2000-2006, RG). 

Ekonomisk påverkan  Den ekonomiska synvinkeln av hållbar utveckling omfattar företagets 

ekonomiska påverkan på dess intressenter, samt andra ekonomiska system som företaget 

verkar inom på såväl lokal och nationell som global nivå. De ekonomiska resultatindikatio-

nerna visar kapitalflödet mellan företaget och dess intressenter och visar de mest väsentliga 

av företagets ekonomiska påverkan som organisationen har på samhället. För att kunna 

förstå en organisation och dess hållbarhet är de finansiella resultaten en förutsättning. Den 

finansiella informationen finns oftast redan redovisad i den finansiella redovisningen (GRI, 

2000-2006, RG). 

Miljöpåverkan  Kategorin avser företagets inverkan på naturen, exempelvis djurliv, mark, 

luft och vatten. Påverkan uppstår både genom företagets användning av resurser och ge-

nom direkta och indirekta utsläpp från verksamheten. Företagen skall bland annat beskriva 

hur ledningen arbetar med resurser så som material, vatten och energiförbrukning.  

Företagen skall även ge information om utsläpp till luft, vatten och avfall  

(GRI, 2000-2006, RG).  
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Social påverkan  Den sociala kategorin inom riktlinjerna ger information om organisatio-

nens påverkan på de sociala system som de är verksamma inom. Riktlinjerna om social på-

verkan är uppdelad i fyra underkategorier vilka är följande: anställningsförhållanden och arbets-

villkor, mänskliga rättigheter, organisationens roll i samhället samt produktansvar (GRI, 2000-2006, 

RG).  

Anställningsförhållanden och arbetsvillkor  är den mest omfattande underkategorin och är 

byggda på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och ILO:s deklaration gällande 

grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet. (Larsson & Ljungdal, 2008). Företagen 

skall upplysa om hur ledningen arbetar med hälsa och säkerhet i arbetet, utbildning,  

anställning, relationen mellan anställda och ledning samt hur mångfalden och jämställdhe-

ten ser ut (GRI, 2000-2006, RG). 

Mänskliga rättigheter  avser att ställa krav på organisationen att upplysa om vilken grad de 

tar hänsyn till mänskliga rättigheter vid exempelvis val av leverantörer. Kategorin syftar 

även till att företagen skall respektera och ge upplysningar om hur de arbetar med icke- 

diskriminering, förbud mot barnarbete, förhindrande av tvångsarbete, föreningsfriheten 

samt rätt till kollektivavtal (GRI, 2000-2006, RG). 

Organisationens roll i samhället  gäller organisationens påverkan på det samhället där företaget 

är verksamma. Det skall även framgå hur företaget hanterar risker som kan uppstå när före-

taget samspelar med andra sociala organisationer. Kategorin är uppdelad i följande aspekter 

korruption, samhälle, politik, efterlevnad samt andra konkurrenshämmande aktiviteter.  

Av organisationen krävs det en beskrivning av hur ledningen arbetar med ovanstående 

samhällsaspekter (GRI, 2000-2006, RG). 

Produktansvar  ger information om hur organisationens produkter eller tjänster, direkt eller 

indirekt påverkar dess kunder. Produktansvar består av kundernas hälsa och säkerhet, 

märkning av produkter och tjänster, marknadskommunikation, kundernas integritet samt 

efterlevnad (GRI, 2000-2006, RG).  

2.6.3 Tillämpningsnivåerna 
Riktlinjerna från GRI består av tre olika tillämpningsnivåer, C, B och A, där A är den  

högsta nivån. De olika nivåerna kräver olika mycket tillämpning och täckning av  

GRI:s redovisningsramverk (Larsson & Ljungdahl, 2008).  
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För de olika tillämpningsnivåerna krävs följande redovisning: 

 Nivå C:  Redovisa minst tio resultatindikatorer, där minst en skall vara inom  

  kategorierna social, ekonomisk och miljöpåverkan (GRI, 2000-2006, AL). 

Nivå B:  Redovisa minst tjugo resultatindikatorer och minst en inom kategorierna  

  ekonomisk påverkan, miljöpåverkan, mänskliga rättigheter, anställnings-

  förhållanden och arbetsvillkor, organisationens roll i samhället, produkt-

  ansvar (GRI, 2000-2006, AL). 

Nivå A: Redovisa varje kärnindikator och även varje så kallad branschspecifik  

  indikator. Dock skall företagen ta hänsyn till väsentlighetsprincipen genom 

  att antingen redovisa indikatorinformationen, eller alternativt förklara skälen 

  till att inte redovisa (GRI, 2000-2006, AL). 

Genom de olika nivåerna täcks de olika behoven hos såväl nybörjare som erfarna  

redovisare. Om företaget valt att ha en utomstående som bestyrkt redovisningen, kan före-

tillämpningsnivå exempelvis C+. När hållbarhetsredovis-

ningen är färdig bör företaget ange vilken nivå av riktlinjerna de upprättat redovisningen  

efter. Dels för att läsaren tydligt skall veta i vilken omfattning GRI:s redovisningsramverk 

är använt men även för att ge de som upprättar hållbarhetsredovisningen en vision som de 

skall följa för att successivt utöka tillämpningen av ramverket (GRI, 2000-2006, RG).  

GRI rekommenderar starkt att företagen anlitar en oberoende granskare för att få den re-

dovisade informationen kvalitetssäkrad (Larsson & Ljungdahl, 2008). 

2.6.4 Motiv till att tillämpa GRI:s riktlinjer 
I Hedberg och Von Malmborgs (2002) rapport framgår det att de främsta anledningarna till 

varför företag väljer att upprätta hållbarhetsredovisningar i enlighet med GRI:s riktlinjer är 

för att de är generellt accepterade och därför förväntas ge en ökad trovärdighet av hållbar-

hetsrapporten. Att använda en global standard ger ett seriöst intryck särskilt med tanke på 

att upprätta hållbarhetsredovisning är frivilligt. En annan anledning är för att GRI:s riktlin-

jer ger en färdig mall för att upprätta rapporten samt att en rapport upprättad enligt riktlin-

jerna ger en bra hjälp för intern kommunikation. Exempelvis kan det hjälpa företag att lära 

känna sig själva och se vad som har blivit gjort i organisationen. En annan viktig anledning 

är att GRI:s riktlinjer, med de olika indikatorerna, ger en bra och etablerad struktur på rap-

porten. Dessutom hjälper riktlinjerna till att få transparens i rapporten. Ytterligare en an-
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ledning till varför företagen valde GRI:s riktlinjer var för att de vill ha den bestyrkt av en 

oberoende extern part. I vilken utsträckning som företagen använder riktlinjerna skiljer sig, 

en del företag använder dem som en mall vid upprättandet medans andra använder de mer 

som inspirationskälla. Detta gör att utseendet av företagens rapporter skiljer sig åt (Hed-

berg & Von Malmborg, 2002).  

2.6.5 För- och nackdelar med GRI:s riktlinjer 
Det finns både positiva och negativa sidor med att tillämpa GRI:s riktlinjer. 

En positiv aspekt som Hedberg och Von Malmborg (2002) kom fram till i deras studie är 

att riktlinjerna kan användas för både intern och extern rapportering. En ytterligare fördel 

med att följa GRI:s riktlinjer är att det underlättar för företagen att få en uppfattning om 

vad som faktiskt har blivit gjort och även kunna göra förbättringar. En annan positiv sida 

är att de ställer krav på både anställda och leverantörer (Hedberg & Von Malmborg, 2002). 

Exempelvis ställs krav på företagens leverantörer genom att dem inte får anlitas om barn-

arbete förekommer (GRI, 2000-2006, RG).   

Något som kan ses som negativt är att riktlinjerna ger mycket utrymme till egna tolkningar 

och justeringar för användaren. Detta kan förklaras genom att GRI:s riktlinjer bara är en 

guide med riktlinjer och rekommendationer och det faktum att företagen själva väljer vilken 

tillämpningsnivå de vill redovisa på försvårar jämförbarheten mellan företagen. En annan 

negativ aspekt är att det inte finns några krav som säger att all information måste vara med 

för att upprätta enligt GRI. Företagen behöver heller inte motivera till varför de inte inklu-

derar samtliga delar av riktlinjerna (Hedberg & Von Malmborg, 2002). GRI:s riktlinjer får 

viss kritik av Moneva, Archel & Correa (2006), som alla är verksamma på olika universitet i 

Spanien, då de anser att riktlinjerna organiserar hållbarhetsredovisningen i termer av eko-

nomiska, miljömässiga och sociala resultat. De anser att denna uppdelning har stora brister 

då ämnet är mer komplext. Moneva, Archel och Correa (2006) anser att dela upp riktlinjer-

na i endast tre dimensioner kan betraktas som att göra en för stor förenkling.  

2.7 Förutsättningar för oberoende extern granskning 
En tillförlitlig hållbarhetsredovisning skall vara transperent och vara en så korrekt avbild-

ning av företagets både negativa och positiva miljöpåverkan som möjligt (Adams, 2003). 

Detta återfinns även i GRI:s riktlinjer där det framgår att hållbarhetsredovisning skall inne-

hålla både positiv och negativ information för att uppvisa en rättvisande bild av företagets 
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hållbarhetsarbete (GRI, 2000-2006, RG). För att hållbarhetsredovisningen skall kunna vara 

möjlig att granska måste den visa upp företagets etiska-, sociala- och miljöansvar. Rappor-

ten skall innehålla välbalanserad information om företagets huvudfrågor gällande miljö och 

etik (Adams, 2003). Deloitte (2009) har gjort en undersökning grundad på utvalda företag 

från Large Cap med fokus på de svenska företagens redovisade information om miljö och 

etik för år 2009. Där framkom det bland annat att det fortfarande finns en stor utveck-

lingspotential hos företagen gällande deras hållbarhetsarbete. Detta eftersom det fortfaran-

de är en stor skillnad mellan den mest välutvecklade hållbarhetsredovisningen jämfört med 

den minst utvecklade. I undersökningen framkom det också att de granskade hållbarhetsre-

dovisningarna höll en högre informativ kvalitet jämfört med dem som valt att inte ha sin 

hållbarhetsredovisning granskad (Deloitte, 2009).   

 

2.8 Motiv till oberoende extern granskning 
En väsentlig fördel med att ha hållbarhetsredovisningen bestyrkt av en utomstående part är 

enligt Larsson och Ljungdahl (2008) att det ökar trovärdigheten av den redovisade informa-

tionen. Granskaren bidrar även till att identifiera delar i redovisningen och rapporteringssy-

stemen som kan förbättras. Att ha en granskad och trovärdig hållbarhetsredovisning under 

flera års följd kan även bidra till att organisationen får djupare kunskap om hållbarhetsre-

dovisningen. Exempelvis att de, genom sin erfarenhet och tillförlitliga information, kan 

finna fördelaktiga strategier inom hållbar affärsutveckling (Larsson & Ljungdahl, 2008).  

