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SAMMANFATTNING  
Varför företag väljer att hållbarhetsredovisa beror bland annat på att olika intressenter 

efterfrågar det. Redovisningen kan även underlätta både den interna och den externa 

kommunikationen gällandet hållbarhetsarbetet. Enligt en undersökning av revisionsbyrån 

KPMG från 2013 bör företag fokusera på hållbarhetsredovisningens kvalité och hur de 

relevanta målgrupperna ska nås. För att uppnå en hög kvalité bör hållbarhetsredovisningen 

göra transparent en sammanhängande process av företagets visioner, strukturer, aktiviteter 

samt resultat, för varje område i hållbarhetsarbetet. När kvalitén på hållbarhetsredovisningar 

uppskattades i KPMG:s undersökning tillhörde handels- samt detaljhandelsföretag en av de 

tre branscher som fick lägst betyg samtidigt som svenska företag erhöll högt betyg i 

jämförelse med internationella företag. Den här studien fokuserar på hur svenska 

dagligvaruhandelsföretag kommunicerar hållbarhetsprocesser i sina hållbarhetsredovisningar 

inom energi, transport samt avfall och återvinning under perioden 2008 till 2012. Utöver att 

beskriva och jämföra hur aktörerna kommunicerar visioner, strukturer, aktiviteter samt 

resultat undersöks även om sammanhängande processer presenterats. Studien syftar även till 

att undersöka om, och hur, hållbarhetsarbetet, som kommunicerat i hållbarhetsredovisningen 

förbättrats samt att öka förståelsen för hållbarhetsredovisningens roll och funktion. Resultatet 

av studien visade att om aktörernas hållbarhetsarbete omfattas av sammanhängande processer 

så presenterar aktörerna inte dessa. Aktörernas hållbarhetsredovisningar omfattar mycket 

information men det är ytterst få områden som faktiskt innehåller en sammanhängande 

process. Detta tyder på att aktörerna inte bidragit med den transparens som hållbarhetsarbetet 

bör omfattas av, vilket i sin tur försvårar för intressenterna att göra korrekta bedömningar och 

fatta välgrundade beslut. Under studien har även flera brister gällande presentationen av 

informationen identifierats samtidigt som resultatet indikerar på att det även existerar en 

frånvaro av kontinuerliga förbättringar. Detta i kombination med det ofullständiga material 

som presenteras kan tyda på att aktörerna använder hållbarhetsredovisningen mer som ett 

kommunikationsmedel för att stärka deras varumärke än som ett system för att förbättra 

hållbarhetsredovisningen och hållbarhetsarbetet. Slutligen har resultaten från studien tolkats 

med teorier rörande intressenter, legitimitet samt processledningssystem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT  
The reason why companies chooses to report sustainability is partly due to the demand from 

different stakeholders. The sustainability report can also facilitate both internal and external 

communications regarding sustainability efforts. According to a research made by the 

accounting firm KPMG from 2013, companies should focus on the quality in their 

sustainability report and how to reach their target audiences. A sustainability report with high 

quality is a report that visualize the company’s visions, structures, activities and results. The 

information should also be presented in one coherent process for each area of the 

sustainability efforts. When the quality of sustainability reports was estimated in KPMG 

survey the trade-and retail was one of the three sectors that received the lowest ratings, at the 

same time Swedish companies received high ratings in comparison to international 

companies. This study focus on how Swedish retail companies communicate sustainability 

processes in their sustainability reports within energy, transport as well as in waste and 

recycling during the period 2008 to 2012. In addition to describing and comparing how the 

companies communicate visions, structures, activities, and results the intention was also to 

investigate whether coherent processes has been presented. The study also intend to 

investigate whether, and how, the sustainability efforts that are communicated in the 

sustainability report seems to be improved, and increase the understanding for the 

sustainability report role and function. The results of the study showed that if the participants’ 

sustainability efforts have coherent processes they do not present them in their sustainability 

reports. The companies’ sustainability reports include much information but there are very 

few areas that actually contain coherent processes. This indicate that the participants do not 

contributed to the transparency that sustainability efforts should be subject to, which may 

prevent stakeholders to make accurate judgments and decisions. During the study several 

shortcomings regarding the presentation of the information have also been identified and the 

results indicate that there exists an absence of continuous improvement. This combined with 

the incomplete material that were presented by the participants may indicate that they use the 

sustainability report more as a communication tool to strengthen their brand than as a system 

to improve sustainability reporting and efforts. Finally the results in the study have been 

interpreted with theories regarding stakeholders, legitimacy and management systems.  
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1 INTRODUKTION 
I detta inledande kapitel presenteras bakgrund till studien samt problemdiskussion som 

därefter mynnar ut i den forskningsfråga som ska besvaras. Avslutningsvis i kapitlet 

presenteras syftet med studien.  

 
 

1.1 Bakgrund 
Begreppet hållbar utveckling är ett allmänt känt uttryck men har många olika betydelser. En 

välkänd definition av begreppet introducerades 1987 av världskommissionen för miljö och 

utveckling, även kallad Brundtlandskommissionen, i rapporten ”Vår gemensamma framtid” 

och lyder; ”att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Brundtlandkommissionen, 1987). Begreppet är ett 

försök att kombinera den växande oro som har uppstått gällande miljö- samt socioekonomiska 

frågor och omfattar tre områden; ekonomi, samhälle samt miljö (Hopwood, Mellor & O'Brien, 

2005). Då dessa tre områden hänger ihop är det viktigt att de råder en balans mellan dem och 

att de samverkar och stödjer varandra (Frostenson et al. 2012; fn.se). Enligt rapporten ”Vår 

gemensamma framtid” kan inte ekonomisk tillväxt samt social utveckling ske om inte hänsyn 

även tas till miljön (fn.se).  

 

Idag har det blivit allt viktigare att företag tar sitt ansvar och att de kommunicerar ut till 

intressenter och allmänheten de åtgärder som vidtas för en hållbar utveckling. Denna 

information presenteras allt oftare genom en så kallad hållbarhetsredovisning och syftar till att 

företagen ska redovisa sin sociala, ekonomiska samt miljömässiga påverkan (RG - riktlinjer 

för redovisning, version 3.0, 2006). Det finns många anledningar till varför företag väljer att 

hållbarhetsredovisa och varför det har fått en sådan stor spridning i världen. En anledning är 

marknadens och intressenternas efterfrågan på denna information (Andrews, 2002). För 

företaget kan redovisningen underlätta kommunikationen, både extern och internt i företaget, 

för vad de gör i sitt arbete med sociala och miljömässiga frågor. Redovisningen kan även 

underlätta arbetet med att genomföra hållbarhetsstrategin och kunna följa de framsteg som 

görs mot de uttalade målen. Att presentera en hållbarhetsredovisning kan även innebära att 

varumärket stärkts och trovärdighet skapas (Kolk, 2004). Det är viktigt att företagen visar att 

de tar ansvar för sin påverkan på omvärlden och samhället (Frostenson et al, 2012).  

 

För att underlätta kommuniceringen och arbetet med hållbarhetsredovisning har flera ramverk 

tagits fram. Det ramverk som fått störst internationell spridning och som används i stor 

utsträckning över hela världen är riktlinjerna utgivna av organisationen Global Reporting 

Initiative (GRI). GRI bildades 1997 och har gett ut flera riktlinjer för hållbarhetsredovisning 

(Frostenson et al., 2012). Syftet med ett globalt ramverk är att tillhandahålla trovärdiga 

riktlinjer som kan tillämpas av alla och göra det möjligt att jämföra mellan organisationer, 

över tid, samt i förhållande till andra lagar och standarder (RG). Organisationen menar att 

hållbarhetsredovisningen handlar om ta ansvar mot sina intressenter genom att mäta och 

presentera vad de gör i arbetet för att uppnå en hållbar utveckling. Intentionen med 

redovisningen är också att den inte bara ska beskriva de positiva aspekterna av 

organisationens resultat utan även de negativa för att ge en neutral bild av organisationens 

övergripande resultat. 
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1.2 Problemdiskussion 
Att företag väljer att publicera hållbarhetsredovisningar har blivit allt mer vanligt 

förkommande i både Sverige och världen. Enligt KPMG (2013) hållbarhetsredovisar 93 

procent av de 250 största företagen i världen och av de 4100 största företagen i världen ger 71 

procent ut hållbarhetsrapporter eller behandlar hållbarhet i sina årsredovisningar. Trots dessa 

siffror, som visar på vilken oerhörd spridning hållbarhetsrapporteringen fått i världen, förs 

fortfarande livliga diskussioner om redovisningens vara eller icke vara. Enligt Frostenson, 

Helin och Sandström (2012) uppfattas hållbarhetsredovisningen av vissa som överflödig, 

resurskrävande eller oanvändbar som beslutsunderlag. Samtidigt hävdar andra att 

hållbarhetsredovisning är här för att stanna och att publiceringen av hållbarhetsredovisningar 

kan i dagsläget ses som global affärspraxis (KPMG 2013). Diskussionen om företag bör 

hållbarhetsredovisa eller inte, torde därmed vara över enligt KPMG (2013). Företag bör 

istället fokusera på att förbättra hållbarhetsredovisningens kvalité, att fokusera på ”vad” och 

”hur”, och att komma underfund med hur de på bästa sätt når de relevanta målgrupperna 

(KPMG, 2013). Detta innebär att företagen måste bedöma vad som är väsentligt för deras 

verksamhet, hur de ska interagera med intressenterna och ha en tydlig kommunikations-

strategi. Vidare bör företagen även presentera utmaningar och implementera de underliggande 

processer som är nödvändiga för att samla in och kontrollera data.  

 

När kvalitén på hållbarhetsredovisningar från företag inom olika branscher bedömdes i 

KPMGs (2013) undersökning, toppades listan av bland annat elektronik-, gruv- och 

läkemedelsindustrin, vilka fick högst betyg. Medan handel & detaljhandeln, metall-, teknik- 

och tillverkningsindustrin samt material- och byggnadsindustrin hamnade i botten på listan. 

Samtidigt fick de svenska företag som väljer att hållbarhetsredovisa bra betyg i 

undersökningen: ”Det finns numera många länder där fler företag hållbarhetsrapporterar än 

i Sverige, men nivån hos de svenska företagen som redovisar står sig väl internationellt” (Åse 

Bäckström, ansvarig för hållbarhetsrådgivning på KPMG Sverige, 2013) 

 

Vad företag väljer att kommunicera i hållbarhetsredovisningen beror på vad de anser är mest 

relevant för deras verksamhet (Frostenson et al., 2012). Företagen redogör i 

hållbarhetsredovisningen för sin bild av deras roll och påverkan i samhället (Westermark, 

2013). Weber, Koellner, Habegger, Stefensen och Ohnemus (2008) förklarar att företag inte 

nödvändigtvis bör uppfattas som mer hållbara bara för att de väljer att hållbarhetsredovisa. 

Även Westermark (2013) menar att en bra och omfattande hållbarhetsredovisning inte 

behöver betyda att företaget bedriver att bra hållbarhetsarbete. Konkreta samband från 

vetenskapliga studier mellan publicering av hållbarhetsredovisningar och förbättrat resultat 

inom hållbar utveckling saknas. Weber et al. (2008) förklarar att företag som exempelvis 

befinner sig i branscher där påverkan på miljön är av större betydelse tenderar att redovisa på 

ett mer attraktivt sätt. Hållbarhetredovisningen kan då bli ett medel för att rentvå sig från 

anklagelser. Enligt GRIs riktlinjer ska redovisningen innehålla både positiv och negativ 

information av företagets resultat för att ge en neutral bild. Detta innebär bland annat att inte 

utlämna något eller använda ett presentationsformat som kan vilseleda intressenterna (RG, 

2006). 

 

Att hållbarhetsredovisa handlar om att trovärdigt redogöra för processen i hållbarhetsarbetet 

(GRI; Frostenson, Helin & Sandström, 2013). För att möjliggöra en framgångsrik utveckling 

av denna process, och därmed även utveckla och förbättra hållbarhetsarbetet, så kan företags 

hållbarhetsredovisningar enligt Frostenson et al (2012;2013) granskas genom att fokusera på 

fyra aspekter; visioner, strukturer, aktiviteter samt resultat. Dessa aspekter bör dessutom 

utgöra en sammanhängande process. Westermark (2013) beskriver hållbarhetsredovisningen 
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som en ständigt pågående lärprocess då företagen utifrån tidigare resultat formulerar nya 

visioner och strategier som sedan mäts, rapporteras och följs upp. Med denna process finns 

enligt Westermark (2013) en förhoppning och förväntan om att den bidrar till att arbetet med 

hållbar utveckling förbättras. Castka et al. (2004) har tagit fram ett processbaserat 

ledningssystem för organisationers hållbarhetsarbete. Även de anser att processerna som är 

nödvändiga för hållbarhetsarbetet ska omfatta bland annat strategisk planering, hantering av 

resurser, processer och system, mätning och analys samt förmågan att hantera förändringar 

och kontinuerliga förbättringar. Azapagic (2003) förklarar att syftet med systemet är att bringa 

klarhet för de viktigaste hållbarhetsfrågorna och vilka åtgärder som krävs för att hantera 

dessa. För att hållbarhetsarbetet kontinuerligt ska förbättras och för att kunna kommunicera 

detta till relevanta intressenter ska systemet även möjliggöra mätning och utvärdering av 

resultatet. Slutligen är det enligt Hoyle (2001) samspelet mellan processerna i ledningssystem 

som avgör hur väl ett system presterar, och inte mellan enskilda åtgärder. Ett önskat resultat 

nås alltså när alla organisationens aktiviteter och relaterade resurser hanteras som en process. 

 

Då hållbarhetsredovisningar från handel och detaljhandel var en av de tre branscher som fick 

sämst betyg i KPMGs undersökning avseende hållbarhetsredovisningarnas kvalité samtidigt 

som svenska företagen bedömdes stå sig väl internationellt innefattar denna studie publicerade 

hållbarhetsredovisningar från företag inom den svenska dagligvaruhandeln. Valet av aktörer 

inom dagligvaruhandeln vilade på branschens betydelse i samhället och den påverkan som 

branschen har på miljön. Livsmedel är något vi konsumerar dagligen och kommer att fortsätta 

att göra det oavsett påverkan på samhället och miljön (i alla fall så länge det är möjligt). Detta 

betyder att denna bransch erbjuder varor som vi varken kan eller kommer upphöra att 

konsumera för att på så vis minska den negativa påverkan som konsumtionen har på miljön. 

Dessutom är livsmedelsbranschen en av de största källorna av utsläpp i Sverige och orsakar 

25 procent av genomsnittssvenskens växthusgasutsläpp (Röös, Sundberg, Salomon & 

Wivstad, (2013). Enligt Lena Strålsjö, forskningssekreterare inom forskningsrådet Formas, 

innehas nyckelrollen för utvecklingen av ett mer hållbart samhälle av livsmedelsbranschen 

(Strålsjö, 2011, Miljöforskning nr 1).  

 

Inom dagligvaruhandel är de tre största aktörerna ICA, Coop/KF och Axfood. Då dessa 

tillsammans har en marknadsandel på cirka 87 procent och samtliga publicerar 

hållbarhetsredovisningar enligt GRIs riktlinjer anser vi dessa som lämpliga aktörer för vår 

studie. Genom att studera och analysera hållbarhetsredovisningar från dessa tre aktörer mellan 

åren 2008- 2012 ämnar vi öka förståelsen för hur väl aktörerna lyckats kommunicera 

processerna för deras hållbarhetsarbete och hur processerna under denna undersökningsperiod 

utvecklats och på vilket sätt det har skett.       

 

1.3 Forskningsfråga och syften 
Studiens övergripande forskningsfråga är: Hur kommunicerar svenska dagligvaruhandels-

företag hållbarhetsprocesser i sina hållbarhetsredovisningar?   

 

Frågan besvaras genom en mer detaljerad undersökning av miljöavsnitten i aktörernas 

hållbarhetsredovisningar där vi 1) beskriver hur de kommunicerar sitt miljöarbete och om 

sammanhängande processer presenterats inom områdena energi, transport samt avfall och 

återvinning; 2) jämför hur aktörerna kommunicerar visioner, strukturer, aktiviteter samt 

resultat och undersöker om, och i så fall hur, hållbarhetsarbetet samt strukturen på hållbarhets-

redovisningen förbättrats över tid, och; 3) ökar förståelsen för hållbarhetsredovisningens roll 

och funktion.  
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2 METOD 
I kapitlet behandlas valet av ämne och aktörer för studien. Vidare beskrivs tillvägagångssättet 

för hur det empiriska materialet har samlats in och den process som tillämpats för att tolka 

det insamlade materialet. Avslutningsvis redogörs  studiens giltighet och tillförlitlighet. 

 

 

2.1 Ämnesval 
Valet av ämne vilade på ett ömsesidigt intresse för organisationers miljö- och 

hållbarhetsarbete. Då detta område varit mindre framträdande under vår utbildning var 

examensarbetet en möjlighet för oss att fördjupa och bredda vår kunskap ytterligare inom 

detta ämne. Det vi fann intressant med att studera hållbarhetsredovisningar var att 

organisationer genom att publicera en hållbarhetsredovisning kan uppnå en ökad legitimitet 

för deras verksamhet, trots att de helt på egen hand kan bestämma hur och vad de väljer att 

redovisa. Detta beror på att åtagandet att publicera hållbarhetsredovisningar i Sverige är 

frivilligt för privatägda organisationer och därmed saknar organisationer riktlinjer som de 

måste följa. Att exempelvis hållbarhetsredovisa enligt GRIs riktlinjer är helt valfritt. Som 

tidigare nämnts har hållbarhetsredovisningar dessutom blivit allt mer vanligt förekommande 

vilket även tyder på att hållbarhetsredovisning i sig är ett högaktuellt ämne att studera. Utifrån 

ovanstående resonemang valde vi att i vårt examensarbete undersöka och analysera 

hållbarhetsredovisningar från svenska företag inom dagligvaruhandeln. 

 

2.2 Induktiv datainsamling 
Jacobsen (2002) förklarar att inledningsvis var avsikten med den induktiva ansatsmetoden att 

datainsamlingen ska ske helt utan påverkan, att forskare studerar verkligheten utan 

”skygglappar”. Dock ansågs detta inte vara möjligt på grund av att individer medvetet, eller 

omedvetet, påverkas av exempelvis erfarenheter, fördomar och förmågor, vilket innebär att ett 

helt öppet sinne är omöjligt. Men den induktiva metoden är trots detta att föredra då det finns 

en önskan om att hålla studien mer öppen för ny information och då det råder osäkerhet 

gällande vad som är relevanta förhållanden. Att inleda studien utifrån denna utgångspunkt 

ansågs som mest lämpligt då vi ville undvika att redan i inledningsfasen av studien låta 

förutfattade meningar styras oss i en viss riktning. Vi ville låta materialet tala för sig själv, i 

den mån det var möjligt. Förutfattade meningar kan enligt Jacobsen (2002) leda till att 

intressanta fenomen eller händelser förbises redan i inledningen av studien. Den empiriska 

undersökningen har sedan legat till grund för de teoretiska källorna som behandlats i studien.  

 

2.3 Urval 
Undersökningsobjekten i studien omfattas av tre aktörer inom den svenska 

dagligvaruhandeln; ICA, Coop/Kooperativa Förbundet (KF) och Axfood. Valet av dessa 

aktörer grundads på att samtliga aktörer publicerar årligen en hållbarhetsredovisning och har 

tillsammans en marknadsandel på cirka 87 procent. ICA och KF är de två största aktörerna, 

båda har en lång verksamhetshistoria och har under en längre tid arbetat med miljö- och 

hållbarhetsfrågor. KF miljöarbete formaliserades år 1970 då ett miljöråd och ett 

miljövårdslaboratorium inrättades (Coop.se, 2009), och de har sedan 2009 hållbarhets-

redovisat enligt GRIs riktlinjer (KFs hållbarhetsredovisning 2009). ICA har sedan år 1995 

årligen publicerat en miljö- och hållbarhetsredovisning (icagruppen.se) och har sedan 2008 

redovisat enligt GRI (Kundtjänst M. Hjelmar, personlig kommunikation, 15 juli). Enligt M. 

Luthström, Chef Investor Relations, har Axfood sedan bolaget bildades år 2000 presenterat en 

hållbarhetsredovisning och 2008 började de redovisa enligt GRI (personlig kommunikation, 
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23 juni och 5 juli 2014). Axfood kan i jämförelse med de två andra aktörerna benämnas som 

”nykomlingen” då aktörens verksamhetshistoria och arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor 

är betydligt kortare än ICAs och KFs. Nedan följer en presentation av respektive aktör.   

 

ICA 

ICA-koncernens bildades år 1917 (ica-historien.se), är verksam i Sverige, Norge samt 

Baltikum och har 2400 egna och handlarägda butiker. Sedan 27 mars 2013 är ICA helägt 

dotterbolag till Hakon Invest och har bytt namn till ICA gruppen (Omica, 2013). Kärn-

verksamheten inom ICA gruppen är dagligvaruhandeln (omica.ica.se). Inom ICA gruppen 

bedrivs även ICA Banken, ICA Fastigheter samt de helägda portföljbolagen Forma Publishing 

Group och inkClub och de delägda portföljbolagen Cervera, Hemtex samt Kjell & Company. 

 

Coop/KF 

Detaljhandelskoncernen KF bildades år 1899 och har 3,4 miljoner medlemmar i landets 37 

konsumentföreningar. Dagligvaruhandeln är KFs kärnverksamhet och inom dagligvaru-

handeln ingår även företag inom fastigheter och finans. (coop.se) Coop Sverige AB ägs av KF 

och har cirka 700 butiker där hälften av deras butiker ägs av Coop Butiker & Stormarknader. 

Inom Coop Sverige AB ingår även, förutom Coop butiker & Stormarknader, Coop 

Butikutveckling AB, MedMera Bank, Coop logistik samt Coop Sverige Affärsstöd AB. 

(Coop.se) Då Coop återigen blev ett helägt dotterbolag i KF-koncernen år 2007 publiceras 

hållbarsredovisningen från och med 2009 i KF-koncernens årsredovisning.  

 

Axfood 

Under år 2000 bildades Axfood (axfood.se) och de verkar inom detalj- och partihandeln i 

Sverige där handel bedrivs med dagligvaror. Genom de egenägda kedjorna Willys och 

Hemköp bedriver de sin verksamhet och i dagsläget uppgår antalet egenägda butiker till 252 

stycken. Utöver detta har Axfood samverkan med ytterligare handlarägda butiker som finns 

inom Hemköpskedja och under varumärkena Handlar’ n och Tempo (Axfood, 2014). Axfoods 

huvudägare är Axel Johnson AB (axeljohnson.se).   

 

2.4 Litteratursökning 
För att under studien finna lämplig information har följande databaser använts; Primo, Google 

Scholar, Libris, ProQuest samt EconLit. Några av de nyckelord som använts under studien har 

varit hållbarhetsredovisning, hållbar utveckling, sustainability report, CSR report, transparens, 

management systems, environmental management systems, samt stakeholder theory och 

legitimacy theory. Studien bygger även på litteratur från Luleå tekniska universitet.  

 

2.5 Datainsamlingsmetod 
Tillämpning av induktiv ansats brukar vanligtvis kopplas samman med kvalitativa metoder då 

dessa är mer öppna för ny information (Jacobsen, 2002). Då vi var intresserade av att 

beskriva, jämföra och öka förståelsen av hur aktörerna uttrycker sitt hållbarhetsarbete ansågs 

därmed den kvalitativa ansatsmetoden mest lämplig. Enligt Jacobsen (2002) är den kvalitativa 

metoden passande då avsikten är att tolka och förstå. Den insamlade datan är i form av ord, 

meningar och berättelser, men kan även vara i form av tal då även tal kan uttrycka mening. 

Den kvalitativa metoden som genomfördes i studien var i form av en innehållsanalys. Enligt 

Lundahl & Skärvad (1999) finns generellt två typer av innehållsanalyser; kvalitativ och 

kvantitativ. Vid kvalitativa innehållsanalyser ligger fokus på språk, betydelser och mening i 

dokumenten medan den kvantitativa innehållsanalysen handlar om att mäta innehållet. I 

studien har en kvalitativ innehållsanalys tillämpats då vi ämnat att undersökt hur aktörerna 

kommunicerar i hållbarhetsredovisningarna.    
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En innehållsanalys, eller dokumentundersökning som Jacobsen (2002) uttrycker, är en metod 

för insamling av kvalitativ sekundärdata. Lundahl & Skärvad (1999) definierar sekundärdata 

som ”data och information som finns dokumenterat om ett visst fenomen, men som inte är 

insamlat eller sammanställt för den egna studien”. Datan eller informationen kan enligt 

Lundahl & Skärvad (1999) finnas i elektronisk form eller nedtecknad på olika typer av 

dokument som tidningsartiklar, årsredovisningar eller styrelseprotokoll. Jacobsen (2002) 

anser att fördelarna med att arbeta med nedtecknade källor är att de är mindre spontana än 

exempelvis intervjuer och kan då innebära att dessa källor är mer genomtänkta och 

bearbetade. En dokumentundersökning anses som lämplig då det finns ett intresse att förstå 

hur en viss situation eller händelse har tolkats av andra, och för att få kännedom om vad som 

sagts eller gjorts. 

 

Vilken typ av källa som var mest lämplig för genomförandet av studien bedöms utifrån den 

typ av information som olika källor bidrar med. Information som är avsedd för en större 

publik och/eller för att skapa ett speciellt intryck av en situation benämner Jacobsen (2002) 

som offentliga källor. Dessa källor anses som passande när det finns en önskan om att förstå 

hur den som skapat informationen vill att den ska uppfattas av andra. Då vi ämnade att 

undersöka hur aktörerna uttrycker sitt hållbarhetsarbete har offentliga källor används.  

 

Utifrån ovanstående resonemang ansåg vi att aktörernas hållbarhetsredovisningar var mest 

passande att studera då redovisningen är ett av aktörernas verktyg för att kommunicera sitt 

hållbarhetsarbete. I studien undersöktes och analyserades aktörernas hållbarhetsredovisningar 

mellan åren 2008 till 2012. Från respektive aktörs hemsida erhölls hållbarhetsredovisningarna 

elektroniskt. Tidsperioden ansågs som passande med hänsyn till studiens längd och för att en 

utveckling skulle vara möjlig att urskilja. Datainsamlingen innefattade bland annat 

hållbarhetsredovisningarnas omfattning, fokusområden och rubriker samt information 

gällande hållbarhetsarbetet inom energi, transporter samt avfall & återvinning. Valet av dessa 

tre områden berodde på att de fanns representerade hos samtliga aktörer under perioden år 

2008 till 2012.       

 

2.6 Analysprocess 
Carlsson (1996) förklarar att i en kvalitativ undersökning sker analysen av undersöknings-

resultaten parallellt med datainsamlingen. Analysen och datainsamlingen beskrivs som en 

dynamisk process under vilken det sker kontinuerliga reflektioner över det insamlade 

materialet och för hur datainsamlingen ska fortskrida. Jacobsen (2002) menar att den 

inledande fasen av analysen handlar om den beskrivande delen, där materialet bör vara rikt på 

detaljer, analyser och variationer. Under denna fas i analysen är det viktig att inte utelämna 

information som kan vara relevant och därför bör analysen till en början hållas bred, för att 

sedan gradvis snävas in ju längre in i analysfasen forskaren kommer. Vår studie inleddes med 

att vi var för sig granskade en hållbarhetsredovisning från respektive aktör. Detta för att båda 

skulle få möjlighet att bearbeta materialet utan påverkan från den andra. Efter att ha läst de tre 

första redovisningarna diskuterades vad var och en av oss kommit fram till. Ett provisoriskt 

ramverk skissades upp över sådant vi ansåg som intressant och relevant för studien. För att 

minska risken att något av intresse för studien förbisågs och för att få en mer nyanserad bild 

kom vi även överens om att resterande hållbarhetsredovisningar bör granskas av oss båda, var 

för sig. 

 

Den andra delen av analysen behandlar systematisering och kategorisering. Enligt Jacobsen 

(2002) är en sållning och förenkling av materialet nödvändigt då det möjliggör en bättre 

överblick. Utan denna sållning skulle materialet bli alltför omfattande. Även Carlsson (1996) 
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beskriver denna del i analysen som att ”bringa ordning i kaos”, att göra materialet mer 

hanterbart genom reduktion. Detta kan ske genom att namnge kategorier och sedan placera de 

uttryck eller beskrivningar som har samma innebörd under samma kategori. Detta uttrycker 

Carlsson (1996) vara grunden i en innehållsanalys. Genom att en analysmodell har tillämpats i 

vår studie har materialet från aktörernas hållbarhetredovisningar kategoriserats vilket bidragit 

till en bättre översikt av materialet. När möjlighet har funnits har texten, gällande aktörernas 

hållbarhetsarbete, i modellen kortats ner för att göra materialet mer hanterbart. Vid de 

tillfällen som en förkortning av texten inte varit möjlig, på grund av exempelvis risken att 

förlora det specifika sättet som aktören uttryckt sig på, har aktörernas beskrivning bevarats. 

När samtliga redovisningar hade undersökts, sammanställdes materialet gemensamt. Vid de 

tillfällen som aktörernas handlingar eller resultat tolkats olika, diskuterades detta tills en 

överenskommelse uppnåddes om hur materialet borde kategoriseras. Tabellerna, i vilka 

materialet samlats in och kategoriserats, har inte inkluderats i rapporten utan endast materialet 

från tabellerna har presenterats i empirikapitlet. Genom att kontakta författarna till studien kan 

dock tabellerna från respektive aktör göras tillgängliga.  

 

Jacobsen (2002) förklarar att den tredje delen av analysprocessen handlar om kombination. 

Det är under denna del av analysen som materialet tolkas och meningar samt orsaker försöker 

finnas eller generaliseringar göras. Under den sista fasen har respektive aktörs 

hålbarhetsredovisning, under perioden 2008 till och med 2012, tolkats och jämförts. De 

fenomen som tolkats som mer unika eller mer vanligt förkommande för respektive aktör har 

lyfts fram och förklarats. Arbetet under denna fas har även uppenbarat fenomen som fram till 

denna slutgiltiga fas varit dolda. Avslutningsvis har refereringen i analyskapitlet endast 

tillämpats för den första aktören Axfood, vilket således innebär att analysen av de två andra 

aktörerna Coop/KF och ICA saknar källhänvisning. Detta tillvägagångssätt har bidragit till ett 

bättre flyt i texten då onödiga upprepningar av referenser kunnat undvikas.  