Brorson och Park (2004), båda verksamma på Lunds universitet, har gjort en relativt omfat-

tande undersökning om bland annat vilka fördelar och nackdelar en tredje parts granskning 

har för en hållbarhetsredovisning. Där de bland annat har intervjuat 28 svenska bolag samt 

specialister inom hållbarhetsredovisning och därtill även ett urval av revisorer. Utav deras 

28 utvalda företag hade 12 stycken av företagen år 2003 minst ett års erfarenhet av att ha 

sin hållbarhetsredovisning externt granskad. Merparten av dessa företag angav att det var 

av interna orsaker som de valt att få den granskad av en tredje part. Det största motivet hos 

företagen var att de ville förstärka trovärdigheten i deras hållbarhetsredovisningar (Brorson 

& Park, 2004). Viehöver, Türk och Vaseghi (2010) förstärker Brorson och Parks undersök-

ning då de anser att huvudmålet med att ha hållbarhetsredovisningen bestyrkt är att den 

skall vara mer pålitlig för sina intressenter. En extern granskning ger också fördel för det 

interna arbetet inom företaget då interna processer ständigt förbättras och utvecklas (Vie-

höver, Türk och Vaseghi, 2010). Ett utav företagen i Brorson och Parks (2004) undersök-
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ning, verksam inom livsmedelsbranschen, angav att de började med tredjeparts granskning 

endast för att få hjälp med att förbättra sitt rapporteringssystem. 

De resterande 16 bolagen i Brorson och Parks (2004) undersökning har valt att inte få sin 

hållbarhetsredovisning externt granskad. Ett argument som de angav var att de inte såg 

värdet i att ha den bestyrkt. Värdet översteg helt enkelt inte de kostnader som en översiktlig 

granskning gör anspråk på. Några företag angav också att de inte kommit tillräckligt långt i 

sitt hållbarhetsarbete för att de skall kunna ha en extern granskare (Broson & Park, 2004). 

3 Metod 
I följande kapitel beskrivs valet av metod och ansats för att på mest lämpligt sätt uppfylla uppsatsens syfte. 

Vidare presenteras tillvägagångssättet, val av företag och respondenter, datainsamlings- och undersöknings-

metod, val av teori och analys, metodkritik samt källkritik.

 

3.1 Val av metod 
Kvalitativ och kvantitativ är två vanligt förekommande metoder för forskare (Denscombe, 

2009). Den mest väsentliga skillnaden mellan de två metoderna är att den kvantitativa me-

toden har som avsikt att få fram numerisk data, medan den kvalitativa metoden bygger på 

att informationen består av skrivna ord (Denscombe, 2009).  

Tillvägagångssättet i denna uppsats är utformat efter en kvalitativ metod. En kvalitativ  

metod bygger till stor del på öppenhet (Jacobsen, 2002). Öppenhet är avgörande för denna 

uppsats då syftet delvis består av att ta reda på bakomliggande motiv till både upprättandet 

av hållbarhetsredovisningarna och till valet av extern granskning. Uppsatsen fokuserar på 

de tre organisationernas hållbarhetsredovisningar tillsammans med intervjuer med anställda 

inom organisationerna. Därav är en kvalitativ metod mest lämplig att använda på denna 

studie. De kvalitativa forskningarna har vanligtvis ett begränsat antal personer och organi-

sationer och involverar därför endast ett fåtal. Att endast vända sig till ett fåtal personer 

och organisationer är helt naturligt eftersom avsikten att göra djupgående studier endast är 

möjligt då ett fåtal väljs ut (Denscombe, 2009). Vid en kvalitativ studie görs urvalet ofta 

mer strategiskt (Lindblad, 1998). Vid ett kvalitativt arbetssätt påverkar forskarens roll in-

formationen, eftersom forskaren är mer involverad i exempelvis intervjuerna (Denscombe, 

2009).  
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3.2 Val av ansats 
Det huvudsakliga arbetet för forskaren är att relatera teori och verklighet till varandra. Som 

forskare finns det tre olika tillvägagångssätt för att kartlägga verkligheten, deduktiv, abduk-

tiv och induktiv ansats (Patel & Davidsson, 2003). Då denna studie syftar till att ta reda på 

motiven bakom dels upprättandet och valet av extern granskning samt undersöka företa-

gens hållbarhetsredovisningar för 2010 är en induktiv ansats mest lämplig eftersom uppsat-

sen haft den empiriska informationen som utgångspunkt. Den induktiva ansatsen utgår 

från just empirin och därefter skapas nya teorier, alltså ny kunskap (Artsberg, 2005). En 

fördel med den induktiva ansatsen är att när empirin insamlas har inte forskarna några tidi-

gare förväntningar. Avsikten är alltså att den information forskaren samlar in inte skall be-

gränsas på något sätt (Jacobsen, 2002).  

3.3 Val av företag 
Uppsatsens empiri, vilken består av observationer från verkligheten, utgörs av de utvalda 

företagen som alla är verksamma inom livsmedelsbranschen. Ett utav de tre utvalda företa-

gen har valt att vara anonym och kommer därför benämnas Företag X. De tre företagen 

som valts ut till studien är Axfood, ICA och Företag X. Anledningen till att just de företa-

gen valdes beror på att samtliga valt att redovisa enligt GRI på tillämpningsnivå B. ICA har 

dessutom valt att få sin hållbarhetsredovisning externt granskad medan Axfood och Före-

tag X har valt att avstå. Eftersom syftet delvis består av att ta reda på motiven till valet av 

att låta en oberoende part granska hållbarhetsredovisningen har de utvalda företagen tagit 

ställning i både att revidera samt att avstå vilket anses extra intressant. Detta eftersom det 

ger ett bredare perspektiv vid en jämförelse mellan företagen. En annan viktig anledning till 

varför valet föll just på dessa tre företag är att livsmedelsbranschen är en bransch där kon-

sumenter ställer höga krav på företagen bland annat i form av efterfrågan på ekologiska 

produkter och miljövänligare transporter (Å. Domeij, Personlig kommunikation, 2011-03-

17).  

3.3.1 Val av respondenter 
Respondenterna för intervjuerna har varit personer med ett betydande inflytande på håll-

barhetsarbetet inom de utvalda företagen. Den första intervjun gjordes med Åsa Domeij, 

som arbetar som chef för miljö och socialt ansvar på Axfood. Magdalena Sekkenes berätta-

de därefter om ICA:s hållbarhetsarbete, där hon arbetar som manager environment & soci-
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al responsibility. På Företag X intervjuades en hållbarhetskoordinator, som dagligen jobbar 

aktivt med hållbarhetsfrågor.  

3.4 Datainsamlingsmetod 
Valet av datakälla styrs delvis av efter vilket problem det är som ska lösas. Datakällor delas 

in i kategorierna primär- och sekundärkälla (Artsberg, 2005). Uppsatsen har grundats på 

båda kategorierna av källor. Att kombinera primär- och sekundärkällor är av stor fördel  

eftersom de kan kontrollera varandra och därmed styrka resultatet ytterligare (Jacobsen, 

2002). 

Primärdata innebär information som forskaren samlar in för första gången, exempelvis di-

rekt från personer (Jacobsen, 2002). Den primära informationen har alltså inte bearbetats 

sedan tidigare eller använts till tidigare forskning eller analyser (Artsberg, 2005). Primärdata 

samlas in för den specifika problemställningen. Öppna individuella intervjuer är en viktig 

form av insamling av primärdata (Jacobsen, 2002). Uppsatsens primära källa utgörs av  

intervjuerna med representanterna på respektive företag.  

Sekundärdata samlas inte in direkt av forskaren utan består av data som tidigare samlats in 

av andra personer. Ett väsentligt problem med sekundärdata är att informationen kan ha 

samlats in för att användas till ett helt annat syfte än det som nu ska granskas, vilket gör att 

datan ofta är skräddarsydd till insamlarens arbete. Detta innebär att informationen som kan 

nås genom sekundärkällor i många fall begränsas och att de variabler, enheter och värden 

som studeras ofta inte är exakt dem som är forskarens behov. Exempel på sekundärkällor 

är tidningar, tidsskrifter, räkenskaper från företag samt årsredovisningar (Jacobsen, 2002). 

Uppsatsens sekundärkällor utgörs av vetenskapliga artiklar, litteratur, tidskrifter, företagens 

hållbarhetsredovisningar för år 2010 samt GRI:s riktlinjer. 

3.5 Undersökningsmetod 
Innan metoden för undersökningen bestäms är det viktigt att vara medveten om konse-

kvenserna när olika val görs och hur det påverkar resultatet i slutändan (Jacobsen, 2002). 

Arbetet inleddes med att utförligt läsa på om företagen och dess hållbarhetsredovisningar. 

Därefter påbörjades undersökningen av företagens hållbarhetsarbete, vilken uppdelades i 

två delar;; en intervjudel och en jämförelsedel. Intervjuerna var individuella och av öppet 

slag, vilket innebär att undersökare och respondenten samtalade i en dialog. Att använda sig 

av öppna individuella intervjuer är mest lämpliga när ett fåtal personer intervjuas. Intervju-
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formen passar även väldigt bra när undersökningen utgår från kvalitativ metod (Jacobsen, 

2002). Därefter genomfördes en jämförelse mellan de olika företagens hållbarhetsredovis-

ningar. 

3.5.1 Genomförande av intervjuer 
Intervjuerna med respondenterna genomfördes individuellt över telefon. Formen öppen 

individuell kan både genomföras vid ett personligt möte eller per telefon (Jacobsen, 2002). 

En nackdel med att använda telefonintervju är att det inte går att beakta hur den intervjua-

de personens uppträder, exempelvis går det inte att uppfatta om respondenten skulle känna 

sig besvärad. En fördel med telefonintervjuer är däremot att de inte är lika kostnads- och 

tidskrävande (Jacobsen, 2002). När en kvalitativ intervju utförs är det viktigt att upplägget 

inte består av frågor med fasta svarsalternativ (Jacobsen, 2002). För att respondenterna 

skulle ha möjlighet att förbereda sig inför intervjun fick de tillgång till frågorna på förhand. 