 

2.7 Giltighet och tillförlitlighet 
Carlsson (1996) menar att i kvalitativa studier har inte begreppen validitet och reliabilitet 

samma betydelse som i kvantitativa studier, då kvalitativa studier valideras om författaren 

lyckats presentera de begrepp som undersökt så att läsaren kan skapa sig en klar bild över 

dessa. Reliabiliteten för studien bedöms utifrån hur författaren möjliggjort för andra att kunna 

sätta sig in i forskarens resonemang. Jacobsen (2002) förklarar att i kvalitativa studier handlar 

det om intern och extern giltighet samt tillförlitlighet istället för validitet och reliabilitet. Att 

bedöma studiens giltighet och tillförlitlighet innebär att kritiskt bedöma kvalitén på materialet 

som samlats in under studien. 

 

2.7.1. Intern giltighet 
I förenklad mening förklara Bell (2005) att giltighet är ett mått på om det som undersökts 

verkligen är det som har avsetts att undersöka. Enligt Jacobsen (2002) handlar intern giltighet 

om resultatets giltighet, vilket bland annat kan konstateras genom att bedöma om fenomen i 

studien har beskrivits på ett korrekt vis. Prövningen av giltighet benämner Jacobsen (2002) 

för validering och innebär att resultatet prövas gentemot andra människor. Detta kan bland 

annat ske genom kritisk granskning av källorna och den informationen de bidragit med i 

studien. Vid valideringen av källorna går forskare igenom de mest centrala faserna av 

forskningsprocessen. Forskaren bör i denna fas kritiskt överväga om de källorna som använts 

i studien varit de rätta och om de förmått att bidra med riktig information för studien. Vid 

bedömningen av källor bör hänsyn tas till källornas vilja att ge riktig information. Finns det 

motiv för källan att ge en skev bild av verkligheten eller att hålla tillbaka information? 

 



8 
 

Bell (2005) menar att i en källanalys ska allt ifrågasättas och innehållet i dokumenten som 

undersöks får inte blint godtas. I studien har det insamlade materialet varit i form av 

sekundärdata och det som Jacobsen (2002) anser problematisk med sekundärdata är att 

informationen redan bearbetas innan forskaren fått ta del av materialet och göra sitt urval. 

Jacobsen (2002), Bell (2005) och Carlsson (1996) förklarar att källans tillförlitlighet beror 

bland annat på vem som är avsändaren av informationen. Om informationen härstammar från 

ett kollektiv, exempelvis en organisation, kallas källan för en institutionell källa (Jacobsen, 

2002).  Det som är problematiskt med institutionella källor är att det kan vara svårt att se 

vems synpunkter som är dokumenterade. När institutionella källor används måste en 

värdering utföras för att få en uppfattning om hur trovärdig själva institutionen är. Har 

institutionen ett egenintresse av att förvanska informationen bör källan tolkas med 

försiktighet. Som tidigare nämnts är fördelarna med nedtecknade källor att de är mindre 

spontana, och därmed mer genomtänkta och bearbetade. Men mindre spontanitet kan också 

betyda att informationen kan ha förvrängts eller förfalskat för att ge ett önskat intryck. 

(Jacobsen, 2002) Slutligen förklarar Bell (2005) att forskaren måste; ”Ta ställning till om en 

viss källa kan anses vara tillförlitlig i förhållande till det specifika syftet man har”. 

 

Under studien har vi varit medvetna om problematiken gällande sekundära data som 

härstammar från institutionella källor, men då syftet med studien var att undersöka vad och 

hur aktörerna uttrycker sitt hållbarhetsarbete i hållbarhetsredovisningarna var data från dessa 

källor nödvändiga. För att erhålla förståelse över hur användandet av denna typ av data kan ha 

kommit att ha påverka vår studie, gjordes en uppskattning om vilka risker som fanns och 

sannolikheten för dessa. Det som bedömdes som mest problematisk för vår studie var att det 

alltid finns en risk att aktörerna medvetet förfalskat informationen de presenterat, att de inte 

presenterat alla handlingar/resultat eller att de uttrycker sig diffust. Den första risken, att 

aktörerna skulle ljuga om aktiviteter eller mål som de presenterat, bedömde vi som mindre 

sannolikt. Företag bör idag vara ganska införstådda i intressenters förmågor och möjligheter 

att få reda på hur det egentligen ligger till, dessutom bidrar sådana avslöjanden till enorma 

negativa konsekvenserna för aktörerna vilket borde bidra till att aktörerna inte lätt tar till 

sådana medel. Att aktörerna valt att inte presentera alla handlingar/resultat eller att de 

uttrycker sig diffust ansåg vi var mer sannolika händelser. För vår studie skulle utelämnande 

av information och diffusa uttryck kunna bidra till bland annat felaktiga tolkningar och 

kategoriseringar. Vår förmåga att påverka dessa risker är nästintill obefintlig, dock har 

kännedomen om dessa bidragit till ett mer kritiskt förhållningssätt under insamling och 

tolkning av data.  

 

För den interna giltigheten spelar det även roll när i undersökningsfasen som data samlats in. 

Enligt Jacobsen (2002) är det i slutet av insamlingsfasen som de bästa data samlas in. Detta 

verkar beror på att ju längre tid forskare spenderar i undersökningsfasen desto mer kunskap 

samlar de på sig och desto längre in i processen forskarna kommer desto tydligare blir bilden 

om vad de vill finna. Nackdelen med detta är att det också kan bidra till att forskaren blir 

”blind” och inte uppfattar nya intressanta fenomen eller uttryck. För att minska risken för att 

detta skulle inträffa valde vi därför att inleda undersökningen med att studera en 

hållbarhetsredovisning från respektive aktör. Förhoppningen var att vi på så vis skulle ha en 

mer öppen attityd för vad som presenterades i resterande hållbarhetsredovisningar och därmed 

undvika att en aktörs hållbarhetsredovisning blev en mall för vad vi skulle finna i de övriga 

aktörernas hållbarhetsredovisningar. 

 

Nästa steg i valideringsprocessen förklarar (Jacobsen, 2002) är en genomgång av analysfasen, 

som handlar om att göra en bedömning om den kategorisering som gjorts återspeglar 
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materialet. När materialet kategoriseras finns alltid risk för att det blir fel, detta är något vi 

enligt Jacobsen (2002) inte direkt kan skydda oss emot då det helt enkelt saknas ett facit för 

hur vi ska gå tillväga. Men genom kontroller kan risken för felkategoriseringar reduceras. 

Dessa kontroller kan ske genom att en annan forskare får möjlighet att genomföra en 

oberoende kategorisering som sedan jämförs med den ursprungliga. Denna typ av 

dubbelkontroll kan öka sannolikheten till att de kategorier och kategoriseringar som gjorts 

uppfattas som giltiga. Jacobsens (2002) argumentation för detta är: ”vi litar mer på det som 

två än som en har kommit fram till”. Att låta någon annan genomföra en dubbelkontroll i vår 

studie var inte möjligt, men då båda två var för sig undersökt och kategoriserat materialet som 

sedan diskuterats och sammanställts, samt då vi haft tillgång till återkoppling från både 

handledare och medstudenter, anser vi att en typ av dubbelkontroll ändå genomförts. Slutligen 

bör analysen granskas kritiskt för att se om de sammanhang och förklaringar vi fått fram inte 

är egna konstruktioner (Jacobsen, 2002). En sådan typ av kritisk granskning kräver att 

forskaren har kännedom och kunskap över tillgängliga teorier och forskning på området. För 

att finna stöd i de samband och förklaringar vi funnit har vi under studiens gång undersökt 

och tillämpat teorier och forskning som ansågs som lämpliga för att vår studie.  

 

2.7.2 Extern giltighet 
Extern giltighet handlar om graden av generaliserbarhet för resultatet i studien. Kvalitativa 

studier har sällan till syfte att göra generaliseringar från urvalet av enheter till en population, 

utan handlar oftare om att förstå generella fenomen. (Jacobsen, 2002) I en kvalitativ studie 

kommer vi enligt Jacobsen (2002) ofta fram till ett resultat som kan kopplas ihop med andra 

sammanhang, exempelvis vissa personer eller organisationer. Om forskaren har som avsikt att 

göra gällande att de fenomen som uppenbarade sig i studien även gäller i andra sammanhang, 

kan forskaren söka stöd för sitt resultat i andra studier. En generalisering av fenomen, till en 

större population enheter, är möjlig när samma fenomen har konstaterats i olika sammanhang 

och i flera studier. Då resultaten som erhållits i studien kan kopplas till resultaten i KPMGs 

samt Frostenson et al. (2013) studie är en generalisering av de fenomen som uppenbarat sig i 

vår studie möjlig. 

 

2.7.3 Tillförlitlighet 
Tillförlitligheten i en kvalitativ studie handlar enligt Jacobsen (2002) om vi kan lita på det 

material som samlats in och analyserats. Bell (2005) förklarar att studiers tillförlitlighet 

bedöms utifrån huruvida samma resultat kan uppnås när det tillvägagångssättet som forskaren 

använts sig av testas vid olika tillfällen och under motsvarande förhållanden. Några av hoten 

mot studiers trovärdighet är enligt Jacobsen (2002) brist på uppmärksamhet eller slarv när 

data samlas in och analyseras, och kategorisering av data bär ofta med sig risken att materialet 

kan blir mer slumpmässigt kategoriserad. En av anledningarna till att vi båda två gick igenom 

samtliga hållbarhetsredovisningar var förhoppningen om att det som den ena missar, eller 

förbiser, fångar den andra upp. Under sammanställningen visade det sig att vi ibland missat 

och/eller tolkat materialet olika, detta hanterades på så vis att vi gick igenom informationen 

från den gällande hållbarhetsredovisningen och diskuterade materialet tills vi var överens om 

hur det borde tolkas. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
I följande kapitel presenteras den teoretiska referensramen som i kommande kapitel ska tolka 

det empiriska materialet. Kapitlet inleds med en beskrivning av organisationers relationer till 

sina intressenter och hur organisationer legitimerar sin verksamhet. Därefter förklaras 

hållbarhetsredovisningens olika roller och hur olika ledningssystem kan möjliggöra 

strukturering av miljöarbetet. 

 

 

3.1 Intressent & legitimitetsteorin 
Nedan beskrivs två teorier som används för att beskriva organisationens relation till sina 

intressentgrupper; intressentteorin och legitimitetsteorin. Enligt Grafström et al. (2008) kan 

teorierna kortfattat förklaras genom att intressentteorin beskriver organisationens relation till 

sina intressenter medan legitimitetsteorin beskriver hur organisationen ska legitimera sin 

verksamhet mot dessa intressenter. Dessa två teorier kan därför ses som kompletterande och 

överlappande då de båda fokuserar på att förklara och beskriva relationen till intressenterna. 

Ljungdahl (1999) beskriver att ur organisationens synpunkt används redovisningen för att 

tillmötesgå intressenternas krav och därigenom legitimera sin verksamhet vilket kan förklara 

varför organisationen väljer att redovisa miljörelaterad information.  

 

3.1.1 Intressentteorin 
En organisation agerar inte i ett tomrum utan alla dess handlingar måste sättas i relation till 

vilken omgivning som organisationen agerar i. Det finns aktörer i omgivningen som både 

påverkar och blir påverkade av organisationens handlingar. Det är därför av stor vikt att 

organisationen identifierar dessa aktörer för att både kunna förstå och hantera den relationen. 

(Grafström et al. 2008) För att beskriva dessa aktörer används begreppet intressent och för att 

beskriva relationen mellan en organisation och dess intressenter används intressentteorin eller 

intressentmodellen. Brenner och Cochran (1991) diskuterar två syften med intressentteorin; 

att förklara hur organisationen agerar och för att förutse organisationens beteende. Freeman 

och Reed (1983) definierar en intressent som en identifierbar grupp eller individ som påverkas 

av en organisations mål, eller som kan påverka att organisationen når sitt mål, samt de som 

organisationen är beroende av för sin fortsatta överlevnad. De förstnämnda benämns enligt 

Clarkson (1995) som sekundära intressenter och hit räknas bland annat media och särskilda 

intresseorganisationer. Det sistnämnda definieras istället som primära intressenter och 

omfattar investerare, aktieägare, kunder, anställda samt leverantörer och mellan dessa finns en 

hög grad av ömsesidigt beroende.  

 

Alla organisationens intressenter har olika rättigheter, mål förväntningar samt ansvar. 

Organisationens överlevnad och framgång är därför beroende av att intressenternas krav 

uppfylls. (Clarkson, 1995) Organisationen bör enligt Schaefer (2007) av dessa skäl ta hänsyn 

till alla intressenter i sitt arbete och enligt Harrison och Freeman (1999) inte bara till sina 

investerare och aktieägare. Ekonomiska beslut leder till konsekvenser även ur ett 

samhällsperspektiv vilket innebär att en ökad vinst eller aktieutdelning inte är det bästa måttet 

för hur väl organisationen har presterat. Syftet med organisationen är därigenom enligt 

Clarkson (1995) att utifrån ett ekonomiskt och socialt perspektiv skapa värde för deras 

intressenter utan att gynna en grupp på bekostad av andra. Om en grupp intressenter känner 

att de missgynnas kan de välja att lämna organisationen (Clarkson, 1995).  

 

Under senare år har intressentteorin handlat mer om att engagera intressenterna i en 

långsiktigt värdeskapande process. Processen fokuserar på att skapa en långsiktigt ömsesidig 
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relation mellan organisationen och dess intressenter snarare än enbart att fokusera på vinsten. 

Dock inte sagt att ekonomisk överlevnad inte är viktigt, men enligt detta argument är det lika 

viktigt att organisationen engagerar sig med många olika intressenter på vilka beroendet är 

avgörande. (Andriof & Waddock, 2002) Ett exempel på detta är hållbarhetsredovisningen där 

organisationen tillhandahåller information om deras arbete och som intressenterna får ta del 

av.  

 

3.1.1.1  Kommunikation med intressenter 

Då intressenterna har en väsentlig del i organisationens verksamhet är kommunikation med 

dessa på olika sätt viktig för organisationen (Kolk, 2004). Kommunikationen kan enligt 

Pedersen (2006) ta sig uttryck i flera former från information som organisationen själv 

förmedlar till dialoger med intressenterna för att inkludera dem i beslutsfattandet. Det är även 

viktigt att organisationen kommunicerar ut sina goda avsikter samt gynnsamma beslut och 

åtgärder för att säkerställa ett fortsatt intressentstöd (Morsing & Schultz, 2006).  

 

Problem med intressentkommunikation är att identifiering och kommunikationen med 

intressenterna är både dyrt och tidskrävande och organisationen måste balansera dessa 

aktiviteter med andra prioriteringar. I praktiken kan det innebära att organisationen förenklar 

kommunikationen till att endast fokusera på ett begränsat antal intressenter, ett begränsat antal 

frågor samt utvecklar regler och rutiner för hur dialogen ska gå till. (Pedersen, 2006) 

 

Kolk (2004) beskriver att en typ av kommunikation som organisationen själv förmedlar ut till 

intressenterna är deras hållbarhetsredovisning. Frostenson et al. (2012) anser att då 

hållbarhetsredovisningen både är för intressenterna och om intressenterna är det viktigt att 

organisationen identifierar och fångar upp intressenternas förväntningar för att redovisningen 

ska vara relevant. För att förtroendet mellan organisationen och intressenterna ska öka 

beskriver Frostenson et al (2012) vidare att det krävs en trovärdig och transparent redovisning 

som visar hur omvärlden påverkas av det arbete som organisationen bedriver. Ammenberg 

(2004) förklarar att numera är det inte bara myndigheter som efterfrågar den miljöinformation 

och miljöprestanda som organisationen presenterar i sin hållbarhetsredovisning, utan ett stort 

antal andra intressenter inklusive samhället i stort stället krav. Det är därför av största vikt att 

organisationen kan identifiera dessa krav och på ett tillfredställande sätt tillgodose dessa samt 

besvara och hantera de erhållna förfrågningarna för att säkerställa en plats på en framtida 

marknad. Pedersen (2006) förklarar även att trots att organisationen har åtagit sig att lyssna på 

intressenterna och agera som en god samhällsborgare betyder det inte nödvändigtvis att 

organisationen alltid kan eller kommer att agera efter alla intressenters intressen och 

förväntningar.  

 

3.1.2 Legitimitetsteorin 
En organisation är enligt Deegan (2006) en del av ett bredare socialt system som 

organisationen både påverkar och kan påverkas av. Legitimitet kan definieras enligt Suchman 

(1995) som en generell uppfattning eller antagande att en organisations handlingar är 

önskvärda och lämpliga ur detta socialt konstruerade system av normer, värderingar samt 

övertygelser. Legitimitet anses som en nödvändig resurs för organisationen och genom att 

beteckna något som legitimt innebär det att begreppet åläggs ett värdeomdöme vilket innebär 

att det är nära kopplat till det som anses vara rätt i samhället (Karlsson, 1991). Legitimitet har 

därför även definierats enligt Ljungdahl (1999) som en överstämmelse mellan en 

organisations värderingar och de värderingar som råder just nu i det omgivande samhälle som 

organisationen verkar i. Med det omgivande samhället kan även menas de intressenter som är 

betydelsefulla för organisationen och de värderingar som dessa har. Legitimitet är alltså något 
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som bedöms och erhålls från utomstående och som därför har makt att godkänna och 

acceptera organisationens handlingar, målsättningar och värderingar som legitima eller inte. 

Deegan (2006) samt Jutterström och Norberg (2011)  menar att om samhällets förväntningar 

förändras så måste även organisationer, enligt legitimitetsteorin, förändras för annars hotas 

organisationens långsiktiga överlevnad. Om samhället ifrågasätter legitimiteten hos en 

organisation kommer denna att ha svårt att attrahera nödvändiga resurser, kapital, kunder samt 

övriga intressenters fortsatta stöd.  

 

Intressenterna har makt att acceptera en organisations handlingar så problem kan därför 

uppkomma då en organisation har många intressenter som alla kan ha varierande 

uppfattningar och bedömningar om vad de anser är legitimt. Vad en intressent anser vara en 

legitim handling behöver inte vara det för en annan. En organisations beteende kan därför 

anses vara fullt legitimt för en del intressenter men inte för andra. För att organisationen ska 

erhålla legitimitet kan handlingar och aktiviteter genomföras som rättfärdigar organisationens 

beteende. (Ljungdahl, 1999) Genom att organisationen följer de rådande normerna i samhället 

kan den då framstå som meningsfull och legitim (Meyer & Rowan, 1977). 

 

Ur miljöhänsyn försöker organisationer skapa legitimitet genom att redovisa information om 

deras miljöpåverkan på ett korrekt sätt enligt omgivningens normer. Att redovisa sin 

miljöpåverkan syftar till att hantera relationen till intressenterna som ofta har skiljaktiga 

intressen. Genom att organisationen redovisar miljöinformation till deras intressenter kan de 

påvisa att de genomför åtgärder för att ta hänsyn till miljön och därigenom få fortsatt stöd från 

intressenterna. (Ljungdahl, 1999) Organisationen måste därför enligt Bruzelius och Skärvad 

(2011) kontinuerligt utveckla och underhålla detta förtroende från sina intressenter då 

förtroendet kan raseras fort vid exempelvis dåligt miljöansvar. Miljöredovisningen kan enligt 

Ljungdahl (1999) ses som en kommunikationsstrategi som syftar till att säkerställa eller 

återställa organisationens legitimitet. Enligt Frostenson et al. (2012) handlar legitimitet om att 

organisationen, trots att de medför påverkan på miljön, genom hållbarhetsredovisningen visar 

att de arbetar aktivt för att hantera denna påverkan.  

 

3.2 Interna organisatoriska processer 
Frostenson, Helin och Sandström (2012) beskriver hur hållbarhetsredovisningen kan ta sig 

olika uttryck och betonar två roller som redovisningen kan ha; som ett kommunikationsmedel 

för ökad transparens samt ett organisatoriskt medel för att styra hållbarhetsprocesserna. Att 

använda redovisningen som ett kommunikationsmedel för ökad transparens innebär att 

organisationen ska göra sitt hållbarhetsarbete synligt för intressenterna och därmed skapa, och 

öka, legitimiteten för sin verksamhet. Om redovisningen istället används som ett styrmedel 

innebär det att hållbarhetsarbetet ska mätas, kontrolleras och styras i riktning mot de mål och 

hållbarhetsfrågor som anses viktiga. För att på så vis generera aktiviteter och processer som 

leder till ökad hållbarhet. Frostenson et al. (2013) beskriver hur organisationen antingen kan 

ha fungerande interna organisatoriska processer för sitt arbete inom hållbar utveckling men 

som de väljer att inte presentera, eller så saknar organisationen dessa interna processer.  

 

Redovisningen ska även möjliggöra för en heltäckande bedömning av organisationens resultat 

samt ge underlag för hur processen ska kunna förbättras över tiden. En hållbarhetsredovisning 

varken slutar eller börjar med publiceringen utan redovisningen är en ständigt fortlöpande 

process och en del i organisationens arbete med att fastställa strategier, genomföra 

handlingsplaner och utvärdera sitt resultat. Vidare ska redovisningen fungera som ett 

kommunikationsmedel med intressenterna och för att skapa underlag för hur hållbarhets-

arbetet ska fortlöpa inom organisationen. (RG, 2006) För att redovisningen ska fungera som 
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ett kommunikationsmedel med intressenterna krävs det dock att den är fullständig och 

transparent för att bland annat motverka så kallad ”greenwashing”. 

 

3.2.1 Greenwashing 
För att vara framgångsrika måste organisationer ta större ansvar för miljö vilket innebär att 

det även påverkar deras marknadsföringsstrategi. Detta kan leda till att vissa organisationer 

gör sig skyldiga till så kallad ”greenwashing” när de marknadsför sig som mer miljövänliga 

än vad de faktiskt är. (Rohmer, 2007) Benn (2011) definierar även ”greenwashing” som det 

fenomen där en organisation försöker dölja de miljömässiga skador som deras verksamhet 

bidrar till. Rohmer (2007) menar att ”greenwashing” vilseleder konsumenterna om de 

miljömässiga fördelarna eller den faktiska miljöpåverkan gällande en produkt. För en 

organisation skulle det enligt Delmas och Cuerel Burbano (2011) vara kontraproduktivt att 

kommunicera negativt om sina dåliga miljöresultat så istället kommer organisationen antingen 

att tiga om dem eller försöka framställa sina dåliga resultat i ett positivt ljus. Enligt Benn 

(2011) kan organisationen därför komma att spendera pengar och tid på att marknadsföra sina 

produkter som miljövänliga istället för att satsa på att minimera deras negativa påverkan på 

miljön. För att minska organisationers användning av ”greenwashing” bör intressenternas 

insyn av deras miljöarbete, resultat samt kunskap om ämnet förbättras (Delmas & Cuerel 

Burbano, 2011). 

 

3.2.2 Transparens 
Transparens definieras som fullständig redovisning av information, det vill säga redovisning 

av den information som krävs för att intressenterna ska kunna fatta beslut. För att 

organisationen ska kunna ha effektiva relationer till sina intressenter krävs transparens 

gällande organisationens miljömässiga påverkan. Transparens är enligt Dubbink, Graafland 

och Van Liedekerke (2008) nödvändigt då företagets hållbarhetsarbete inte får någon 

styrningseffekt om inte intressenter kan få insyn i verksamheten och se skillnad mellan riktigt 

hållbarhetsarbete och så kallat ”window dressing”.  

 

För organisationerna kan det dock finnas nackdelar med att transparens krävs i för stor 

utsträckning. Att tillhandahålla all denna information till intressenterna kan för det enskilda 

företaget vara kostsamt och många aspekter av hållbarhetsarbete kan dessutom vara svåra att 

mäta korrekt. För mycket information kan även leda till att intressenterna förbiser de 

viktigaste delarna eller helt enkelt inte undersöker informationen alls. Kravet på fullständig 

transparens måste även vägas mot organisationers rätt att inte behöva redovisa allt då alla 

organisationer har konkurrenter. (Dubbink et al., 2008) Som Frostenson et al (2013) beskriver 

kan det även finnas en konflikt mellan ”att vara transparent och att visa upp ett fläckfritt 

yttre” (s. 28). 

 

3.2.2.1 Principer för kvalité i hållbarhetsredovisningen 

Enligt GRIs riktlinjer för hållbarhetsredovisning finns principer som ska bidra till att 

säkerställa kvalité på informationen i hållbarhetsredovisningen och hur den presenteras. Dessa 

principer som beskrivs nedan är nödvändiga för att uppnå en effektiv transparens. (RG, 2006) 

 

Första principen ”Balans” innebär att organisationen både ska presentera positiva och 

negativa aspekter av resultaten i hållbarhetsredovisningen. Organisationen får inte genom 

urval, utelämnande eller presentationsformat påverka intressenten felaktigt. Organisationen 

bör även vara tydlig med om vad som är fakta och vad som enligt organisationen är en 

tolkning, och dessutom presentera informationen så att intressenten kan följa utvecklingen. 

(RG, 2006) 
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Den andra principen handlar om ”Jämförbarhet”, och innebär att sättet som organisationen 

presenterar informationen på ska bidra till att intressenten kan göra jämförelser över tiden och 

mellan andra organisationer. Enligt RG är jämförbarhet viktig för att det resultat som 

organisationen arbetat fram kan utvärderas. Redovisningen ska möjliggöra jämförelser med 

organisationens tidigare resultat och mål. Genom att organisationens hållbarhetsredovisning 

är konsekvent bidrar det till att både individer i och utanför organisationen kan göra 

jämförelser av resultat och bedöma framsteg. Organisationen underlättar för intressenterna att 

göra jämförelser över tiden när bland annat konsekventa metoder för databeräkning och 

layout används. Naturligtvis förändras organisationers hållbarhetsredovisning med tiden men 

de ska ändå arbeta för att hålla redovisningen så konsekvent som möjlig. För att intressenterna 

ska kunna göra analytiska jämförelser ska resultatet som organisationen redovisar både vara 

totalt resultat och i andelar. (RG, 2006) 

 

Nästa princip ”Precision” innebär att informationen som organisationen presenterar ska vara 

tillräckligt korrekt och detaljerad för att organisationens prestationer ska kunna bedömas av 

intressenterna. Detta innebär att organisationen ska presentera information gällande de data 

som mätts, hur de har gått tillväga för att mäta och för de uträkningar som genomförts. 

Upprepade mätningar ska dessutom ge liknande resultat. (RG, 2006) 

 

Enligt principen ”När redovisningen ska avges” ska besluten som intressenterna tar vara 

välgrundade vilket innebär att redovisningen ska vara tillgänglig i tid och ske enligt fast 

tidplan för att möjliggöra detta. Organisationen ska regelbundet tillhandahålla en redovisning 

gällande de ekonomiska, miljömässiga och sociala resultaten. För att möjliggöra att 

redovisningen ska vara jämförbar över tiden krävs konsekvent redovisningsfrekvens och 

konsekvent längd på redovisningsperioderna. Att dessutom samtidigt göra den finansiella 

redovisningen och hållbarhetsredovisningen tillgänglig kan för intressenterna vara 

fördelaktigt. (RG, 2006) 

 

Principen ”Tydlighet” innebär att informationen i redovisningen utformas så att den för 

intressenterna är både förståelig och tillgänglig. För intressenterna ska informationen i 

redovisningen presenteras på ett begripligt, tillgängligt och användbart sätt. Vidare ska 

intressenter som endast besitter en rimlig kunskap om organisationen kunna uppfatta 

informationen som presenterats som begriplig. Redovisningen ska även vara utformad på så 

vis att intressenterna utan större ansträngning ska kunna finna den information som de söker. 

För att göra informationen begriplig och tillgänglig kan organisationen ta hjälp av grafik och 

tabeller. Organisationen bör dessutom undvika att presentera överflödiga och onödiga 

detaljer, och informationen ska vara på en tillfredställande nivå för intressenterna. (RG, 2006) 

 

Den sista principen, ”Tillförlitlighet”, innebär att informationens kvalité och väsentlighet i 

redovisningen ska kunna granskas. Detta innebär att all information som ligger till grund för 

redovisningen ska samlas in, dokumenteras, sammanställas, analyseras och presenteras. 

Genom att presentera denna information bidrar det till att organisationen möjliggör för 

granskning av redovisningens trovärdighet och hur organisationen tillämpat redovisnings-

principerna. Enligt principen får inte organisationen presentera resultat som de inte kan 

styrka, men om resultatet representerar väsentlig information kan organisationen ta med det i 

redovisningen om alla osäkerheter gällande resultatet förklaras tydligt. (RG, 2006) 

 

3.3 Redovisning som styrmedel 
Följer vi GRI, precis som företagen i denna studie säger att de gör, så ska alltså 
hållbarhetsredovisningen inte bara användas som ett kommunikationsinstrument utan även, 
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eller framförallt, som ett sätt att styra och redovisa hållbarhetsarbetet. Redovisningen används 

som styrmedel när hållbarhetsarbetet ska styras i riktning mot de hållbarhetsfrågor som anses 

viktiga och som leder till en ökad hållbarhet (Frostenson et al., 2012). När redovisningen som 

styrmedel diskuteras finns angränsande aspekter och begrepp som också blir relevanta, 

framförallt ledningssystem och processledning.  

 

3.3.1 Process-ledningssystem 
Ledningssystem definieras enligt Ammenberg (2004) och Ranängen (2013) som ett 

organisatoriskt verktyg som bidrar till att företagets strategiska arbete organiseras på ett bra 

sätt och hjälper organisationen att uppnå de uppsatta målen. Vidare kan ledningssystemet ses 

som ett ramverk inom vilket organisationen styr, mäter samt utvärderar sitt arbete. Ett 

ledningssystem som syftar till att organisationen ska minska sin miljöpåverkan kallas enligt 

Ammenberg (2004) för ett miljöledningssystem (MLS). Problem med ett så kallat 

miljöledningssystem är dock enligt Krut och Gleckman (1998) att det inte kräver att 

organisationen faktiskt förbättrar sitt miljöarbete utan de kan istället endast fokusera på att 

dokumentera sina strategier och hur de går tillväga. Rondinelli och Vastag (2000) beskriver 

även att ett annat problem med MLS är att det inte finns möjlighet att externt kontrollera 

organisationens prestationer eller om förbättringar inträffat. Därför kan MLS i vissa fall 

endast spegla de symboliska insatserna som görs för att förbättra organisationens varumärke 

(Bansal & Clelland, 2004). 