Detta resulterade i att personerna gav väldigt bra och utförliga svar. Frågorna som ställdes 

till respondenterna kan ses nedan:  

Bakgrund 
1. Kan du berätta kort om dig själv och den position du har på företaget? 
2. Vad innebär miljö- och socialt ansvarstagande för ert företag?  
3. Hur länge har ert företag arbetat med frågor som rör hållbar utveckling?  
4. När upprättade ni er första hållbarhetsredovisning?   
Motiv 
5. Vilka är de starkaste motiven till att ni upprättar en hållbarhetsredovisning? 
6. Många företag väljer idag att redovisa deras miljöpåverkan och miljöansvar på hemsidan. Hur kommer det sig att ni har 
gått ett steg längre och presenterar det i en hållbarhetsredovisning? 
7. Anser ni att ni fått konkurrensfördelar sedan ni började redovisa hållbarhetsinformation? 
8. Tror ni att hållbarhetsredovisningen stärker företagets varumärke? I så fall, på vilket sätt? 
9. Har ni fått någon feedback från intressenter eller andra läsare om er hållbarhetsredovisning för att kunna utveckla den? 
I så fall, hur samlar ni in informationen?  
10. Anser att ni att många företag ser redovisning av hållbarhetsinformation som ett sätt att marknadsföra sig på? 
GRI:s Riktlinjer 
11. Hur kom det sig att ni valde att börja följa just GRI:s riktlinjer? Använder ni ytterligare riktlinjer och i så fall vilka? 
12. Hur tycker ni att det fungerar att följa GRI:s riktlinjer? Lätta att tolka? Ser ni några för- och nackdelar? 
13. Hur resonerade ni när ni valde tillämpningsnivå av GRI:s riktlinjer? 
14. Hur väljer ni ut vilka indikatorer av GRI:s riktlinjer som ni vill tillämpa? 
15. Hur ser ni på framtidsutvecklingen gällande hållbarhetsredovisning? Funderar ni på att eventuellt avancera till A-nivån 
enligt GRI:s riktlinjer? 
 
De första frågorna ställdes till både Axfood, ICA och Företag X medans de sista ställdes beroende av om de valt att ha en 
extern översiktlig granskning eller inte. 
  
Innehar en extern granskare, ICA 
16. Vilka var de största motiven till att ni valde en oberoende extern granskare? 
17. När valde ni att granska hållbarhetsredovisningen för första gången? 
18. Vad har ni märkt av för fördelar och eventuella nackdelar av att ha hållbarhetsredovisningen bestyrkt? 
19. Har arbetssättet gällande hållbarhetsredovisningen på något sätt ändrats efter att ni valde att revidera den? Ställs det 
andra krav från t.ex. revisorn?  
Ingen extern granskning, Axfood och Företag X 
16. Många företag väljer att anlita en oberoende extern granskare av hållbarhetsredovisningen. Är det någon som ni har 
funderat över att göra framöver?  
17 Vilka är de främsta anledningarna till att ni valt att ha hållbarhetsredovisningen obestyrkt? 
18.  Har ni märkt några för- eller nackdelar med att inte ha hållbarhetsredovisningen bestyrkt?  
19. Märker ni av någon efterfrågan från exempelvis intressenter av en bestyrkt hållbarhetsredovisning? 
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3.5.2 Jämförelse av hållbarhetsredovisningarna 
Vid jämförelsen mellan Axfood, ICA och Företag X hållbarhetsredovisningar var fokus på 

GRI-redovisningens resultatindikatorer. Avsikten var att ta reda på vilka olika indikatorer 

företagen valt ut samt hur utförligt företagen valt att redovisa dem, för att sedan jämföra 

resultatet med vilka indikatorer som är möjliga att redovisa inom varje kategori. I samband 

med jämförelsen gjordes även en tydlig sammanställning av hur företagen valt att redovisa.  

3.6 Val av teori 
Teorier används till att underlätta förståelsen av verkligheten. Det är forskarens uppgift att 

utveckla och pröva teorierna (Patel & Davidsson, 2003). Inom vetenskapliga discipliner  

används ofta ett teoretiskt ramverk i vilket de olika teorierna presenteras efter varandra  

(Patel & Davidsson, 2003). De utvalda teorierna för denna uppsats är intressentteorin,  

intressentmodellen och legitimitetsteorin. Dessa teorier bedöms vara extra intressanta då de 

väl passar till ämnet hållbarhetsredovisning samtidigt som de ser på ämnet från olika per-

spektiv.   

3.7 Val av analys 
Analysen är upprättad på ett välstrukturerat sätt med rubriker som återkopplar både till den 

teoretiska referensramen och empirin. Analysens utgångspunkt har varit den empiriska in-

formationen från intervjuerna samt jämförelsen som gjordes utifrån företagens publicerade 

hållbarhetsredovisningar. Därtill har teorier kopplats till empirin för att öka förståelsen.  

3.8 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet innebär att det är stor sannolikhet att det som gäller för det specifika fal-

let även gäller andra (Jacobsen, 2002). Eftersom uppsatsen upprättades efter en kvalitativ 

metod där respondenterna endast var ett fåtal är det inte möjligt att generalisera resultatet 

(Jacobsen, 2002). Resultatet för uppsatsen innebär alltså ingen generalisering. 

3.9 Källkritik 
Att använda sig av tillförlitliga källor är oerhört viktigt (Lundahl & Skärvad, 1999). I detta 

avsnitt kommer de primära och sekundära källorna granskas på ett kritiskt sätt.  

Primärkällan utgörs av de individuella intervjuerna. Att behandla observationer från under-

sökningar på ett kritiskt sätt är viktigt. De intervjuade personerna har högt ansvar gällande 
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hållbarhetsarbetet på företagen vilket gör att informationen som insamlades under intervju-

erna är av hög relevans och tillförlitlighet. Eftersom de intervjuade personerna fick frågor-

na i förväg resulterade det i att svaren blev väldigt utförliga och konkreta. Det som kan ses 

som negativt med att sända ut frågorna i förväg är att det finns en risk att svaren inte blir 

lika spontana (Jacobsen, 2002).   

Vid urvalet av sekundärdata är det viktigt att valet av källor görs på ett kritiskt sätt. Det är 

därför viktigt att ställa sig frågan hur tillförlitligt upphovet till sekundärkällan är, alltså i hur 

hög utsträckning det går att lita på källan (Jacobsen, 2002). Uppsatsens sekundärkällor  

utgörs av GRI:s riktlinjer, de utvalda företagens hållbarhetsredovisningar, vetenskapliga  

artiklar samt yrkesverksamma personer som skrivit artiklar till tidskriften balans. Dessa käl-

lor bör anses vara av hög tillförlitlighet.  

4 Empiri 
 

Kapitlet inleds med en presentation av den empiriska informationen ifrån intervjuerna. Därefter ges en jäm-

förelse i tabellform av de olika företagens hållbarhetsredovisningar, för att läsaren skall få en förståelse för i 

vilken utsträckning de valt att redovisa inom varje kategori. Även antalet indikatorer som är möjligt att 

redovisa inom varje kategori anges. 

 

4.1 Axfood koncernen, Åsa Domeij 

4.1.1 Axfoods bakgrund 
Axfood koncernen bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sveri-

ge. I koncernen ingår Willys, Hemköp, PrisXtra, Dagab och Närlivs (Axfood AB, 2011). 

För Axfood innebär miljö- och socialt ansvarstagande ett stort ansvar och innefattar många 

olika områden. Det kan innefatta allt från en revision av en leverantör i Kina till friskvårds-

satsningar för personalen i Sverige eller hur företaget arbetar med att minska dieselförbruk-

ningen till att ha energisnåla kyldiskar och annan elförbrukning. Axfood har arbetat aktivt 

med hållbarhetsfrågor sedan år 2002. De upprättade sin första hållbarhetsredovisning år 

2004 och sedan år 2008 har de stegvis arbetat med att förbättra den samt att höja ambi-

tionsnivån (Å. Domeij, Personlig kommunikation, 2011-03-17).  
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4.1.2 Motiv och konkurrensfördelar 
Axfood införde ett hållbarhetsprogram under år 2010, vilket de arbetar mycket aktivt med. 

Att upprätta en hållbarhetsredovisning ingår som en del i uppföljningen av hållbarhetspro-

grammet. Fram till att hållbarhetsprogrammet infördes var motiven till skapandet av håll-

barhetsredovisningen att de ville se hur det gick att sammanfatta olika hållbarhetsfrågor och 

även att ha ett dokument att hänvisa till intressenterna. Numera är hållbarhetsredovisning-

en istället en del av hållbarhetsprogrammet och därav motivet till upprättandet. Axfood 

tycker även att det är mycket praktiskt att ha en hållbarhetsredovisning i stället för att ta 

fram separata uppgifter varje gång någon fråga ställs relaterat till företagets hållbarhetsarbe-

te. Axfood ser arbetet med hållbarhetsredovisning som ett långsiktigt projekt att skaffa sig 

konkurrensfördelar och stärka varumärket på, men Åsa tror inte att det på kort sikt påver-

kar konkurrensen särskilt mycket. Axfood har som ambition att ha en långsiktig trovärdig-

het och för att uppnå det anser Åsa att det är nödvändigt att visa sitt arbete i en hållbar-

hetsredovisning för sina intressenter. Axfood vill att kunderna ska kunna känna en trygghet 

omkring deras butiker, men de tror inte att hållbarhetsarbetet är ett sätt att marknadsföra 

sig på utan mer ett sätt att skapa förtroende för intressenterna (Å. Domeij, Personlig kom-

munikation, 2011-03-17).   

4.1.3 GRI:s riktlinjer 
Axfood har valt att följa GRI:s riktlinjer av anledningen att de upplever att det är dem som 

utgör standarden inom hållbarhetsredovisning. De vill göra på liknande sätt som andra fö-

retag på grund av jämförbarheten trots att de ser vissa utmaningar och svårigheter i att jäm-

föra företag som båda använder sig av GRI. En anledning till det är att Axfood anser att 

GRI:s riktlinjer är relativt svårtolkade. Trots att det finns handledning till hur indikatorerna 

ska redovisas finns de ändå en stor valfrihet och mycket är öppet för företagets egna tolk-

ning. En jämförelse mellan företag bör därför göras med viss försiktighet, enligt Axfood. 

En stor fördel som Axfood ser med GRI:s riktlinjer är att det går att känna igen indikatorer 

som finns redovisat hos andra företag. Något som Axfood däremot upplevt som en nack-

del är att det finns en del indikatorer som inte är relevanta för deras verksamhet men som 

de ändå måste redovisa för att uppnå ett visst antal indikatorer (Å. Domeij, Personlig 

kommunikation, 2011-03-17).  

Axfood började sitt GRI arbete på tillämpningsnivå C med syftet att börja utveckla de indi-

katorerna som var mest relevanta för företaget. Sedan avancerade de upp till tillämpnings-
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nivå B. Axfood förde även diskussioner om att eventuellt gå upp till A-nivå till år 2011, 

men ansåg att det inte skulle finnas tillräcklig relevans i alla delar av hållbarhetsredovisning-

en. Frågan om vilken tillämpningsnivå Axfood ska redovisa efter är inte av högsta prioritet. 

Axfood anser istället att det är innehållet i redovisningen som är viktigast och inte vilken 

nivå företaget befinner sig på. Åsa menar att företag kan befinna sig på A-nivå men den in-

formation de redovisar behöver inte vara innehållsrikt och relevant medans företag kan re-

dovisa på B-nivå och då enbart redovisa det som är relevant och som de har fördjupat sig i. 