 

Det finns flera standardiserade ledningssystem som är internationellt accepterade och som 

organisationer kan certifiera sig efter (Ammenberg, 2004). Exempel på sådana 

standardiserade ledningssystem är ISO 14001 och ISO 50001 (Ranängen, 2013). Förutom 

dessa finns även andra system framtagna som organisationer kan använda sig av för att 

implementera hållbarhetsarbete och miljötänk i sin verksamhet (Castka et al, 2004; Asif et al, 

2011; Azapagic, 2003). Ledningssystemen möjliggör en integrering av hållbarhetsarbetet och 

att principerna för hållbar utveckling överförs till organisationen, detta genom att 

tillhandahålla ett systematiskt ramverk som ger steg-för-steg vägledning i arbetet för en mer 

hållbar utveckling (Asif et al 2011; Azapagic 2003). Organisationer är under en större 

påtryckning idag att visa att de har ett välstrukturerat och integrerat ledningssystem i sin 

verksamhet (Ledgard & Taylor, 2002) 

 

Castka et al. (2004) har tagit fram ett ledningssystem som organisationer kan använda sig av 

för att upprätta, förvalta, förbättra samt dokumentera sitt hållbarhetsarbete. Detta ramverk är 

framtaget som ett processbaserat ledningssystem och är uppbyggd från tillgängliga CSR- 

ramverk (corporate social responsibility), olika standarder samt egen forskning. De processer 

som behövs enligt Castka et al. (2004) för hållbarhetsarbetet omfattar ledningens ansvar, 

identifiering av intressenters krav och förväntningar, strategisk planering, hantering av 

resurser, processer och system, mätning och analys samt att hantera förändringar och ständig 

förbättring. Vidare beskriver Castka et al. (2004) att som mall i framtagandet i denna nya 

standard har PDCA-cykeln samt ISO kvalitets- och miljöledningsstandarder avseende policys, 

planering, implementering, drift, resultat samt förbättring granskats och använts.   
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Figur 1 The CSR framework (Castka et al., 2004) 

 

Caskta et al. (2004) beskriver att ledningssystemet syftar till att omvandla intressenters 

förväntningar till handlingar i organisationens verksamhet och med en kontinuerlig 

uppföljning av hur organisationens arbete har påverkat intressenterna. Organisationen bedöms 

därefter om de har uppfyllt intressenternas förväntningar. Azapagic (2003) menar att systemet 

ska kunna skapa förståelse för de viktigaste hållbarhetsfrågorna och de åtgärder som krävs för 

att hantera dessa. Vidare ska systemet kunna mäta resultatet och utvärdera framsteg för att 

ständigt förbättras samt för att kunna kommunicera detta till relevanta intressenter.  

 

Castka et al. (2004) beskriver hur grunden i systemet (se figur 1) är ”Management & Board 

Responisbility”. Detta innebär att ledningen måste ta fram en lämplig strategisk inriktning 

som omfattar både de organisatoriska målen och verksamhetsstrukturen för att kunna ta 

ansvar för samhället. Azapagic (2003) beskriver vidare att VD:n och ledande befattnings-

havare har en avgörande roll i att upprätta och implementera ledningssystemet genom att visa 

ledarskap och strategiskt engagemang för hållbar utveckling. En del av processen är att ta 

fram en långsiktig vision och integrera hållbarhetsarbetet i den visionen. Castka et al. (2004) 

förklarar vidare att nästa steg omfattar att hela organisationen måste fokusera på att hantera 

och uppnå dessa mål, men som Azapagic (2003) beskriver så kommer lite att hända inom 

hållbar utveckling om inte ledningen engagerar sig. För att kunna uppnå dessa mål krävs även 

att alla inblandade parter är insatta i deras roll i att uppnå målen och fokuserar på de 

aktiviteter som krävs.  

 

Som tidigare nämnt är en viktig del i ledningssystemet och företagets hållbarhetsstrategi 

intressenterna och deras förväntningar samt engagemang (Azapagic, 2003). Intressenterna 

måste kunna se och följa hur väl organisationen lyckas med att uppfylla sina målsättningar 

och samtidigt kunna hålla ledningen ansvarig för att uppnå en lämplig balans (Castka et al. 

2004). Att förstå och identifiera sina intressenter menar Azapagic (2003) är en förutsättning 

för ett framgångsrikt och hållbart företagande (se intressentteorin). Azapagic (2003) förklarar 

att ett annat viktigt steg är att identifiera relevanta hållbarhetsfrågor för den verksamhet som 

organisationen bedriver. Dessa frågor kan identifieras på flera olika sätt bland annat genom 

dialog med organisationens intressenter. Det är viktigt att observera att många 
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hållbarhetsfrågor kan vara gemensamma för branschen vilket kan minska det enskilda 

företagets arbete att ta fram dessa.  

 

Azapagic (2003) anser att utmaningen ligger i att översätta principerna för en hållbar 

utveckling till praktisk handling i organisationen. Detta kräver att systemet systematiskt kan 

integreras i hela affärsverksamheten. Caska et al. (2004) menar vidare att ledningssystemet 

bör vara en del av organisationens dagliga arbete och inte bara ett enskilt system i 

verksamheten. Frankental (2001) fortsätter med att förklara att enskilda system saknar ansvar, 

intern kontroll och är inte en del av organisationen. Sådana system kan i istället endast ses 

som publicitet för att förbättra organisationens varumärke. Fokus borde istället vara att driva 

verksamheten i enlighet med hållbarhetsarbetet och som ett integrerat ledningssystem. Även 

Azapagic (2003) anser att hållbar utveckling måste vara en integrerad del av hela 

verksamheten precis som med annan affärsverksamhet. Om ett företags hållbarhetsstrategi ska 

bli lönsam måste den integreras i hela verksamhetens vision och strategi. Ett företags 

hållbarhetsstrategi måste alltså integreras i verksamheten som en intern organisatorisk process 

för att hållbarhetsarbetet ständigt ska drivas framåt och utvecklas. 

 

3.4 Intern organisatorisk process 
Det är samspelet mellan processerna i ledningssystemet som avgör hur väl det fungerar och 

inte enskilda åtgärder eller enskilda processer i systemet. Att identifiera och förstå dessa 

samverkande processer och se de som ett system bidrar till att organisationens miljöarbete 

effektiviseras och når sina målsättningar. (Hoyle, 2001) Frostenson et al. (2012) beskriver 

fyra aspekter som hållbarhetsredovisningen och hållbarhetsarbetet bör innehålla, och som ska 

hänga ihop i en sammanhängande process för att möjliggöra en framgångsrik utveckling av 

hållbarhetsredovisningen och därmed även utveckla och förbättra hållbarhetsarbete.  Dessa 

fyra aspekter är vision, struktur, aktiviteter samt resultat. Frostenson et al (2013) förklarar 

vidare samspelet mellan dessa; ”visioner kräver strukturer mot bakgrund av vilka aktiviteter 

kan utföras. Resultatet av hållbarhetsarbetet är en följd av de aktiviteter som utförs och kan 

mätas och rapporteras”. (s. 15)  

 
Figur 2 Vision, struktur, aktiviteter och resultat som ett system. 

 

Denna sammanhängande process och dess aspekter kan kopplas till Castkas et al. (2004) 

ledningssystem. Processen syftar till, som tidigare nämnt, att organisationen behöver ha 

visioner, struktur, aktiviteter samt resultat med avseende på sitt miljöarbete. Castka et el. 

(2004) har inkluderat ytterligare en aspekt; ”förändring och förbättring”.  Denna del i 

processen innebär att organisationen ska sträva efter att hela tiden förbättra sitt 

hållbarhetsarbete och formulera nya visioner, strukturer samt aktiviteter för att ständigt 

utvecklas och förbättra sina resultat. I studien har den sammanhängande processen innefattats 

av aspekterna vision, struktur, aktiviteter samt resultat. ”Förändring och förbättring” har inte 

inkluderats i den sammanhängande processen, utan den aspekten har vi istället tittat mer 

övergripande på utifrån hela aktörernas hållbarhetsarbete. 

 

3.4.1 Vision och struktur 
Första delen ”strategic planning” i Castkas et al. (2004) modell kan kopplas till de första 

delarna i Frostensons et al. (2013) modell; vision och struktur. Vision syftar till de mål 

Vision Struktur Aktiviteter Resultat
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organisationen har med hållbarhetsarbetet (Frostenson et al. 2013). I liknelse med andra 

affärsidéer förklarar Azapagic (2003) att det krävs en hållbarhetsstrategi där organisationen 

tar fram målsättningar och visioner för var de vill nå, när det ska vara uppnått och hur 

organisationen ska gå tillväga för att uppnå dessa. Dessa mål bör vara relevanta för de 

viktigaste miljöfrågor som organisationen har tagit fram i ett tidigare stadie. Ammenberg 

(2004) förklarar vidare att miljömålen kan vara övergripande för hela organisationen och/eller 

detaljerade mindre mål för en avdelning eller ett specifikt område. Enligt Azapagic (2003) 

kan målsättningarna/visionerna exempelvis sättas angående energiförbrukning, avfalls-

produktion eller utsläppsnivåer. Organisationens ambitionsnivå bestäms utifrån om de vill 

vara ledande inom området eller bara följa andra verksamheter inom samma bransch. När 

organisationen tar fram sina mål är det viktigt att dessa är specifika, mätbara, accepterade, 

realistiska samt tidsbestämda (m.a.o SMART-modellen) (Fielding, 1999). Att formulera 

målsättningarna på detta sätt är enligt Azapagic (2003) viktigt för att ledningen ska kunna 

avgöra om målen är uppnådda. Målsättningarna bör även vara realistiska men ändå utmanade 

för organisationen (Azapagic, 2003). För att målen ska kunna uppnås krävs en struktur, eller 

en handlingsram, för hur arbetet ska gå tillväga och som avgränsar samt styr handlingarna i 

den riktning som organisationsledningen eftersträvar. (Frostenson et al, 2012;, Bruzelius & 

Skärvad, 2011; Asif et al, 2013) 

 

3.4.2 Aktiviteter 
Den andra delen i Castkas et al. (2004) modell;”managing resourses, processes, systems” kan 

kopplas till den aspekt som Frostenson et al. (2013) benämner som aktiviteter, det som 

organisationen ska genomföra som en följd av de uppsatta miljömålen och framtagna 

strukturerna. Azapagic (2003) beskriver att de viktiga miljöfrågorna som identifierats bör 

användas för att styra de projekt som ska genomföras för att nå de uppsatta målen. Dessa 

projekt bör riktas mot det viktigaste inom varje affärsområde som exempelvis transporter eller 

produkter etc. Varje projekt bör följas av en detaljerad handlingsplan, specificerat vem som 

bär ansvaret och vilken tidpunkt projektet ska vara utfört. Frostenson et al. (2013) förklarar 

vidare att aktiviteterna i arbetet för ökad hållbarhet bör vara konkreta. 

 

3.4.3 Resultat 
Tredje delen ”measurement & analys” i Castkas et al. (2004) modell kan kopplas till den sista 

delen i Frostensons et al. (2013) modell: resultatet av genomförda aktiviteter och definieras 

som ”mätbara resultat av hållbarhetsarbetet”. Enligt Azapagic (2003) ska kontroller genom-

föras i slutskedet för att fastställa om målsättningarna blivit uppnådda. Dessa kontroll- eller 

mätningsperioder varierar och kan ske från tre månader upp till varje år. Om mätningarna 

visar att målen inte har blivit uppfyllda bör skälen till detta redogöras för och lämpliga 

åtgärder bör bestämmas för att säkerställa att målen uppnås till nästa period istället. Ett annat 

alternativ är att omformulera de ouppnådda målen och göra de mer realistiska. Om 

målsättningarna är uppnådda och tydligt kommunicerade börjar processen om med nya 

formuleringar. Organisationen kommer i och med detta vara medveten om vilket resultat de 

presterat och om deras utveckling går mot, eller ifrån, en hållbar utveckling. (Azapagic, 2003)  

 

3.4.4 Förändring och förbättring 

Sista delen i modellen av Castkas et al. (2004); ”managing change & continuous 

improvement” syftar till den del där organisationen ska förändras och förbättras. Asif et al. 

(2013) förklarar att en integration av ett ramverk/ledningssystem inte är fullständigt om det 

inte också innehåller ständiga förbättringar av hållbarhetsarbetet. Att arbeta för att förbättra 

organisationens resultat borde enligt Hoyle (2001) vara ett ständigt mål. Detta innebär att 
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organisationen alltid bör ifrågasätta sitt arbete, sina metoder och mål för att på så vis förbättra 

sitt arbete med miljön.  

 

3.5 Analysmodell 
I studien har modellen som Frostenson et al. (2012) presenterat tillämpats. Modellen 

innehåller de fyra aspekterna som hållbarhetsredovisningen och hållbarhetsarbetet bör 

omfattas av. Dock har ursprungsmodellen delvis bättre grundats i processledningslitteraturen 

för att passa den aktuella studien. Nedan följer ursprungsmodellen och definitioner av de 

begreppen som använts i studiens modell, och slutligen presenteras ett exempel på hur en 

aktör kan/bör presentera hållbarhetsarbete på ett område för att en sammanhängande process 

ska kunna urskiljas.  

 

Figur 3 Frostenson, Helin & Sandström, 2012 
 

3.5.1 Områden & aspekter 
Begreppen i modellen har vi valt att definiera enligt följande: 

 

3.5.1.2 Områden 

Då denna del av studien endast behandlat områdena Energi, Transporter samt Avfall & 

återvinning i miljöavsnittet för respektive aktör, omfattas den vänstra kolumnen av dessa tre 

områden. Vid de tillfällen som aktörerna exempelvis redovisat aktiviteter och struktur på 

energiområdet, har dessa fält i modellen fyllts i med de aktiviteter och strukturer som 

aktörerna valt att redovisa. Har aktörerna inte redovisat någon handling/resultat har fälten i 

modellen lämnats tomma.  

 

3.5.1.3 Aspekter 

Vision har vi valt att definiera som mål, strävan eller ambition gällande hållbarhetsarbetet 

(Frostenson et al., 2012). Vi har även valt att placera ett mer diffust uttryck som ”ska” till att 

tillhöra aspekten vision då detta uttryck enligt oss uppfattas mer som en förhoppning om vad 

som kan komma att ske framöver i framtiden, exempelvis:  

 

”Samtliga lastbilar ska ha välplanerade rutter och alltid köras så fullastade som möjligt. Vid 

förnyelsen av fordonsparken ska fordon med miljömässigt bästa, kommersiellt gångbara 

motorer väljas” (Axfoods hållbarhetredovisning 2009). 

 

Aspekten Struktur har vi, liksom i den ursprungliga modellen, valt att definiera som 

”organisatorisk struktur eller ramverk för att styra hållbarhetsarbetet”(Frostenson et al., 

2012). Vilket bland annat omfattar olika policys som fiskepolicy och policy från tjänsteresor, 

eller deltagande i olika nätverk. 

 

Nästa aspekt, Aktiviteter, har definierats som ”konkreta aktiviteter eller processer i arbetet för 

ökad hållbarhet” (Frostenson et al., 2012). Begreppet aktiviteter är brett och kan innefatta allt 

Områden/Aspekter Vision Struktur Aktiviteter Resultat 

Ekonomi         

Miljö         

Arbetsmiljö         

Mänskliga rättigheter         

Samhälle         

Produktansvar         
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från att aktörerna börjat använda förnyelsebar el i butikerna, placerat dörrar eller gardiner på 

kyl- och frysdiskar, använder miljöbilar och så vidare.  

 

Den sista aspekten Resultat har definierats som ”mätbara resultat av hållbarhetsarbetet” 

(Frostenson et al., 2012). Denna aspekt omfattas av exempelvis beräknade koldioxidutsläpp, 

lanseringar av nya ekoprodukter, antal miljöbilar, elförbrukning och så vidare.  

 

Som nämnts tidigare ska det finnas en koppling mellan de olika aspekterna för att en 

sammanhängande process ska kunna urskiljas. Nedan följer ett förenklat exempel på hur 

modellen kan/bör se ut för aktörerna.   

 

Figur 4 Ett förenklat exempel på hur modellen används i studien  
 

  

Områden Aspekter Vision Struktur Aktiviteter Resultat 

Energi Minska elför-

brukningen med 

10 % till 2020. 

System för 

mätning och 

uppföljning.  

Installerar lock och 

dörrar på frys- och 

kyldiskar.  

Minskat elförbruk-

ningen med 5 %. 

Transport Minska diesel-

förbrukningen 

med 10 % till 

2020. 

Policy för 

transporter.  

Maximering av fyll-

nadsgraden i lastbi-

larna. 

Dieselförbrukningen 

har minskat med 5 %. 

Avfall & återvinning Minska svinnet 

med 10 % till 

2020. 

 Orderpro-

gram för be-

ställning.  

Förändrade rutiner 

vid beställning. 

Svinnet har minskat 

med 5 %. 
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4 EMPIRI 
I följande kapitel redovisas en bearbetad version av det empiriska materialet för de tre 

aktörerna mellan åren 2008 – 2012. För varje aktör presenteras inledningsvis en 

sammanställning av aktörens samtliga hållbarhetsredovisningar gällande bland annat 

omfång, rubriker och fokusområden. Därefter introduceras de tre områdena energi, 

transporter samt avfall & återvinning.  

 

 

4.1 Axfood 
Organisationen har redovisat enligt Global Reporting Initiative (GRI) sedan år 2008. 

Inledningsvis har sidantalet i Axfoods hållbarhetsredovisning endast förändrats marginellt, 

från att vara 17 sidor år 2010 till 23 sidor år 2012. Miljöavsnittets andel av redovisningen har 

inledningsvis ökat för att därefter minska de två sista åren. Miljöavsnittet presenterades år 

2008 efter avsnitten kunder och medarbetare, för att sedan under de tre senaste åren presenters 

som det första avsnittet i hållbarhetsredovisningen. Huvudrubrikerna för miljöavsnittet under 

åren 2008 till och med 2010 var ”Miljö och hållbarhet ett av fem strategiska mål”, ”Hållbar 

miljö en del av det dagliga arbetet” och ”Miljö – en integrerad del i hela värdekedjan”. För 

2011 och 2012 var huvudrubrikerna ”Miljö – fokus på klimat och kretslopp” (år 2011) och 

”Miljö – offensiva insatser i energiarbetet”(år 2012). 

 

I Axfoods miljöavsnitt finns områdena energiförbrukning, transporter, resor & tjänstebilar, 

avfall samt inköp & urval av produkter representerade för respektive år. Samtliga områden 

har bibehållit sin position i miljöavsnittet, vilken inleds med energi och avslutas med inköp & 

produkter. I hållbarhetsredovisning för år 2012 har Axfood inom miljöavsnittet valt rubriker 

som inleds med ett positivt substantiv: ”Kontroll på elförbrukningen”, ”Bränslesnåla 

transporter”, ”Lönsamt kretslopp” och ”Minskad klimatpåverkan från produkter”, istället 

för de tidigare rubrikerna ”Energiförbrukning”, ”Transporter & tjänsteresor”, 

”Avfall/kretslopp” och ”Inköp och urval av produkter”. 
 

4.1.1 Miljöavsnittet 2008 
Inom energiområdet har Axfood valt att redogöra för hållbarhetsarbetet under rubriken 

”Energiförbrukning”. Till rubriken presenteras två mål och för båda målen presenteras 

aktiviteter. Det redovisas ett resultat för elförbrukning och koldioxidutsläpp men dessa kan 

inte kopplas till målen.  

 

Hållbarhetsarbetet inom transportområdet presenteras under två rubriker. Under den första 

rubriken, ”Transporter”, presenteras information som kan kopplas till samtliga aspekter. 

Dock finns flera angivna mål, men det är endast målet gällande alkolås som kan kopplas till 

samtliga aspekter. För målet gällande fordonsparken finns ingen ytterligare information som 

kan kopplas till de övriga aspekterna. För de övriga två målen saknas struktur och resultat. För 

resultatet gällande koldioxidutsläpp saknas ett mål. Under den andra rubriken ”Resor och 

tjänstebilar” presenteras ett antal mål men där information gällande aktiviteter och resultat 

saknas, och endast för målet gällande tågresor finns information presenterad som kan kopplas 

till aspekten struktur. 

 

Inom området avfall & återvinning presenteras arbetet under rubriken ”Avfall”. Axfood 

redogör för två mål; förbättra avfallssorteringen och minska svinnet av mat. För målet 

gällande förbättring av avfallssorteringen presenteras ingen övrig information. Axfood 
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presenterar visserligen aktiviteter som kan kopplas till målet gällande avfallssortering, men 

aktiviteterna som presenteras visar endast att Axfood källsorterar och märker sina egna 

märkesvaror för hur de ska sorteras. Det presenteras alltså inga aktiviteter som handlar om att 

förbättra avfallssorteringen. För det andra målet saknas information som kan kopplas till 

övriga aspekter.  

 

4.1.2 Miljöavsnittet 2009 
Informationen gällande hållbarhetsarbetet inom energiområdet presenteras under rubriken 

”Energiförbrukning” och är endast i form av ett resultat, information gällande resterande 

aspekter saknas.  

 

Inom transportområdet presenteras hållbarhetsarbetet under två rubriker, ”Transporter” och 

”Resor och tjänstebilar”. Under rubriken ”Transporter” presenteras information gällande 

alkolås vilket kan kopplas till samtliga aspekter förutom vision. För de resterande mål som 

presenteras inom transportområdet saknas information gällande struktur och resultat. För 

målet avseende välplanerade rutter och fordonsparkens motorer saknas information som kan 

kategoriseras till övriga aspekter, och för målet gällande minskad bränsleförbrukning 

presenteras endast information som kan kopplas till aktiviteter. Inget mål redovisas gällande 

koldioxidutsläpp men ett resultat presenteras för koldioxidutsläpp gällande transporter, gods 

och omsättning. Inom området ”Resor och tjänstebilar” finns ett antal mål men det är endast 

för ett av målen, tjänsteresor med tåg, som Axfood presenterar en struktur för hållbarhets-

arbetet. För samtliga mål saknas information gällande aktiviteter. Målen rörande tjänsteresor 

och tjänstebilsflottan redovisas inget resultat för. Axfood redovisar ett resultat för 

koldioxidutsläpp från tjänsteresor men inget mål.  

 

Hållbarhetsarbetet inom avfall & återvinning redogörs under rubriken ”Avfall”. Det 

presenteras fyra mål och för tre av dessa finns information som kan kopplas till aktiviteter. 

För det sista målet gällande medarbetarutbildning finns ingen övrig information presenterad.  

 

4.1.3 Miljöavsnittet 2010 
Inom energiområdet presenteras hållbarhetsarbetet under rubriken ”Energiförbrukning”. Till 

denna rubrik presenteras mål, struktur och aktiviteter som är sammanhängande. Den enda 

resultat som finns presenterat, och som kan kopplas till målet gällande en 30 procent 

minskning av energiförbrukningen, är att det fyraprocentiga målet de haft inte har uppnåtts. 

Detta mål har inte presenterats tidigare år utan dyker upp i 2010 års hållbarhetsredovisning 

som ett icke uppfyllt mål. Även ett resultat angående elförbrukning presenteras, men resultatet 

kan inte kopplas till målet om att minska energiförbrukningen utan handlar endast om den 

totala elförbrukningen.  

 

Axfoods hållbarhetsarbete inom transportområdet presenteras under två rubriker. Målen 

under den första rubriken ”Transporter” har inte förändrats under år 2010 utan är detsamma 

som föregående år. För målet om mer välplanerade rutter finns struktur presenterad men för 

resterande mål saknas detta. De redovisar inget resultat för arbetet gällande ”eco-driving” 

trots att det målet funnits med sedan 2008. Även målet gällande fordonsparken har funnits 

med sedan 2008 men inte heller för detta mål finns några aktiviteter eller resultat 

presenterade. Till skillnad från föregående år presenteras information som endast kan kopplas 

till aktiviteter och resultat. Axfood redovisar ett resultat gällande koldioxidutsläpp men 

presenterar inget mål för utsläppen. Under andra rubriken ”Tjänsteresor” har Axfood även 

2010 valt att presentera en policy för tågresor, men presenterar inget mål som kan kopplas till 

den strukturen trots att de gjort det tidigare år. För samtliga mål presenteras varken struktur 
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eller aktiviteter. Resultat presenteras endast för målet rörande 100 % miljöbilar. Axfood har 

dessutom valt att redovisa koldioxidutsläpp för tjänsteresor men, likt föregående år, saknas ett 

mål gällande koldioxidutsläpp.    

 

Inom avfall & återvinning redovisas hållbarhetsarbetet under rubriken ”avfall och kretslopp”. 

Under 2010 har matavfall till biogasanläggningar tillkommit som ett nytt mål, resterande mål 

är detsamma som under år 2009. Fortfarande saknas information gällande struktur och resultat 

av hållbarhetsarbetet. 

 

4.1.4 Miljöavsnittet 2011 
För hållbarhetsarbetet inom energiområdet presenteras information som sammanhängande 

kan kopplas till samtliga aspekter. 

 

Likt 2010 har Axfood valt att presentera hållbarhetsarbetet inom transportområdet under 

rubrikerna ”Transporter” och ”Tjänsteresor”. Det presenteras tre mål under rubriken 

”Transporter”. För målet gällande dieselförbrukning saknas fortfarande ett redovisat resultat, 

för övriga aspekter finns information presenterad.  För målet gällande koldioxidutsläpp finns 

information som kan kopplas till samtliga aspekter i en sammanhängande process. För det 

tredje målet saknas information som kan kopplas till de övriga aspekterna.  Likt förgående år 

presenteras aktiviteter och resultat gällande alkolås men information om mål och struktur 

saknas. För målet att minska ”Tjänsteresor” finns en struktur men det saknas information 

gällande resultat och aktiviteter. För det andra målet, angående val av miljöbil, presenteras 

endast ett resultat för andelen miljöbilar i tjänstebilsflottan. Axfood presenterar alltså inte hur 

stor andel som har valt miljöbil under året.  

 

Inom avfall & återvinning presenteras hållbarhetsarbetet under rubriken ”Kretslopp” och 

informationen som presenteras kan kopplas till samtliga aspekter förutom resultat.  

 

4.1.5 Miljöavsnittet 2012 
Inom energiområdet har Axfood valt att presenteras hållbarhetsarbetet under rubriken 

”Kontroll på elförbrukningen”. För målet som presenteras finns information som kan kopplas 

till samtliga aspekter förutom aktiviteter.  

 

På transportområdet har Axfood 2012 valt att slå samman rubrikerna ”Transporter” och 

”Tjänsteresor” till ”Bränslesnåla transporter”. Målen omfattar både tjänsteresor och 

transporter, men ingen struktur presenteras och de aktiviteter som redovisas omfattar bara 

transporter. Axfood presenterar resultat gällande koldioxidutsläpp för tjänsteresor och 

transporter, men saknar mål gällande dessa resultat. Arbetet rörande alkolås presenteras 

endast i form av ett resultat. Axfood har uppnått målet gällande miljöbilar, men målet för 

detta finns inte presenterat i årets redovisning utan nämns endast 2009.  

 

Under rubriken ”Lönsamt kretslopp” presenteras hållbarhetsarbetet gällande avfall & 

återvinning. Likt föregående år redovisas inget resultat för arbetet inom avfall och 

återvinning, dock har en struktur för hållbarhetsarbetet tillkommit som kan kopplas ihop till 

målen och aktiviteterna. 

 

4.2 Coop/KF 
Organisationen har redovisat enligt Global Reporting Initiative (GRI) sedan 2009. Under åren 

2008-2012 har antalet sidor på Coop/KFs hållbarhetsredovisning varierat från att 

inledningsvis år 2008 haft en topp på 44 sidor för att sedan näst kommande år minska till 25 
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sidor. Därefter har hållbarhetsredovisningen ökat till drygt 30 sidor 2010/2011 för att slutligen 

under 2012 minskat till 11 sidor. Miljöområdet har ungefär haft samma utveckling som hela 

hållbarhetsredovisningen. Från 12 sidor år 2008 till att variera följande år mellan 5 till 6 sidor, 

och slutligen år 2012 minska till 3 sidor. Coop/KFs val av huvudrubriker för hållbarhets-

redovisningen har under åren 2008-2012 kretsat kring samma tema; ”hållbar konsumtion” 

och ”hållbar utveckling”. Avsnitten som presenterats i hållbarhetsredovisningen har 

inledningsvis varit tre stycken (år 2008); miljö, intressent dialogen och socialt ansvar. 

Därefter har fler avsnitt tillkommit, och i 2011 år redovisning fanns sex avsnitt presenterade. 

Under 2012 har KF valt att ta bort avsnittet gällande ägare och ändrat rubrikerna ”Kunder”, 

”Miljö”, ”Leverantörer & affärspartners”, till ”Hållbart sortiment”, ”Hållbara butiker” och 

”Hållbara leverantörer”. Under de fyra första åren, år 2008-2011, har miljöavsnittet 

presenterats först i hållbarhetsredovisningen för att därefter under år 2012 presenteras efter 

”Hållbart sortiment”. Huvudrubrikerna för miljöavsnittet har förändrats från att 2008 gälla 

sortiment till att de resterande åren istället handla om miljö.  

 

Coop/KFs val av text- och bildrubriker i miljöavsnittet har varierat i stor utsträckning mellan 

åren 2008-2012. Under 2008 presenteras exempelvis ett betydande antal rubriker då Coop valt 

att presentera information gällande både miljö och sortiment/kunder under avsnittet ”Miljö”. 

Under 2009 har KF delat upp miljöavsnittet till ”kunder” och ”miljö” och presenterar endast 

i miljöavsnittet hållbarhetsarbetet gällande ”energi”, ”transporter” samt ”avfall & 

återvinning”. I 2010 års hållbarhetsredovisning har rubriken ”utsläpp av växthusgaser” 

tillkommit i miljöavsnittet och KF har dessutom valt att strukturera upp de olika områdena i 

underrubrikerna mål, insatser & resultat samt framtida inriktning. Under 2011 fortsatte antalet 

rubriker inom miljöavsnittet att öka och bland annat tillkom rubriken ”Köldmedia”. KF har 

även valt att i miljöavsnittet presentera information gällande ”Koncernens miljöpåverkan” 

och en sammanfattning av hållbarhetsarbetet på miljöområdet under rubriken ”Klimat-

påverkan är en strategiskfråga”. Under 2012 har antalet rubriker reducerats och KF har valt 

att inleda miljöavsnittet med rubriken ”Verksamhet med miljöhänsyn” istället för 

”Koncernens miljöpåverkan” som var den inledande rubriken år 2011. KF har dessutom valt 

att i 2012 års hållbarhetsredovisning presentera Transporter” och ”Köldmedia” före 

”Energi”, vilken tidigare år presenterats som det första området. 

 

4.2.1 Miljöavsnittet 2008 
Hållbarhetsarbetet inom energiområdet presenteras under tre rubriker. Under rubriken 

”Energi” verkar Coop presentera ett övergripande mål som gäller för samtliga rubriker. 

Förutom målet presenteras även en aktivitet och ett resultat. Målet handlar om hur långt de 

kommit i arbetet med att minska utsläppen av koldioxid per kvadratmeter från elektricitet, 

men resultatet som Coop presenterar gäller elförbrukning, utsläpp av koldioxid i ton samt 

energianvändningen i kWh och kWh/m2. Till rubriken ”Byggnader med låg energi-

förbrukning” presenteras varken mål eller struktur för hållbarhetsarbetet. De aktiviteter och 

resultat som presenteras kan inte kopplas till varandra. Slutligen under rubriken ”Effektiv 

energijakt” saknas information som kan kopplas till struktur och mål.  