Axfood anser att den enda fördelen med att befinna sig på tillämpningsnivå A är att  

intressenterna och läsarna till hållbarhetsredovisningen tror att nivå A innebär en bättre 

hållbarhetsredovisning jämfört med en på nivå B. Kvaliteten behöver alltså inte vara bättre 

än på tillämpningsnivå B menar Åsa (Å. Domeij, Personlig kommunikation, 2011-03-17).  

När Axfood väljer ut vilka indikatorer inom GRI de vill redovisa utgår dem dels ifrån vad 

som är mest relevant för verksamheten och dels vad som är i enlighet med hållbarhetspro-

grammet. De har inte skrivit hållbarhetsprogrammet utifrån GRI men de ser gärna att de 

två ska stämma överens (Å. Domeij, Personlig kommunikation, 2011-03-17). 

4.1.4 Oberoende extern granskning 
Axfood har tagit ställning i frågan om de vill ha hållbarhetsredovisningen bestyrkt av en ex-

tern granskare och kommit fram till att de själva vill utveckla hållbarhetsredovisningen yt-

terligare innan de väljer att revidera den. Åsa informerar om att deras VD fick frågan om de 

ska ha hållbarhetsredovisningen externt granskad på bolagsstämman 2010. Svaret blev att 

när Axfood börjar redovisa på tillämpningsnivå A ska de även ha en oberoende extern 

granskare (Å. Domeij, Personlig kommunikation, 2011-03-17). 

Axfood märker inte av någon efterfrågan från sina intressenter om att ha hållbarhetsredo-

visningen bestyrkt. En trolig anledning till det är att frågan inte har varit särskilt aktuell 

ännu. Fokus har istället varit på innehållet i redovisningen och hon tror att intressenterna i 

dagsläget är mer intresserade av hur hållbarhetsarbetet utspelar sig i praktiken. Det är alltså 

innehållet i hållbarhetsredovisningen och hur detaljerat informationen är beskriven som 

Axfoods intressenter har intresse av i dagsläget (Å. Domeij, Personlig kommunikation, 

2011-03-17). 
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4.2 ICA Koncernen, Magdalena Sekkenes 

4.2.1 ICA:s bakgrund 
ICA koncernen är verksam inom detaljhandeln och är ett av norra Europas ledande företag 

inom branschen. I ICA koncernen ingår ICA Sverige, ICA Norge, Rimi Baltic, ICA Fastig-

heter samt ICA Banken (ICA, 2011). För ICA är frågor som rör miljö och socialt ansvars-

tagande oerhört viktiga. De arbetar aktivt med både finansiella mål, miljömål och sam-

hällsmål. Miljö och socialt ansvar finns även integrerat i ICA:s affärsidé. ICA koncernen 

har arbetat med frågor som rör hållbarhetsredovisning sedan 1980-1990-talet (M. Sekkenes, 

Personlig kommunikation, 2011-03-25). ICA publicerade deras första hållbarhetsredovis-

ning år 1995 (ICA, 2010). Utvecklingen har gått från kvalitetsfrågor till miljöfrågor och nu 

även till frågor rörande socialt ansvar (M. Sekkenes, Personlig kommunikation, 2011-03-

25).    

4.2.2 Motiv och konkurrensfördelar 
ICA väljer att presentera sitt arbete i en hållbarhetsredovisning för att de länge har priorite-

rat frågorna och visar gärna upp för omvärlden att de tar sitt ansvar för miljön. Eftersom 

arbetet med hållbarhetsfrågor har pågått under en lång tid föll det sig som ett naturligt steg 

i utvecklingen för ICA att börja presentera informationen i en hållbarhetsredovisning. De 

konkurrensfördelar som ICA har märkt av genom att upprätta en hållbarhetsredovisning är 

att det blir mer trovärdigt när arbetet blir presenterat. Detta på grund av att det ligger 

mycket arbete bakom hållbarhetsredovisningen och att det inte går att upprätta en hållbar-

hetsredovisning utan att noga ha tänkt igenom och jobbat aktivt med frågorna. Magdalena 

menar att det är alltså att ICA arbetar med hållbarhetsfrågor och får det gjort som är den 

största konkurrensfördelen och det viktigaste för ICA. Att ha arbetat aktivt med frågorna 

under en längre tid skulle även vara en stor fördel om det skulle komma ett lagkrav på att 

alla bolag måste upprätta en hållbarhetsredovisning. Detta eftersom ICA är väl förbereda 

och skulle då kunna skaffa sig ett försprång gentemot vissa konkurrenter. ICA använder 

inte sin hållbarhetsredovisning aktivt i sin marknadsföring mot konsumenter men indirekt 

skapar hållbarhetsredovisning en trovärdighet. ICA ser hållbarhetsredovisningen mer som 

en information som de delger sina intressenter än som ett dokument att marknadsföra sig 

med (M. Sekkenes, Personlig kommunikation, 2011-03-25).  
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4.2.3 GRI:s riktlinjer 
Vid upprättandet av hållbarhetsredovisningen använder ICA sig av GRI:s riktlinjer. De an-

ser att GRI:s riktlinjer är väl utvecklade inom hållbarhetsredovisning. En annan väsentlig 

anledning är att det är många andra företag som också använder sig utav GRI. GRI:s rikt-

linjer är, enligt Magdalena, mer för de som är insatta på området eftersom dem är väldigt 

komplexa och delvis svårtolkade. De personer som exempelvis arbetar dagligen med håll-

barhetsredovisning och följer företag som använder sig av GRI:s riktlinjer kan jämföra bo-

lagen emellan men för ICA:s andra intressenter kan riktlinjerna ibland vara något svårtol-

kade. Därför har ICA från och med 2010 gjort en separat GRI redovisning, vilken ges som 

en bilaga till årsberättelsen. I årsberättelsen berättar dem dessutom mer lättsamt om deras 

hållbarhetsarbete. I GRI-redovisningen har de till stor del valt att följa GRI:s riktlinjer med 

samma ordning som GRI presenterar resultatindikatorerna. Magdalena anser att det inte 

alltid är helt logiskt att följa GRI:s ordning och därför görs ibland vissa undantag.  

Magdalena anser även att reglerna och resultatindikatorerna är breda och det krävs mycket 

egen tolkning för att få indikatorerna bra. Det krävs ett omfattande koordineringsarbete för 

ett stort antal människor internt på ICA för att få dem bra. Arbetet försvåras ytterligare av 

att ICA koncernen är komplext eftersom dem säljer mycket produkter inom olika områden 

(M. Sekkenes, Personlig kommunikation, 2011-03-25).  

När ICA väljer vilken av GRI:s tillämpningsnivåer de ska tillämpa utgår de ifrån vilken och 

hur mycket information de har att redovisa samt vad de tycker är relevant för deras intres-

senter att få reda på. Idag tillämpas nivå B+ och de har inga planer på att ta steget upp till 

A+ (M. Sekkenes, Personlig kommunikation, 2011-03-25).  

När ICA väljer vilka indikatorer de ska redovisa i sin hållbarhetsredovisning utgår de både 

från vilka frågor som är viktiga i branschen för tillfället, deras strategi och vilka frågor de 

jobbar aktivt med. Arbetet pågår ständigt och ICA utvecklar sitt arbete för varje år. I håll-

barhetsredovisningen för år 2010 har de exempelvis mer fokus på socialt ansvar jämfört 

med föregående år (M. Sekkenes, Personlig kommunikation, 2011-03-25).  

4.2.4 Hållbarhetsredovisningen oberoende externt granskad 
ICA har låtit Deloitte, som oberoende part, granska deras hållbarhetsredovisning. Anled-

ningen till att ICA valt en extern granskare är för att öka trovärdigheten i deras hållbar-

hetsarbete. En annan stor fördel som de ser med att ha en oberoende granskare är att revi-
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sorn, i många olika frågeställningar, fungerar som rådgivare (M. Sekkenes, Personlig kom-

munikation, 2011-03-25). 

ICA har inte märkt någon direkt efterfrågan från intressenter om att ha hållbarhetsredovis-

ningen bestyrkt. Däremot anser Magdalena att det är väldigt viktigt att ha en oberoende 

granskning inom detaljhandelsbranschen. ICA har kvalitetscertifieringar, certifieringar för 

miljö och för socialt ansvar, vilket innebär ökad trovärdighet. Därför ansåg ICA att det var 

naturligt att även ha en bestyrkt hållbarhetsredovisning och då få en ökad trovärdighet även 

för deras hållbarhetsarbete. Just att hållbarhetsredovisningen blir mer trovärdig om den är 

bestyrkt anser ICA är en av fördelarna med extern granskning. Den enda nackdelen de ser 

med granskningen är den ökade kostnaden. ICA strävar efter att uppnå samma trovärdig-

het i hållbarhetsredovisningen som i den finansiella redovisningen (M. Sekkenes, Personlig 

kommunikation, 2011-03-25). 

Revisorn ställer höga krav på ICA, vilket innebär att ICA kontinuerligt arbetar med att för-

bättra och utveckla deras hållbarhetsarbete. Det ska bland annat finnas underlag till alla 

nyckeltal som ICA rapporterar in, därför arbetar ICA med att införskaffa rutiner för att 

kunna kontrollera nyckeltalen mer löpande och inte bara med en avstämning per år. Revi-

sorn ställer inte bara krav på vad de måste förbättra utan ger även förslag på förbättringar, 

vilket ICA ser som en stor fördel (M. Sekkenes, Personlig kommunikation, 2011-03-25). 

4.3 Företag X, Intervju med en hållbarhetskoordinator 

4.3.1 Företag X:s Bakgrund 
För Företag X är miljö- och socialt ansvarstagande en självklarhet. Hållbar utveckling är en 

viktig del i företagets strategi. Företag X har miljö och hållbarhetsfrågor som en del av 

kärnverksamheten och har haft det sedan företaget grundades. Företaget upprättade deras 

första tryckta hållbarhetsredovisning år 2006 och sedan år 2008 finns den integrerad i års-

redovisningen (Personlig kommunikation, 2011-03-30). 

4.3.2 Motiv och konkurrensfördelar 
Den främsta anledningen till att Företag X upprättar en hållbarhetsredovisning är för att 

det är ett viktigt sätt att förmedla till deras ägare och andra intressenter om hur de viktigaste 

frågorna inom hållbarhetsområdet fortlöper. Hållbarhetskoordinatorn menar att det är ett 

väldigt viktigt kommunikationsmedel och bokslut för både medarbetarna och övriga intres-
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senter. Hållbarhetsredovisning är en tydlig del i Företag X:s varumärkeslöfte vilket, enligt 

hållbarhetskoordinatorn, är ett sätt att kommunicera med marknaden för att visa hur väl de 

lever upp till deras varumärkeslöfte. Att arbeta med hållbarhetsredovisning ger Företag X 

vissa konkurrensfördelar gentemot andra. Företag X tror att hållbarhetsredovisningen stär-

ker varumärket på grund av att de genom den har möjlighet att visa upp vilka frågor som är 

av extra stor betydelse för företaget. De viktiga frågorna finns både i företagets hållbarhets-

redovisning och på hemsidan. Hållbarhetskoordinatorn menar att de genom en hållbarhets-

redovisning har möjlighet att utveckla sitt förhållningssätt, deras strategi och styrning och 

sedan få möjlighet att redovisa det. Hållbarhetskoordinatorn ser det som ett bevis på hur 

företaget menar och vad företaget gör (Personlig kommunikation, 2011-03-30).   

Hållbarhetskoordinatorn tror att den tryckta versionen av deras hållbarhetsredovisning lä-

ses främst av ägare, studenter, och kunder. Övriga intressenter väljer troligtvis att söka in-

formation på hemsidan. Det är därför svårt att avgöra om hållbarhetsredovisningen kan ses 

som ett sätt att marknadsföra sig på eller inte (Personlig kommunikation, 2011-03-30).  

4.3.3 GRI:s riktlinjer 
Företag X använder sig av GRI:s riktlinjer för att de riktlinjerna har utvecklats mest inom 

området och används även av flest företag internationellt. För Företag X är det mest aktu-

ellt att använda GRI:s riktlinjer eftersom de inte ser att det finns något bättre alternativ. Fö-

retag X:s hållbarhetskoordinator anser att GRI:s riktlinjer ska användas för vad det är alltså 

riktlinjer. Sedan får varje företag tolka indikatorerna så dem passar till informationen före-

taget har att redovisa. Hållbarhetskoordinatorn menar att företag får se GRI som ett ram-

verk och sedan får de göra om det till sitt eget. Företag X arbetar aktivt med att stämma av 

och hela tiden öka antalet indikatorer för att på så vis kunna redovisa ytterligare viktigt ar-

bete (Personlig kommunikation, 2011-03-30).  

Vid valet av vilken tillämpningsnivå Företag X skall redovisa på är det till största del en 

mognadsfråga för organisationen. Inför redovisningen för år 2010 valde de att gå upp till 

tillämpningsnivå B. De upplever att den högre nivån förutsätter en annan förankring i led-

ningen och även en tydligare styrning inom alla områden (Personlig kommunikation, 2011-

03-30).  

Det finns en möjlighet att de i framtiden väljer att redovisa på tillämpningsnivå A men i 

dagsläget anser de att det finns mycket att utveckla och förbättra på nivå B. Hållbarhetsko-
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ordinatorn ser ingen större anledning att skynda på avanceringen till nivå A. Företag X väl-

jer ut de indikatorer de vill arbeta med beroende på hur långt de har kommit i sitt arbete 

och vad de vill fokusera på. Allt eftersom organisationen utvecklas ökar antalet indikatorer. 

Företag X är en stor organisation, vilket gör att det är tidskrävande att etablera nya resultat-

indikatorer (Personlig kommunikation, 2011-03-30). 

Hållbarhetskoordinatorn tror även att årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen är på 

väg att bli integrerad i varandra vilket kanske gör att det kommer andra krav och riktlinjer i 

framtiden (Personlig kommunikation, 2011-03-30).  

4.3.4 Oberoende extern granskning 

Företag X har som mål att deras hållbarhetsredovisning skall vara i ett reviderbart skick vil-

ket innebär att när de bestämmer sig för att göra en extern granskning skall information 

finnas på plats. Informationsflödet skall alltid vara tillräckligt hållbart och kvalitetssäkrat för 

att klara en extern granskning. De ser ingen direkt efterfrågan från intressenter om att ha 

den oberoende granskad. Detta tillsammans med att det är kostsamt att ha en oberoende 

part som reviderar har lett till att hållbarhetsrapporten inte är externt granskad (Personlig 

kommunikation, 2011-03-30). 

4.4 Jämförelse av företagens hållbarhetsredovisningar 
Jämförelsen nedan är grundad på företagens utvalda GRI indikatorer vilka redovisats i de-

ras hållbarhetsredovisningar. Jämförelsen är gjord för att undersöka vilka skillnader och 

likheter det finns mellan Axfood, ICA och Företag X:s hållbarhetsredovisningar.    

4.4.1 Sammanställning  
Tabellen nedan är en sammanställning av antalet kärn- och tilläggsindikatorer som Axfood, 

ICA och Företag X har valt att redovisa i deras hållbarhetsredovisningar. Antalet är av be-

tydelse då det ligger till grund för vilken tillämpningsnivå företagen redovisar på, något de 

bestämmer själva. Det är också av vikt att skilja på kärn- och tilläggsindikatorer då GRI an-

ser att kärnindikatorerna är de som i första hand bör redovisas och är mest relevanta, förut-

satt att dem inte är oväsentliga för företagets verksamhet (GRI, 2000-2006, RG). 
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Figur 2  Sammanställning 

4.4.2 Antal redovisade resultatindikatorer 
Nedan presenteras en utförlig tabell gällande antalet redovisade resultatindikatorer som Ax-

food, ICA och Företag X har presenterat inom varje grupp. För att göra det extra tydligt 

har helt och delvis valts att redovisas separat. Det finns även presenterat hur många indika-

torer som är möjligt för företagen att redovisa inom varje kategori.  

Sammanställning Axfood ICA Företag X 

Antal kärnindikatorer helt: 24 st. 11 st. 11 st. 

Antal kärnindikatorer delvis: 8 st. 15 st. 9 st. 

Antal tilläggsindikatorer helt: 8 st. 10 st. 7 st. 

Antal tilläggsindikatorer delvis: 1 st. 5 st. 5 st. 

Totalt antal kärnindikatorer: 32 st. 26 st. 20 st. 

Totalt antal tilläggsindikatorer: 9 st. 15 st. 12 st. 

Totalt antal indikatorer: 41 st. 41 st. 32 st. 
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Figur 3  Resultatindikatorer 

Resultatindikatorer Axfood ICA Företag X 

Ekonomiska    

Helt 4 st. 3 st. 3 st. 

Delvis 1 st. 3 st. 1 st. 

Totalt redovisade: 5 st. 6 st. 4 st. 

Totalt antal indikatorer som är möjliga att redovisa: 9 st. 9 st. 9 st. 

Miljömässiga    

Helt 9 st. 12 st. 1 st. 

Delvis 3 st. 2 st. 9 st. 

Totalt redovisade: 12 st. 14 st. 10 st. 

Totalt antal indikatorer som är möjliga att redovisa: 30 st. 30 st. 30 st. 

Social Påverkan: Anställningsförhållanden och arbetsvillkor    

Helt 9 st. 1 st. 3 st. 

Delvis 2 st. 4 st. 1 st. 

Totalt redovisade: 11 st. 5 st. 4 st. 

Totalt antal indikatorer som är möjliga att redovisa: 14 st. 14 st. 14 st. 

Social Påverkan: Mänskliga rättigheter    

Helt 2 st. 1 st. 2 st. 

Delvis 3 st. 5 st. - 

Totalt redovisade: 5 st. 6 st. 2 st. 

Totalt antal indikatorer som är möjliga att redovisa: 7 st. 7 st. 7 st. 

Social Påverkan: Organisationens roll i samhället.    

Helt 4 st. 1 st. 5 st. 

Delvis - 3 st. 1 st. 

Totalt redovisade: 4 st. 4 st. 6 st. 

Totalt antal indikatorer som är möjliga att redovisa: 8 st. 8 st. 8 st. 

Social Påverkan: Produktansvar    

Helt 4 st. 3 st. 4 st. 

Delvis - 3 st. 2 st. 

Totalt redovisade: 4 st. 6 st. 6 st. 

Totalt antal indikatorer som är möjliga att redovisa: 9 st. 9 st.  9 st. 
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5 Analys 
 

I följande kapitel kommer den empiriska informationen analyseras tillsammans med den teoretiska refe-

rensramen. Eftersom de utvalda teorierna ser på hållbarhetsredovisning ifrån olika perspektiv ger det för-

hoppningsvis en ökad förståelse för läsarna. Analysen leder sedan fram till studiens slutsats. 

 

5.1 Motiv till upprättandet av hållbarhetsredovisning 
Efter att ha undersökt de olika företagens motiv till upprättandet av hållbarhetsredovis-

ningarna, går det att utläsa att det finns ett flertal skillnader. Axfoods motiv till upprättan-

det av deras hållbarhetsredovisning var fram till år 2010 och i viss mån även efter det att 

dem ville ha ett sammanfattat dokument med hållbarhetsfrågor för att kunna hänvisa alla 

sina intressenter till. Detta tyder på att Axfood har utgångspunkt i intressentteorins norma-

tiva gren, då denna aspekt på intressentteorin utgår från att alla intressenter har rätt att bli 

lika behandlade av organisationen. Den normativa grenen bortser från att intressenter kan 

ha olika makt och köpkraft, och ser istället till den påverkan som intressenten har under ett 

längre perspektiv (Deegan & Unerman, 2006). Den här kopplingen mellan Axfood och  

intressentteorin förstärks ytterligare genom att Axfood ser arbetet med hållbarhetsredovis-

ning som ett långsiktigt projekt för att på sikt stärka varumärket. Axfood arbetar även  

aktivt med att skapa förtroende bland deras intressenter bland annat genom att skapa säkra 

butiker, och såväl där genomsyras deras fokus på intressenter. Viktigt att belysa är att det ej 

framgår i intervjun med Axfood att de riktar deras hållbarhetsredovisning mot någon speci-

ell intressent utan tar hänsyn till alla de intressenter som påverkar på lång sikt, något som 

väl stämmer överens med intressentteorins normativa gren.  

Sedan år 2010 är hållbarhetsredovisningen en del av Axfoods hållbarhetsprogram, men de 

tidigare motiven om att ha ett dokument att hänvisa intressenterna till kvarstår fortfarande. 

Det som alltså skiljer sig nu, är att de har ett uttalat hållbarhetsprogram om hur de ska nå 

deras mål inom hållbarhet.  

Efter att ha jämfört ICA:s motiv med uppsatsens teorier går det att konstatera att det är  

legitimitetsteorin som bäst stämmer överens med ICA:s arbetssätt. Legitimitetsteorin har  

fokus på att uppfylla de regler och normer som samhället har satt upp (Deegan & Uner-

man, 2006). Det innebär att företag som följer legitimitetsteorin söker legitimitet i samhäl-
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let, vilket de är verksamma inom. Denna koppling kan ses i ICA:s motiv då det framgår i 

intervjun med ICA att de gärna visar upp för omvärlden att dem tar sitt ansvar för miljön.  