 

Hållbarhetsarbetet inom transportområdet presenteras under tre rubriker. Till rubriken 

”Transporter” har Coop valt att presentera ett övergripande mål för hållbarhetsarbetet för att 

under övriga rubriker presentera aktiviteterna för att uppnå målet. Resultatet som presenteras 

under rubriken ”Transporter” kan dock inte kopplas ihop med målet. Till rubriken 

”Varutransporter till terminalen läggs på järnväg” saknas information gällande mål, struktur 

och resultat. Under rubriken ”Sparsammare körning” saknas information som kan kopplas till 

mål och struktur för hållbarhetsarbetet.  
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Inom området avfall & återvinning presenteras hållbarhetsarbetet under tre rubriker. Under 

den första rubriken ”Återvinning & avfall” finns information presenterad gällande vision och 

aktiviteter. Även resultat redovisas men i det resultatet framkommer inte om några 

förändringar skett utan är endast en redogörelse för hur mycket som slängts. Under andra 

rubriken ”Förpackningar sorteras” finns endast en aktivitet som kan kopplas till resultatet, 

medan information gällande vision och struktur saknas. Till rubriken ”Flaskor blir vagnar” 

presenteras information gällande vision och ett tillhörande resultat. 

 

4.2.2 Miljöavsnittet 2009 
På energiområdet presenteras arbetet under rubriken ”Energi”. För målen presenteras både 

resultat och aktiviteter men likt år 2008 saknas information som kan kopplas till struktur.  

 

Hållbarhetsarbetet inom transportområdet presenteras under rubriken ”Transporter”.  För 

målet som presenteras saknas information som kan kopplas till struktur, dock presenteras både 

aktiviteter och resultat. KF redovisar ett resultat över andelen transporter som lyfts över till 

järnväg och ett resultat gällande en ökning av motorer med lägre utsläpp, dock saknas 

information som kan kopplas till övriga aspekter. De redovisar även ett resultat gällande 

koldioxidutsläpp och andel miljöbilar dock saknas mål till dessa resultat. För aktiviteten och 

resultatet gällande transporter vid byggnationer presenteras ingen övrig information som kan 

kopplas till vision eller struktur.   

 

Inom området avfall & återvinning presenteras hållbarhetsarbetet under rubriken 

”Återvinning och avfall”. Till rubriken presenteras en struktur för hållbarhetsarbetet, dock har 

KF valt att inte arbeta utifrån strukturen under år 2009. För målen presenteras information 

som kan kopplas till både aktiviteter och resultat.  

 

4.2.3 Miljöavsnittet 2010 
Under rubriken ”Energi” presenteras hållbarhetsarbetet gällande energiområdet. Under år 

2010 saknas fortfarande information som kan kopplas till struktur. För målet gällande 

elförbrukningen presenteras information som kan koppla till aktiviteter och resultat. För målet 

gällande fastighetsbolaget presenteras resultat, dock saknas information som kan kopplas till 

aktiviteter.  

 

KF har valt att presentera hållbarhetsarbetet inom transportområdet under rubriken 

”Transporter”. Målet som presenterats gäller godstransporters dieselförbrukning men 

strukturen för hållbarhetsarbetet som presenterats gäller tjänstebilar. För hållbarhetsarbetet 

gällande tjänsteresor presenteras information rörande struktur och resultat. För målet gällande 

dieselkonsumtion presenteras information som kan kopplas till aktiviteter och resultat. KF 

redovisar koldioxidutsläpp för varutransporter och tjänsteresor, andel miljöbilar, antal 

tjänstebilar samt nyttjad lastbilsflotta men presenterar inga mål för dessa resultat.  

 

Inom avfall & återvinning presenteras hållbarhetsarbetet under fyra rubriker. Under den 

första rubriken ”Återvinning & avfall” presenteras ett övergripande mål för samtliga rubriker. 

Även ett resultat redovisas men i det resultatet framkommer inte om några förändringar skett 

utan resultatet är endast en redogörelse för hur mycket som återvunnits. Under andra rubriken 

”Återvinning” presenteras information som kan kopplas till samtliga aspekter. För målet 

under rubriken ”Fysiskförstörelse” finns information presenterat gällande struktur och 

resultat. Under rubriken ”Släng inte maten” presenteras aktiviteter för att minska den fysiska 

förstörelse men information gällande struktur och resultat saknas.  
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4.2.4 Miljöavsnittet 2011 
Arbetet inom energiområdet presenteras under rubrikerna ”Energiförbrukning” och ”Energi-

effektiv fastighetsägare”. Likt föregående år presenteras ingen struktur för hållbarhetsarbetet 

inom energiområdet. Till rubriken ”Energiförbrukning” presenteras information som kan 

kopplas till vision, aktiviteter och resultat. Under rubriken ”Energieffektiv fastighetsägare” 

presenteras information som kan kopplas till aktiviteter och resultat, men bara två av 

resultaten kan kopplas till aktiviteterna.  

 

Inom transportområdet presenteras hållbarhetsarbetet under fem rubriker. Under den första 

rubriken ”Transporter” presenteras mål och aktiviteter, dock saknas information gällande 

struktur och det resultat som redovisas kan inte kopplas till målet om att optimera logistik 

lösningen. Under andra rubriken ”Effektiv logistik - alltid en utmaning” finns endast 

information som kan kopplas till aspekten vision. Till rubriken ”Miljökrav på transport-

leverantörer” presenteras information som kan kopplas till vision, struktur och resultat. För 

rubriken ”Minskade utsläpp från resor” presenteras struktur och resultat, dock saknas mål och 

aktiviteter. Under rubriken ”Klimatekonomisk reklamdistribution” presenteras endast en 

aktivitet. 

 

Inom området avfall & återvinning har KF valt att presentera arbetet under tre rubriker. 

Under den första rubriken ”Återvinning & avfall” presenteras information som kan kopplas 

till samtliga aspekter. Dock kan inte de aktiviteter som presenteras kopplas till målet. Under 

rubriken ”Fysisk förstörelse” presenteras information som kan kopplas till samtliga aspekter 

förutom struktur. Till rubriken ”Släng inte maten” presenteras information som endast kan 

kopplas till aktiviteter. 

 

4.2.5 Miljöavsnittet 2012 
På energiområdet har KF valt att presentera information under två rubriker; ”Energi” och 

”Miljöanpassade fastigheter”. Under rubriken ”Energi” presenteras information som kan 

kopplas till vision, aktiviteter och resultat, men likt föregående år saknas information 

angående struktur. Trots att KF redovisar resultat gällande elförbrukning kan det inte kopplas 

till målet då det inte framkommer om några förändringar skett utan resultatet är endast en 

redogörelse för förbrukning. Under rubriken ”Miljöanpassade fastigheter” presenteras endast 

information rörande aktiviteter och resultat.  

 

Inom transportområdet har KF valt att presentera hållbarhetsarbetet under fyra rubriker. 

Under rubriken ”Transporter” presenteras endast information gällande aktiviteter och 

resultat. Dock kan inte resultatet som presenteras kopplas till aktiviteten. Till den andra 

rubriken ”Miljöanpassad logistik” presenteras information gällande aktiviteter och resultat. 

För den tredje rubriken ”Minskat resande” presenteras information som endast kan kopplas 

till resultat, och för rubriken ”klimatekonomiska försändelser” redovisas en aktivitet och ett 

tillhörande resultat. 

 

För området avfall & återvinning har KF valt att presentera hållbarhetsarbetet under två 

rubriker. Under rubriken ”Avfall & återvinning” presenteras information som kan kopplas till 

vision och resultat. KF redovisar ett resultat för den fysiska förstörelsen som andel av 

omsättning trots att det saknat något mål som kan kopplas till det resultatet. Under rubriken 

”Matsvinn i fokus” presenteras information som kan kopplas till aspekterna vision, aktiviteter 

och resultat.   
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4.3 ICA  
Organisationen har redovisat enligt Global Reporting Initiative (GRI) sedan 2008. ICAs 

hållbarhetsredovisning har förändrats från att vara 22 sidor år 2008 till att fem år senare, år 

2012, ha ökat till 102 sidor. Mellan åren 2009 till 2010 minskade hållbarhetsredovisningen 

från 69 sidor till 20 sidor för att sedan året därpå öka med över 60 sidor. Slutligen år 2012 

ökade redovisningen med ytterligare 20 sidor. Även miljöavsnittet har haft en liknade 

utveckling, från att inledningsvis varit mellan fem till åtta sidor till att år 2011 öka med 14 

sidor och slutligen 2012 hamna på 21 sidor. Men miljöavsnittets andel av hållbarhets-

redovisningen ligger 2012 på samma nivå som 2008 och presenterade områden inom 

miljöavsnittet har vuxit från 2 stycken år 2008 till 6 stycken år 2012. Förutom för år 2010 har 

miljöavsnittet presenterats först och då ICA inledningsvis valt att presentera både miljö och 

sortiment i samma avsnitt har även valet av huvudrubrik för miljöavsnittet påverkas av detta: 

”Med klimat och ekologiskt i fokus” (år 2008) och ”Årets frågor – klimat och hållbart fiske” 

(år 2009). Resterande år har miljö och sortiment (kvalitet) presenteras under olika avsnitt, 

vilket även tydliggjorts i valet av rubriker för dessa år: ”Bra miljö är en bra affär” (år 2010), 

”ICAs arbete med miljö” (år 2010) och ”Miljöhänsyn i stort och smått” (år 2012). 

 

Utmärkande för ICAs val av text- och bildrubriker i miljöavsnittet är det stora antalet rubriker 

under år 2008 och 2009, men trots att miljöavsnittet växer från 8 sidor till 21 sidor minskar 

antalet rubriker under 2012. Under år 2008 inleder ICA miljöavsnittet med att presentera 

information gällande deras miljöarbete och klimatstrategi för att därefter presenteras 

hållbarhetsarbetet gällande sortimentet. I 2008 års hållbarhetsredovisning tar ICA upp huvud-

områdena: ”Så tar Ica miljöansvar i logistik och transporter”, ”Så tar Ica miljöansvar i 

lager- och butiksdrift” och ”Så arbetar Ica med resor i tjänsten”. Även under år 2009 inleder 

ICA med deras klimatstrategi för att sedan presenterar hållbarhetsarbetet gällande sortiment. 

Huvudområdena är det samma som år 2008, dock presenteras ”Så gör ICA med resor i 

tjänsten” före ”Miljöansvar i lager och butik”.  Under 2010 presenteras hållbarhetsarbetet 

gällande miljö och sortiment (kvalitet) separat, och avfall presenteras som ett eget huvud-

område. ICA inleder 2010 års miljöavsnitt med rubrikerna ”Vattnet”, ”Luften”, ”Jorden” och 

”Skogen”. Huvudområdena presenteras i följande ordning: energi, transporter och avfall. 

Rubrikerna på dessa områden har ändrats från: ”Så tar Ica miljöansvar i logistik och 

transporter”, ”Så tar Ica miljöansvar i lager- och butiksdrift” och ”Så arbetar Ica med resor 

i tjänsten”, till ”Energieffektivare butiker och lager”, ”Bättre kontroll på transporterna” 

och ”Förbättrad avfallshantering”. Under 2011 har ICA valt att inleda miljöavsnittet med de 

viktigaste händelserna som inträffat under året och det som även kommer ske under år 2012. 

ICA presenterar vidare arbetet gällande ”Vattnet”, ”Luften”, ”Jorden” och ”Skogen”. Likt 

föregående år presenterar ICA hållbarhetsarbetet gällande ”Energianvändning” först, medan 

”Vårt avfall och hur vi tar hand om det” presenteras före ”Så miljöanpassar vi våra 

transporter”. Under 2012 presenteras de tre huvudområden i samma ordning och miljöavs-

nittet är nästintill identisk som 2011.  

 

4.3.1 Miljöavsnittet 2008 
På energiområdet har ICA valt att presentera informationen gällande hållbarhetsarbetet under 

nio rubriker. För samtliga av dessa rubriker saknas information som kan kopplas till 

aspekterna vision och struktur. För rubrikerna ”Så tar ICA miljöansvar i lager- och 

butiksdrift” och ”Kraft på taket” saknas även information gällande aktiviteter men resultat 

presenteras. För rubrikerna ”Släcka lampor”, ”Byta ut belysning”, ”Klimatsmart” och 

”Energikampanjer för stamkunder” presenteras endast information gällande aktiviteter. För 

rubrikerna ”Övergång till förnyelsebar el”, ”Lock och dörrar på kyl och frys” och ”Utveckla 

styrsystem” redovisas både aktiviteter och ett sammanhängande resultat. 
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Inom transportområdet presenteras arbetet under fem rubriker. För de två första, ”Så tar ICA 

miljöansvar i logistik & transporter” och ”Flexiwagon” presenteras information som endast 

kan kopplas till aktiviteter. Till rubriken ”Krav på chaufförer & speditörer” presenteras två 

mål men bara för ett av målen finns information som kan kopplas till aktiviteter. Under 

rubriken ”Så arbetar ICA med resor i tjänsten” har ICA valt att presentera information som 

kan kopplas till samtliga aspekter förutom ”vision”. För rubriken ”Miljö och trafiksäkerhet” 

presenteras ett mål gällande alkolås, men aktiviteterna handlar om dieseltyp och köldaggregat, 

och det redovisade resultatet rör dieselförbrukning.  

 

Inom området avfall & återvinning har ICA valt att under rubriken ”Avfall” endast redovisa 

ett resultat för hållbarhetsarbetet. 

 

4.3.2 Miljöavsnittet 2009 
För energiområdet presenteras hållbarhetsarbetet under åtta rubriker. Likt år 2008 saknas för 

samtliga rubriker information som kan kopplas till aspekten struktur. Till rubriken ”Så tar 

ICA ansvar” presenteras mål, aktiviteter och resultat men dessa kan inte kopplas ihop. Under 

rubriken ”Energisnålare butiker” redovisas endast information gällande mål och aktiviteter. 

Till rubriken ”Byta ut belysning” presenteras aktiviteter och resultat. För de fem resterande 

rubrikerna presenteras information som endast kan kopplas till aktiviteter.  

 

Inom transportområdet har ICA valt att presentera arbetet under sju rubriker. Under rubriken 

”Så tar ICA ansvar” finns både aktiviteter och resultat presenterade. Till den andra rubriken 

”Så gör ICA med resor i tjänsten” finns information presenterad som kan koppas till 

aspekterna struktur, aktiviteter och resultat. Till rubriken ”KNEGar” tillsammans presenteras 

endast en struktur. ICA har endast under rubriken ”Miljö- och trafiksäkerhet” presenterat 

information gällande mål och till det målet finns även ett resultat. För de tre resterande 

rubriker presenteras endast information gällande aktiviteter.  

 

Inom området avfall & återvinning presenteras informationen under fyra rubriker. Endast 

under rubriken ”Återvinna mer” presenteras mål och aktiviteter för hållbarhetsarbetet, och likt 

år 2008 saknas information gällande struktur för samtliga rubriker. Under rubrikerna ”Äta 

snart är smart” och ”Kasta mindre” presenteras endast aktiviteter. Till rubriken ”Miljö-

anpassad shoppingkassar” redovisas endast ett resultat.  

 

4.3.3 Miljöavsnittet 2010 
Hållbarhetsarbetet inom energiområdet presenteras under tre rubriker. Information gällande 

vision och struktur saknas under samtliga rubriker. Endast under rubriken ”Morgondagens 

butik spar miljö och pengar” presenteras aktiviteter. För samtliga rubriker presenteras 

information som kan kopplas till aspekten resultat.  