I studien av Hedberg och Von Malmberg (2002) framkom det att en stor anledning till  

varför företag väljer att upprätta en hållbarhetsredovisning är för att de just vill visa upp 

vad dem gör för hållbarheten, vilket stämmer väl in på ICA. Det framkom också i studien 

att de flesta företag gör det för att söka legitimitet hos sin omgivning (Hedberg & Von 

Malmborg, 2002). Det finns även tendenser till att ICA till viss del också utgår från intres-

sentteorins normativa gren. Detta eftersom ICA ser hållbarhetsredovisningen mer som en 

information de delger sina intressenter och genom att ha den bestyrkt skapas en viss trygg-

het och trovärdighet hos deras intressenter. Här framgår det att ICA även har som ut-

gångspunkt att göra alla sina intressenter nöjda, vilket är i linje med intressentteorins  

normativa gren.   

Företag X:s hållbarhetsarbete har koppling till både legitimitetsteorin och intressentteorins 

positiva gren. Företaget upprättar hållbarhetsredovisningen på grund av att omvärlden  

förväntar sig det, det vill säga att samhället anser att det är legitimt att upprätta en hållbar-

hetsredovisning. I intervjun framkom det även att hållbarhetsredovisningen är ett viktigt 

sätt för Företag X att informera deras ägare, vilka är en specifik intressentgrupp som tillhör 

de mest kraftfulla intressenterna. När en organisation utgår från en specifik grupp av intres-

senter är det i enlighet med den positiva grenen inom intressentteorin (Deegan & Uner-

man, 2006). Att Företag X vill tillgodose sina finansiärers behov med deras hållbarhetsarbe-

te är i enlighet med vad Hedberg och Von Malmborg (2002) har kommit fram till i sin stu-

die;; att en av de främsta anledningarna till varför företag väljer att upprätta en hållbarhets-

redovisning är att de vill förmedla deras miljö och sociala arbete till deras ägare. Att inve-

sterarna tillhör Företag X:s viktigaste intressenter går även att utskilja genom intressentmo-

dellen. Enligt intressentmodellen är det av stor vikt att tillfredsställa de mest viktigaste in-

tressenternas behov (Borglund m.fl., 2009). Denna tendens går att urskilja i Företags X:s 

hållbarhetsarbete.  

5.2 GRI:s riktlinjer 

5.2.1 Varför just GRI:s riktlinjer 
Att företagen väljer att tillämpa GRI:s riktlinjer vid upprättandet av deras hållbarhetsredo-

visningar finns det flertal olika skäl till. Gemensamt för alla tre företagen är att de anser att 

GRI:s riklinjer är det mest utvecklade regelverket. Företag X anser även att en viktig anled-
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ning är att de är internationellt accepterade. Ett annat argument som framkom av både Ax-

food och ICA är att GRI:s riktlinjer är mest standard och när företag arbetar på liknande 

sätt ökar möjligheten att kunna jämföra företagens arbete. Företag X poängterar också att 

det inte finns några andra bättre alternativ än GRI i dagsläget. Det sistnämnda argumentet 

från Företag X kan även styrkas genom PriceWaterhouseCoopers (2008, nr 1) när de säger 

att GRI:s riktlinjer numera är såpass väletablerade att de nästan kan klassificeras som  

god redovisningssed för hållbarhetsredovisning.  

I Hedberg och Von Malmborgs (2002) studie framkom det att GRI:s riktlinjer är generellt 

accepterade och om företag använder sig av GRI:s riktlinjer förväntas det ge en ökad  

trovärdighet av hållbarhetsredovisningen. Detta är de främsta anledningarna till varför före-

tag har valt GRI:s riktlinjer i Hedberg & Von Malmborgs studie. Att riktlinjerna är generellt 

accepterade kan liknas med det tidigare argumentet från Företag X om att GRI är det mest 

internationellt accepterade regelverket. Även ICA stöder denna tidigare undersökning då de 

anser att GRI:s riktlinjer är väl utvecklade inom hållbarhetsredovisning.  

Moneva, Archel & Correa (2006) riktade kritik mot GRI:s riktlinjer då de anser att dela upp 

hållbarhetsredovisningen i ekonomiska, miljömässiga och sociala resultat blir alldeles för-

enklat. (Moneva, Archel & Correa, 200). I samtliga av intervjuerna har det även uppkommit 

kritiska åsikter om riktlinjerna, främst mot den öppna tolkningen och mot svårigheten att 

jämförbara företagens hållbarhetsredovisningar emellan. Detta tyder på att det finns en  

efterfrågan på att utveckla GRI:s riktlinjer. 

5.2.2 Användandet av GRI:s riktlinjer  
Axfood anser att GRI:s riktlinjer är relativt svåra att tolka, trots att det finns bra vägledning 

anser dem att det ändå finns en stor valfrihet och att indikatorerna är upp till företagen att 

tolka på sitt eget vis. Även ICA anser att GRI:s riktlinjer är väldigt omfattande och delvis 

svårtolkade. Av den anledningen har ICA valt att presentera ett eget dokument med endast 

GRI:s riktlinjer i och sedan har de även tagit upp delar av hållbarhetsarbetet i sin årsberät-

telse. Detta gör de till förmån för sina intressenter, då de anser att är för svårt att läsa och 

tolka GRI-redovisningen för en del intressenter. Företag X har ett annat synsätt jämfört 

med Axfood och ICA, då de anser att GRI:s riktlinjer skall ses för vad det är, alltså riktlin-

jer. Företag X anser att det sedan är upp till varje enskilt företag att anpassa dem på det  

innehåll som företaget vill presentera i sin hållbarhetsredovisning. Vilket kan ges stöd från 
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Hedberg och Von Malmborgs (2002) studie, då GRI:s riktlinjer endast är rekommendatio-

ner (Hedberg och Von Malmborg, 2002).  

Arbetet med GRI:s riktlinjer visade sig inte vara problemfritt. Samtliga av företagen anger 

att de har stött på problem under arbetets gång med riktlinjerna. En väsentlig orsak är den 

öppna tolkningen av indikatorerna. Företagen gör en egen tolkning av hur indikatorerna 

skall redovisas, vilket resulterar i att samma indikator kan tolkas och redovisas på ett visst 

sätt av ett företag och på ett annat av nästa företag. Detta försvårar jämförbarheten för  

läsarna av hållbarhetsredovisningarna. Det här framgick även tydligt i intervjun med  

Axfood, då de ansåg att läsaren måste vara väldigt insatt och kunnig för att kunna jämföra 

hållbarhetsredovisningar mellan företag, vilket även ICA bekräftade. För att kunna göra en 

trovärdig jämförelse mellan olika företags hållbarhetsredovisningar anser ICA att personer-

na bör vara väl insatta i GRI:s riktlinjer. Problematiken belyses även i Hedberg och Von 

Malmborgs undersökning (2002) då de betonade att riktlinjerna är väldigt mycket upp till 

egen tolkning eftersom de inte har några direkta krav, vilket i sin tur resulterar i att jämför-

barheten mellan företag försämras. 

En annan viktig aspekt, som både Axfood, ICA och Företag X har anmärkt på är att GRI:s 

riktlinjer inte alltid är optimala att använda i sin helhet, då till exempel alla indikatorer inte 

är relevanta för alla branscher. Det framgår bland annat tydligt i intervjun med Axfood att 

alla indikatorer som de redovisar inte är av samma relevans för deras bransch men att de 

ändå måste redovisa dem för att uppnå det antal indikatorer som krävs för att få  

redovisa på tillämpningsnivå B. Det kan enligt Axfood leda till att det i stället blir fokus på 

det antal indikatorer som måste redovisas för att uppnå en viss tillämpningsnivå i stället för 

att utveckla informationen i de indikatorerna som är mest relevanta just för deras bransch.  

Värt att nämna är att Hedberg & Von Malmborg (2002) framhäver i deras undersökning att 

GRI:s riktlinjer ger en bra färdig mall för att upprätta en hållbarhetsredovisning och även 

att en rapport upprättad enligt GRI:s ritlinjer ger en bra hjälp när företagen kommunicerar 

internt. Detta går i linje med Företag X hållbarhetsarbete, då det i intervjun med hållbar-

hetskoordinatorn visade sig att hållbarhetsredovisningen är ett väldigt viktigt kommunika-

tionsmedel både för deras medarbetare och andra intressenter.  
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5.3 Skillnader och likheter mellan Axfood, ICA och Företag X  
Axfood, ICA och Företag X är alla verksamma inom livsmedelsbranschen. Detta borde  

innebära att deras hållbarhetsredovisningar är fokuserade på samma resultatindikatorer men 

så var inte fallet, utan företagen har valt att redovisa olika resultatindikatorer på ett flertal 

ställen. Det skiljer sig även hur utförligt företagen valt att redovisa de olika indikatorerna, 

det vill säga helt eller delvis.  

5.3.1 Ekonomiska 
Gällande de ekonomiska resultatindikatorerna (Se stycke 4.4.2, figur 2) är de relativt jämt 

fördelade. Axfood redovisar fyra ekonomiska resultatindikatorer fullt ut medans ICA och 

Företag X redovisar tre var. ICA har i stället har valt att redovisa tre ekonomiska resultat-

indikatorer delvis medans Axfood och Företag X endast har valt att redovisa varsin delvis. 

Här redovisar företagen relativt många indikatorer, då det totalt endast finns nio stycken  

resultatindikatorer att redovisa. Att företagen redovisar en förhållandevis stor andel av de 

ekonomiska indikatorerna skall ses som mycket positivt. GRI (2000-2006, RG) betonar att 

de ekonomiska resultatindikatorerna är en förutsättning för att förstå företagens hållbar-

hetsarbete.  

5.3.2 Miljömässiga  
De miljömässiga resultatindikatorerna (Se stycke 4.4.2, figur 2) har en större spridning. Ax-

food redovisar nio indikatorer helt och ICA redovisar tolv helt medans Företag X utmärker 

sig genom att endast redovisa en indikator helt. Där har Företag X i stället valt att redovisa 

nio miljömässiga resultatindikatorer delvis medans Axfood har tre på nivå delvis och ICA 

har endast två indikatorer. De miljömässiga innehåller totalt 30 möjliga resultatindikatorer 

att redovisa. Det kan alltså snabbt konstateras att det här finns gott om utrymme att redo-

visa fler indikatorer för alla företag. En tänkbar anledning till varför andelen redovisade in-

dikatorer är relativt få inom miljöpåverkan kan bero på att det kan vara svårt att mäta. Ex-

empelvis skall bland annat information om utsläpp till luft, vatten och av avfall ges (GRI, 

2000-2006, RG) 

5.3.3 Anställningsförhållande och arbetsvillkor 
Gällande anställningsförhållande och arbetsvillkors resultatindikatorer (Se stycke 4.4.2, figur 

2) är redovisningen även där varierande mellan företagen. Axfood har valt att redovisa nio 

indikatorer helt och två delvis medan ICA enbart redovisar en helt och fyra delvis. Företag 
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X har i sin tur valt att redovisa tre stycken helt och en delvis. Detta har de gjort av totalt 14 

möjliga indikatorer att redovisa. Eftersom Axfood redovisat flest indikatorer helt och även 

flest totalt kan det konstateras att de har redovisat betydligt mer information gällande deras 

anställningsförhållande och arbetsvillkor i förhållande till ICA och Företag X.  

5.3.4 Mänskliga rättigheter 
Rapportering av de mänskliga rättigheternas indikatorer (Se stycke 4.4.2, figur 2) ser ut  

enligt följande;; Axfood redovisar två indikatorer helt och tre stycken delvis. ICA redovisar 

en indikator helt och fem delvis. Företag X redovisar däremot endast två indikatorer helt 

och har valt att inte redovisa någon delvis. Axfood och ICA redovisar relativt många indi-

katorer inom mänskliga rättigheter, då det är möjligt att totalt redovisa sju stycken.    

5.3.5 Organisationens roll i samhället 
Det sammanlaga antalet resultatindikatorerna för organisationens roll i samhället (Se stycke 

4.4.2, figur 2) är förhållandevis jämlikt mellan företagen. Däremot skiljer det sig om företa-

gen valt att redovisa fullt ut eller enbart delvis. Axfood redovisar fyra indikatorer helt me-

dans ICA har valt att redovisa en helt och tre delvis. Företag X i sin tur har valt att redovisa 

fem stycken helt och en delvis. Inom denna kategori finns de möjlighet för företagen att 

uppnå åtta indikatorer totalt. Företagens redovisning inom denna kategori visar att de alla 

bryr sig om samhället där de verkar, vilket även går i linje med legitimitetsteorin.  

5.3.6 Företagens produktansvar 
Företagens produktansvar (Se stycke 4.4.2, figur 2) redovisas enligt följande;; Axfood fyra 

indikatorer helt och ingen delvis. ICA redovisar i sin tur tre stycken helt och tre stycken 

delvis och Företag X har valt att redovisa fyra helt och två delvis. Det är här möjligt att re-

dovisa totalt nio indikatorer, varför ICA och Företag X här har valt att redovisa de flesta 

medans Axfood ligger lite lägre.   

5.3.7 Anledningar till skillnader mellan hållbarhetsredovisningarna 
Både Axfood, ICA och Företag X redovisar på samma nivå, tillämpningsnivå B, och alla 

uppfyller de krav som tidigare nämnts (Se stycke 2.6.3). För att redovisa på tillämpningsni-

vå B krävs alltså att de måste redovisa minst tjugo resultatindikatorer och då minst en inom 

kategorierna ekonomisk påverkan, miljöpåverkan, mänskliga rättigheter, anställningsförhål-

landen och arbetsvillkor, organisationens roll i samhället samt produktansvar (GRI, 2000-
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2006, AL). Trots detta varierar innehållet i redovisningarna mycket och det skiljer sig också 

åt vad företagen har valt att fokusera på. Vilket kan hänvisas till intervjun med Axfood där 

det framkom att trots att företagen gör på liknande sätt och till och med är inom samma 

bransch är det svårt att jämföra två GRI-redovisningar.  

Att företagen fokuserar på olika resultatindikatorer kan givetvis bero på hur långt de har 

kommit i sitt hållbarhetsarbete. Axfood började arbeta med hållbarhetsfrågor år 2002 me-

dans ICA publicerade sin första hållbarhetsredovisning år 1995 men arbetet med hållbar-

hetsfrågor började redan på 1980-1990-talet. Företag X upprättade sin första hållbarhetsre-

dovisning först år 2006. Därför bör ICA ha en mer utförlig hållbarhetsredovisning jämfört 

med både Axfood och Företag X har eftersom deras arbete har pågått längre.  

Totalt sett redovisar Axfood 41 resultatindikatorer vilket också ICA gör medans Företag X 

endast redovisar 33 resultatindikatorer (Se stycke 4.4.2, figur 3). Genom att enbart se till an-

talet redovisade indikatorer för ICA och Axfood bör information vara likbördig. Att be-

döma endast utifrån det totala antalet redovisade resultatindikatorer ger dessvärre ingen 

korrekt bild utan siffrorna förutsätter ett förtydligande. Axfood redovisar 32 kärnindikato-

rer och 9 tilläggsindikatorer, ICA redovisar 26 kärnindikatorer och 15 tilläggsindikatorer 

och Företag X redovisar 20 kärnindikatorer och 12 tilläggsindikatorer. Kärnindikatorerna är 

de som enligt GRI är mest relevanta och som även flest intressenter är intresserade av.  

Tilläggsindikatorerna är däremot valfria och upp till företagen själva att bestämma om de 

vill redovisa. Av den anledningen bör företagen enligt GRI i första hand koncentrera sig på 

kärnindikatorerna förutsatt att dem är väsentliga för företaget (GRI, 2011). Vid denna  

jämförelse redovisar Axfood sex kärnindikatorer mer än ICA och hela 12 kärnindikatorer 

fler än Företag X. Detta resulterar i att Axfoods hållbarhetsredovisning bör vara den mest 

innehållsrika.  

5.4 Motiv för och emot oberoende extern granskning 
En förutsättning för att en extern granskning skall kunna genomföras måste företaget ha 

visat upp sitt etiska, sociala och miljöansvar i hållbarhetsredovisningen (Adams, 2003). 

Dock är det inte alla företag som vill få sin hållbarhetsredovisning granskad av en oberoen-

de part, vilket är fallet för Axfood och Företag X. Axfood har tagit ett aktivt val i frågan 

och bestämt sig för att avvakta tills de utvecklat sin hållbarhetsredovisning ytterligare. 

Eventuellt blir extern granskning aktuellt när de har uppnått tillämpningsnivå A. Företag X 

har även dem tagit beslut om att inte ha en oberoende granskare. Företag X påpekar att det 



 

 
37 

är mycket kostsamt att ha hållbarhetsredovisningen granskad. Nyttan måste alltså överväga 

kostnaden, något som de anser att det inte gör ännu. Det är något som kan bestyrkas från 

Park och Brosons (2004) undersökning där det framkom att de flesta företag, som valt att 

inte anlita en oberoende granskare, inte såg värdet i att ha den bestyrkt. Värdet översteg 

helt enkelt inte kostnaden för granskningen. Dock har varken Axfood eller Företag X 

märkt någon direkt efterfrågan hos sina intressenter om att ha hållbarhetsredovisningen 

översiktligt granskad av en oberoende part, vilket har varit en anledning som vägt tungt för 

både Axfood och Företag X när de valt att avstå från att ha hållbarhetsredovisningen 

granskad. I intervjun med Axfood framkom det även att deras intressenter har mer fokus 

på innehållet i hållbarhetsredovisningen och inget fokus på att den skall vara oberoende 

granskad.  

ICA däremot har valt att ha sin hållbarhetsredovisning granskad av en oberoende part.  

De har inte märkt någon direkt efterfrågan på att ha den bestyrkt från sina intressenter, 

utan har valt att göra det för sin egen skull. Några av de stora fördelarna med att ha den be-

styrkt är, enligt ICA, att det ger trovärdighet och att intressenterna kan förlita sig på det 

som anges i hållbarhetsredovisningen på ett annat sätt än om den hade varit oreviderad. 

ICA:s argument om trovärdighet kan bestyrkas både genom Park och Brosons (2004)  

undersökning samt Viehöver, Türk och Vaseghis (2010) där de båda kommit fram till att 

huvudmålet med att få den bestyrkt är att den skall vara mer pålitlig för sina intressenter, de 

vill alltså förstärka trovärdigheten. En stor fördel som ICA ser med att anlita en extern 

granskare är att de kommer med förslag om hur de ska förbättra arbetet internt. Detta är 

ett argument som framkom även i Viehöver, Türk och Vaseghi:s (2010) undersökning, då 

det poängterades att det interna arbetet inom företaget förbättras genom att interna proces-

ser utvecklas och förändras. Däremot skriver Halling (2007) att intressenterna i de flesta fall  

efterfrågar en bestyrkt hållbarhetsredovisning. Detta påstående stämmer dock inte in på de 

utvalda företagen i denna studie eftersom de inte märkt någon efterfrågan från deras intres-

senter.   
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6 Slutsats 
 

Kapitlet ämnar att presentera uppsatsens slutsatser. Slutsatserna besvarar frågeställningarna, vilka presen-

terades i det inledande kapitlet. Med hjälp av frågeställningarna har studiens syfte uppfyllts. 

 

6.1 Motiv till upprättandet av hållbarhetsredovisning 
Författarna har kommit fram till att både Axfood, ICA och Företag X har olika motiv till 

varför de valt att upprätta en hållbarhetsredovisning. Trots att motiven är olika kan ändå ett 

visst mönster ses, då de alla mer eller mindre gör hållbarhetsredovisningen till förmån för 

sina intressenter. Eftersom att alla de tre utvalda företagen är vinstdrivande ser författarna 

det som en självklarhet att intressenterna har en betydande påverkan på dem. Intressenter-

na bör därför alltid finnas i åtanke hos både Axfood, ICA och Företag X för att fortsätta att 

vara lönsamma företag, även om inte alla har intressenterna som är deras starkaste motiv.  

Axfoods motiv var, innan de startade sitt nya hållbarhetsprogram då hållbarhetsredovis-

ningen blev en del av programmet, att de ville ha ett sammanfattat dokument som de hän-

visar alla sina intressenter till. Av intervjun framgick dock inte till vilka det nya hållbarhets-

programmet är riktat men om författarna ser till deras nya sätt att arbeta med hållbarhets-

redovisning i ett bredare perspektiv, är förmodligen deras nya hållbarhetsprogram ett sätt 

att utveckla företaget till förmån för deras intressenter. Författarna tror inte att de tidigare 

motiven till upprättandet av hållbarhetsredovisningen försvinner i samband med starten av 

det nya hållbarhetsprogrammet utan snarare att de har tagit med sig de tidigare motiven 

och utvecklat dem ytterligare. De väljer nu att göra en större insats i att förbättra arbetet 

med hållbarhetsfrågor. Därför anser författarna att även efter att det nya hållbarhetspro-

grammet infördes upprättar Axfood hållbarhetsredovisningen till förmån för alla sina  

intressenter.  

Både ICA och Företag X har sina intressenter som utgångspunkt till varför de valt att upp-

rätta hållbarhetsredovisningar. ICA har riktat sig till alla intressenter medans Företag X är 

mer fokuserade på att visa upp för sina ägare hur de arbetar med hållbarhetsfrågor.  

ICA och Företag X utgår även från legitimitetsteorin i sina motiv till varför de har valt att 

ha en hållbarhetsredovisning. ICA vill visa upp för omvärlden att de tar sitt ansvar medans 

Företag X anser att omvärlden förväntar sig att de ska ta ansvar för miljöfrågor. Av detta 
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kan författarna dra slutsatsen att de vill visa upp för omvärlden att företaget är legitimt och 

hur de jobbar med hållbarhetsfrågorna för att kunna fortsätta vara legitima i samhället. 

6.2 Valet och användandet av GRI:s riktlinjer 
Axfood, ICA och Företag X har alla valt att använda sig av GRI:s riktlinjer eftersom det 

inte finns några bättre alternativ. Författarna anser därför att de i och med den här studien 

har stärkt PriceWaterhouseCoopers (2008 nr. 1) påstående om att GRI:s riktlinjer nästan 

kan klassificeras som god redovisningssed för hållbarhetsredovisning.  

Författarna har utifrån informationen från intervjuerna kommit fram till att GRI:s riktlinjer 

inte är helt optimala att tillämpa. Detta grundas i att företagen upplever att de är svåra att 

använda eftersom dem omfattar ett väldigt brett område. Det finns även många olika indi-

katorer och riktlinjerna är formulerade på ett sätt som tillåter egen tolkning för användarna, 

vilket resulterar i att redovisningen av samma indikator kan skilja mycket mellan företag.  

Riktlinjerna lämnar givetvis valfriheten att bestämma om hur många indikatorer företaget 

vill redovisa. Däremot finns det angivna ramar för hur många indikatorer som måste redo-

visas för att uppnå en viss tillämpningsnivå, men det är upp till företaget att själva bestäm-

ma vilken tillämpningsnivå de vill rapportera på. Detta kan enligt författarna bli ett  

problem, då fokus istället flyttas till att redovisa så många indikatorer som möjligt i stället 

för att koncentrera sig mer på innehållet. Till detta ska nämnas att okunnig läsare uppfattar 

i de allra flesta fall att nivå A+ är den bästa tillämpningsnivån. Författarna har, efter diskus-

sion med bland annat Axfood, kommit fram till att så inte bör vara fallet. Det är bättre att 

redovisa på till exempel tillämpningsnivå B+ och ha välbearbetad, utvecklad och relevant  

information i varje indikator jämfört med en snabbt och inte lika genomtänkt börja  

redovisa en massa indikatorer för att uppnå tillämpningsnivån A+.  

Av studien har det framkommit att jämförbarheten är ett väsentligt problem eftersom läsa-

ren måste vara väldigt insatt i GRI:s riktlinjer för att kunna jämföra företagen emellan.  

Enligt författarna kan det leda till att GRI:s riktlinjer tappar lite av dess syfte. Kan inte läsa-

ren förstå och jämföra innebörden av hållbarhetsredovisningarna behöver inte alla använda 

sig av samma riktlinjer, utan kan i då stället presentera vad de vill på ett enkelt sätt för läsa-

ren. Författarna hade därför sett en fördel i att GRI:s riktlinjer borde vara ett mer styrt re-

gelverk som på så vis skulle utesluta öppna tolkningsfrågor och samtidigt öka jämförbarhe-

ten ytterligare. 
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6.3 Skillnader och likheter mellan Axfood, ICA och Företag X 
När denna studie påbörjades förmodade författarna att företag verksamma inom samma 

bransch skulle fokusera på i stort sett samma resultatindikatorer. Efter att ha studerat  

Axfood, ICA och Företag X insåg författarna att så inte var fallet. De har alla valt att redo-

visa olika antal resultatindikatorer inom varje grupp och inget direkt tydligt mönster att  

företagen skulle följas åt kan urskiljas.  

Författarna ser flera anledningar till varför företagens redovisningar skiljer sig åt. En av de 

största anledningarna, är att de alla har arbetat med hållbarhetsfrågor olika länge, ICA har 

arbetat längst, sedan Axfood och sist Företag X. Detta påverkar givetvis kvaliteten på redo-

visningen då ICA har haft längre tid på sig att utveckla och arbeta med interna processer 

för att förbättra sitt hållbarhetsarbete jämfört med Axfood och Företag X. ICA har även 

valt att ha sin hållbarhetsredovisning bestyrkt av Deloitte, vilket också gör att deras arbete 

har förbättrats ytterligare eftersom även revisorn ger förslag på förbättringsåtgärder.  

Axfood redovisar flest antal kärnindikatorer och bör därför enligt pappret vara bäst, då 

kärnindikatorerna generellt sett skall vara mest relevanta för de flesta företag och ge mer  

intressant information för läsarna. Dock anser inte författarna att det stämmer in i detta 

fall. De är istället av åsikten att en extern översiktlig granskare som ställer krav och kommer 

med synpunkter, vilket både Axfood och Företag X saknar ger en ännu bättre kvalitet i 

hållbarhetsredovisningen. Axfood och Företag X har själva avgjort om de redovisar en  

indikator helt eller bara delvis, men givetvis med stöd av GRI:s riktlinjer. Författarna har,  

efter att noga ha granskat ICA, Axfood och Företag X:s hållbarhetsredovisningar, kommit 

fram till att de tycker att ICA:s hållbarhetsredovisning är den som har den bästa hållbar-

hetsredovisningen. Detta eftersom de anser att ICA har den bästa strukturen, den är tydlig, 

det är lätt att hitta informationen och inte minst att informationen är granskad och därmed 

helt trovärdig.     

6.4 Motiv för och emot oberoende extern granskning 
I studien kan det konstateras att det starkaste motivet till att anlita en extern granskare är 

för att öka tillförlitligheten av den redovisade informationen. ICA, som valt en extern 

granskare gick helt i den linjen vid deras beslut till extern granskning. Även att kunna  

rådfråga revisorn var något de såg ett stort värde i. Axfood och Företag X, som avstått mo-

tiverar det genom att de inte ser värdet i att ha hållbarhetsredovisningen bestyrkt. Det är 

helt enkelt inte värt kostnaden. 
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Gemensamt för Axfood, ICA eller Företag X är att det inte märkt någon direkt efterfrågan 

hos sina intressenter om att ha hållbarhetsredovisningen granskad av en oberoende part. 

Författarna anser att det skulle kunna bero på att hållbarhetsredovisning är något som har 

växt och utvecklats mycket under den senaste tiden vilket gör att marknaden eventuellt inte 

är tillräckligt mogen för att ha börjat efterfråga granskade hållbarhetsredovisningar ännu.  

En betydande fördel som författarna ser med att en oberoende part granskar hållbarhetsre-

dovisningen är att risken för tolkningsfel av riktlinjerna minskas. Som nämndes tidigare, 

tillåter GRI:s riktlinjer till stor utsträckning egen tolkning och genom att låta en oberoende 

part granska redovisningen och påpekar de nödvändiga ändringarna ökar tillförlitligheten 

även där. Dessutom säkerställs att företagen uppvisar en rättvisande bild av verksamheten.  

Värt att poängtera är att det har framkommit i samtliga av intervjuerna att en oberoende 

granskning ger en ökad trovärdighet. Författarna är definitivt av samma åsikt gällande den 

ökade trovärdigheten och förmodligen kommer efterfrågan av bestyrkta hållbarhetsredo-

visningar bli vanligare i framtiden. Men i dagsläget är det viktigast för intressenterna att  

företagen väljer att presentera deras hållbarhetsarbete. 

7 Avslutande diskussion 
 

I detta avslutande kapitel beskriver författarna deras åsikter om hållbarhetsredovisningens framtid, samt 

vilken roll de tror att GRI:s riktlinjer kommer att ha framöver. Avslutningsvis kommer förslag att ges på 

eventuell fortsatt forskning inom ämnet hållbarhetsredovisning. 

 

7.1 Spekulationer i hållbarhetsredovisningens framtid 
Författarna förmodar att hållbarhetsredovisningen kommer att ha en given plats i framti-

den, eftersom miljömedvetandet ökar ständigt världen över. Livsmedelsbranschen är ett bra 

exempel på det då allt fler, i alla fall inom västvärlden, väljer ekologiska produkter och blir 

mer medvetna om vad de konsumerar.  

Inom de närmaste åren kommer antagligen både antalet företag som upprättar hållbarhets-

redovisning för första gången öka och andelen som tar steget att välja oberoende extern 

granskning. En anledning till denna eventuella utvecklig anser författarna vara dels på 

grund av en ökad press från omvärlden att visa deras arbete med hållbarhetsfrågor men 
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även att företagen ser värdet i rapporten själva. De får bekräftat att deras arbete är  

långsiktigt hållbart.  

Författarna är av samma åsikt som Företag X gällande frågan om hållbarhetsredovisningen 

framöver kommer att bli allt mer integrerad i de finansiella rapporterna. Kanske kommer 

det till och med blir som finansmarknaden önskar  en helt integrerad rapportering. Om 

utvecklingen skulle gå såpass långt att det blir ett lagkrav på att upprätta en hållbarhetsre-

dovisning som skall inkluderas i den finansiella redovisningen tror författarna att även obe-

roende extern granskning skulle bli ett lagkrav. Det skulle se väldigt oprofessionellt ut att 

bara ha vissa delar av rapporten bestyrkt. Dock tror författarna att ett eventuellt lagkrav för 

att företag skall upprätta en hållbarhetsredovisning endast kommer att gälla de stora  

bolagen till att börja med, då det är komplext och tidskrävande att ta fram uppgifter till 

rapporten.    

7.2 Förslag på fortsatt forskning 
Hållbarhetsredovisning är ett relativt nytt ämne som därför ständigt utvecklas. Detta resul-

terar i att många nya frågeställningar uppstår. Något författarna skulle tycka vore intressant 

att undersöka är ifall och i så fall på viket sätt hållbarhetsredovisningar upprättade enligt 

GRI:s riktlinjer skiljer sig åt mellan olika länder.  

En annan intressant fråga som uppkommit under arbetets gång är när företag anser att  

nyttan med oberoende extern granskning överstiger kostnaderna. Både Axfood och  

Företag X hade just den ökade kostnaden som största argument till varför de fortfarande 

avstår.   

Ett tredje område att undersöka är att ta reda på vilka krav intressenterna ställer på  

hållbarhetsredovisningen, samt vad de anser om att företagen väljer att ha deras hållbar-

hetsredovisningar oreviderad.     
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Figurer 

Figur 1, Intressentmodellen: Egen design, dock med inspiration från Borglund, T., De 

Geer, H., & Hallvarsson, M. (2009) Värdeskapande CSR hur företag tar socialt ansvar Stock-

holm: Norstedts akademiska förlag s. 65. 

Figur 2, Sammanställning: Egen design, uppgifter hämtade från Axfood, ICA och Företag 

X hållbarhetsredovisningar från 2010. 

Figur 3, Resultatindikatorer: Egen design, uppgifter hämtade från Axfood, ICA och Före-

tag X hållbarhetsredovisningar från 2010. 

 

 

 