 

ICA har gått från att år 2009 presentera transportområdet under sju rubriker, till att år 2010 

endast presentera arbetet under en rubrik, ”Bättre kontroll på transporterna”. Informationen 

kan endast kopplas till aktiviteter och resultat, men endast ett av resultaten kan kopplas till 

aktiviteten. ICA har dessutom valt att redovisa resultat gällande tjänsteresor men information 

gällande de övriga aspekterna saknas.  

 

Inom området avfall & återvinning har ICA valt att presentera arbetet under rubriken 

”Förbättrad avfallshantering” och likt 2009 saknas information gällande struktur. Den 

informationen som presenteras kan kategoriseras till aspekterna vision och resultat. 
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4.3.4 Miljöavsnittet 2011 
Inom energiområdet presenteras hållbarhetsarbetet under tre rubriker. Under rubriken 

”Energianvändning” presenteras ett mål och ett tillhörande resultat. För de övriga resultaten 

finns ingen ytterligare information som kan kopplas till resterande aspekter. Målet under 

rubriken ”Åtgärder för minskad energianvändning” är densamma som målet under rubriken 

”Energianvändning”, och för det målet finns ett resultat. De aktiviteter som presenteras kan 

inte kopplas till målet men till de övriga resultaten. Till rubriken ”Energismarta produkter 

och tjänster” finns två mål och till dessa finns aktiviteter och resultat presenterade.  

 

ICA presenterar hållbarhetsarbetet inom transportområdet under rubrikerna ”Så miljö-

anpassar vi våra transporter” och ”Så miljöanpassar vi våra resor”. Under rubriken ”Så 

miljöanpassar vi våra transporter” presenteras information som kan kopplas till samtliga 

aspekter. Dock kan inte målet kopplas till den övriga informationen som presenteras. Under 

rubriken ”Så miljöanpassar vi våra resor” presenteras information gällande aspekterna 

struktur, aktiviteter och resultat. Den struktur som redovisas kan kopplas ihop med ett av 

resultaten men aktiviteten och de övriga resultaten kan inte kopplas ihop.  

 

Inom avfall & återvinning presenteras hållbarhetsarbetet under rubriken ”Vårt avfall och hur 

vi tar hand om det”. ICA har två mål, för båda målen presenteras både aktiviteter och resultat. 

Även under detta år saknas information som kan kopplas till aspekten struktur.  

 

4.3.5 Miljöavsnittet 2012 
Inom energiområdet presenteras informationen under tre rubriker. Under rubriken ”Energi-

användning” presenteras information som kan kopplas till samtliga aspekter, dock saknas 

tillräckligt med information gällande strukturen för att kunna avgöra om den kan kopplas ihop 

med de övriga aspekterna. Resultaten och aktiviteterna som presenteras kan kopplas till målet, 

dock är aktiviteterna inte så konkreta. Till rubriken ”Åtgärder för minskad energianvändning” 

presenteras ett mål för en butik i Sverige. Detta mål kan inte kopplas till resterande aspekter. 

Strukturen som presenteras är densamma som för rubriken ”Energianvändning” och endast en 

av aktiviteterna har tillhörande resultat. ICA presenterar dessutom ett resultat gällande 

svanenmärkta butiker trots att ingen övrig information avseende detta har presenteras. För 

sista rubriken ”Energismarta produkter”, redovisas två mål, för målet gällande bärkassar 

presenteras en aktivitet och ett resultat, och för det andra målet presenteras endast ett resultat. 

För de övriga aktiviteterna om förnybar el presenteras endast ett resultat.   

 

På transportområdet har ICA valt att presentera hållbarhetsarbetet under två rubriker. Under 

rubriken ”Så miljöanpassar vi våra transporter” kan informationen kopplas till samtliga 

aspekter, dock kan målet endast kopplas till en enskild aktivitet. Till rubriken ”Så miljö-

anpassar vi våra resor” finns två strukturer men endast för den ena finns en aktivitet och ett 

resultat presenterat. Även 2012 redovisar ICA resultat gällande videokonferenser och telefon-

konferenser men ingen övrig information gällande de resterande aspekterna. Övriga aktiviteter 

och resultat kan inte kopplas till informationen i de andra aspekterna.  

 

Arbetet inom avfall & återvinning presenteras under rubriken ”Vårt avfall och hur vi tar 

hand om det”. ICA har två mål, för båda målen presenteras både aktiviteter och resultat. Även 

detta år saknas information som kan kopplas till aspekten struktur. 
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5 ANALYS 
I följande kapitel tolkas det empiriska materialet med den teoretiska referensramen. 

Inledningsvis analyseras respektive aktör var för sig och avsnitten inleds med att materialet 

gällande strukturen av hållbarhetsredovisningen tolkas. Därefter analyseras och jämförs 

områdena energi, transporter samt avfall & återvinning inom miljöavsnitten. Kapitlet 

avslutas med en övergripande jämförelse mellan aktörerna. 

 
 

5.1 Inledning  
Denna studie har baserats på antagandet att hållbarhetsredovisningen bör redogöra för en 

sammanhängande process och detta antagande har även legat till grund för analysen.  Fokus i 

analysen har varit på om, och i sådana fall hur, aktörernas hållbarhetsredovisning har 

utvecklats över tiden samt förändrats mellan de tre aktörerna. Den sammanhängande 

processen syftar till att organisationen behöver ha en vision, struktur, aktiviteter samt resultat. 

Analysen kommer även att behandla om och hur hållbarhetsarbetet har förbättrats genom åren 

avseende dessa aspekter. Vidare kommer analysen även behandla hållbarhetsredovisningarnas 

övergripande struktur, om den under perioden 2008 till 2012 har förändrats och i sådana fall 

på vilket sätt. 

 

5.2 Axfood 
Inledningsvis analyseras det empiriska materialet gällande strukturen av Axfoods 

hållbarhetsredovisning för åren 2008 till 2012. Därefter presenteras analysen gällande 

miljöavsnittet för respektive år. 

 

5.2.1 Hållbarhetsredovisningens struktur 2008-2012 
Axfoods hållbarhetsredovisning har genom åren varit i princip lika lång och endast förändrats 

med några sidor till och från, och samma trend har även kunnat utskiljas på miljöavsnittet där 

andelen av redovisningen ökat inledningsvis för att därefter minska de två sista åren. 

Miljöavsnittet har presenterats först de tre sista åren vilket kan tolkas som att området fått en 

ökad betydelse för Axfoods verksamhet och hållbarhetsarbete. Att ta ansvar för miljön är för 

dagligvaruhandel en viktig del då branschens miljöpåverkan är betydande (Röös, Sundberg, 

Salomon & Wivstad, 2013). Det är viktigt att organisationen identifierar och fångar upp 

intressenternas förväntningar och krav. Detta för att hållbarhetsredovisningen ska vara 

relevant och tillgodose intressenternas krav och på så vis säkerställa en plats på en framtida 

marknad. (Frostenson et al, 2012; Ammenberg, 2004) Genom att tillmötesgå intressenternas 

krav legitimerar dessutom organisationer sin verksamhet, vilket också kan förklara varför 

Axfood väljer att redovisa miljörelaterad information (Ljungdahl, 1999). 

 

Ytterligare förändringar som har kunnat urskiljas i Axfoods hållbarhetsredovisning är hur 

rubrikerna förändrats under perioden 2008-2012. Axfood har ändrat rubrikerna i 

miljöavsnittet under 2012 från ”Energiförbrukning”, ”Transporter & tjänsteresor” och 

”Avfall” till ”Kontroll på elförbrukningen”, ”Bränslesnåla transporter” och ”Lönsamt 

kretslopp”. Dessa rubriker ger ett intryck av att Axfood förbättrat hållbarhetsarbetet och 

därmed kan rubrikerna bidra till att Axfood uppfattas som mer miljövänligare än tidigare år, 

trots att informationen som presenteras är ungefär densamma under alla år. Att Axfood 

befinner sig i en bransch där påverkan på miljö är betydande kan förklara varför de väljer att 

framhålla sin påverkan mer positivt (Weber, 2008). För att vara framgångsrika måste 

organisationer numera ta ett större ansvar för miljön vilket kan leda till att organisationer 
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bland annat marknadsför sig själva som mer miljövänliga än vad de faktiskt är (Rohmer, 

2007). Slutligen kan nämnas att trots att Axfood börjat redovisa enligt Global Reporting 

Initiative (GRI) år 2009 verkar inte det ha påverkat strukturen i större grad då strukturen 

under perioden 2008-2012 varit ungefär densamma.  

 

5.2.2 Axfoods miljöavsnitt år 2008 
I hållbarhetsredovisningen för 2008 presenteras totalt tolv mål för de tre områdena energi, 

transporter samt avfall & återvinning. När organisationen formulerar mål är det viktigt att 

målen uppfyller kriterierna i den så kallade SMART-modellen. Målen ska vara specifika, 

mätbara, accepterade, realistiska samt tidsbestämda. (Fielding, 1999) Generellt är målen för 

detta år ganska otydliga och endast två av målen uppfyller kriterierna specifika, mätbara, samt 

tidsbestämda (kriterierna realistiska och accepterade är i denna studie svårt att uttala sig om, 

därför kommer dessa inte behandlas i studien). Målen ska formuleras på så vis att de uttrycker 

var organisationen vill nå, när målet ska vara uppnått och hur de ska gå tillväga för att nå 

målen. Att på detta sätt formulera målsättningarna är viktigt för att ledningen ska kunna 

avgöra om målen blivit uppnådda. (Azapagic, 2003) 

 

Inom energiområdet saknas struktur för hållbarhetsarbetet vilket kan förklara varför resultatet 

som presenterats inte kan kopplas ihop med målet. Det är med hjälp av strukturen som arbetet 

arbetets tillvägagångs presenteras och styrs (Frostenson et al, 2012; Bruzelius & Skärvad, 

2011; Asif et al, 2013).  

 

Inom transportområdet kunde en sammanhängande process identifieras, vilken var målet 

gällande alkolås.  

 

Inom området avfall & återvinning presenterar Axfood ett mål om att förbättra 

avfallssorteringen, men de presenterar inga konkreta aktiviteter för hur de ska förbättra 

arbetet. De nämner endast att de sorterar, tar emot returflaskor och märker egna varor för hur 

de ska sorteras, de beskriver följaktligen inte hur detta skulle förbättra avfallssorteringen. 

Som tidigare nämnts är det viktigt att det existerar ett samspel mellan de olika processerna 

ledningssystemet, att de ska hänga ihop (Hoyle, 2001). I detta fall hänger inte målet ihop med 

aktiviteterna och det presenteras ingen struktur eller resultat för arbetet. Målet som 

presenteras är dessutom vagt; ”Ambitionen är att förbättra”. Utifrån vad som presenteras 

uppfattas inte avfall & återvinning vara ett av de prioriterade områdena för Axfood. Att de 

väljer att inte presentera resultat bidrar till att jämförelser över tiden och emellan andra 

organisationer inte går att genomföras, vilket enligt RG (2006) ska vara möjligt.   

  

Överlag för år 2008 kan konstateras att endast ett av de tolv mål som presenterades hade en 

sammanhängande process där alla delar presenterades och hängde ihop. Överlag presenteras 

många mål men få aktiviteter för att uppnå dessa, dock var de aktiviteter som presenteras 

någorlunda konkreta. Axfood har valt att presentera väldigt få strukturer och resultat. Många 

av de resultat som redovisas år 2008 saknar mål, vilket bidrar till att det inte går att urskilja 

hur organisationen presterat. Att Axfood väljer att exempelvis presentera resultat som saknar 

mål kan beror på att det är relativt riskfritt att presentera många olika resultat men inga mål 

som resultaten kan jämföras med. Det innebär också att Axfood inte behöver ta ansvar över 

prestationerna. En annan tolkning av Axfoods agerande kan vara att då denna typ av 

kommunikation är resurskrävande förenklar organisationen kommunikationen och väljer 

endast ett begränsat antal frågor som de fokusera på (Pedersen, 2006).  
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5.2.3 Axfoods miljöavsnitt år 2009 
Axfood har för detta år presenterat totalt tio mål. Under 2008 hade Axfood som mål att inom 

energiområdet utarbeta ett mål till 2009, men trots detta presenteras inget mål under 2009. 

Inom området energi finns varken information gällande vision, struktur eller aktiviteter utan 

endast resultat presenteras.  

 

Av de sju mål som presenteras inom området transporter är det endast två av dem som 

uppfyller kriterierna i SMART-modellen (Fielding, 1999), och det är målen om att ”10 % av 

tjänsteresorna ska ske med tåg 2010”och att”100 % av tjänstebilsflottan ska vara miljöbilar 

år 2010”.  Men trots välformulerade mål presenterar Axfood inga aktiviteter för hur dessa ska 

uppnås och heller inga resultat. Informationen gällande arbetet med alkolås finns med även i 

år, men målet är borttaget. Axfood har tagit fram flera nya mål, men de är också diffusa. I 

likhet med förra året redovisas exempelvis resultat men ingen övrig information. Ett nytt 

resultat, ”CO2-utsläpp för tjänsteresor”, presenteras men inte heller för detta resultat finns 

information som kan kopplas till de övriga aspekterna. Rondinelli och Vastag (2000) samt 

Bansal och Clelland, (2004) förklarar att då det saknas möjlighet att externt kontrollera 

organisationens prestationer eller att förbättringar faktiskt inträffat kan MLS 

(miljöledningssystem) i vissa fall endast spegla de symboliska insatserna som görs för att 

förbättra organisationens varumärke. 

 

Inom avfall & återvinning har målet utvecklats men fortfarande uppfyller det inte kriterierna i 

SMART-modellen (Fielding, 1999). Likt föregående år presenterar Axfood ingen struktur eller 

resultat, trots att kontinuerlig förbättring av organisationens resultat borde vara ett ständigt 

mål. (Hoyle, 2001)  

 

För 2009 års hållbarhetsredovisning saknas sammanhängande processer. Redovisningen är 

förhållandevis lik föregående års redovisning. Axfood presenterar många resultat som saknar 

mål och många av de mål som presenteras är diffusa. Om Axfood har ett ramverk som de 

arbetet efter verkar de inte ha lyckats implementera det då Asif et al. (2013) förklarar att en 

integration av ett ramverk inte är fullständigt om det inte också innehåller ständiga 

förbättringar av hållbarhetsarbetet. 

 

5.2.4 Axfoods miljöavsnitt år 2010 
I 2010 års hållbarhetsredovisning uppfyller tre av de totalt nio målen kriterierna i SMART-

modellen (Fielding, 1999). Informationen som presenteras detta år har ökat, speciellt inom 

energiområdet som det under år 2009 endast redovisades ett resultat för. Under år 2010 

presenteras information som kan kopplas till samtlig aspekter på energiområdet, men det som 

presenteras kan dock inte kopplas ihop i en sammanhängande process. Till målet inom 

energiområdet finns struktur och aktiviteter presenterade, om än något otydliga. Men det finns 

inget resultat för detta utan resultatet som presenteras handlar om ett annat mål som inte är 

uppnått. För att ge läsaren en neutral bild ska hållbarhetsredovisningen inte bara beskriva de 

positiva aspekterna av en organisations resultat utan även de negativa, vilket Axfood gör (RG, 

2006). Det som är intressant med detta resultat är att målet, som presenteras som inte uppnått, 

inte finns med i de två tidigare redovisningar utan dyker upp i 2010 års hållbarhetsredovisning 

som ett icke uppfyllt mål. Axfoods har alltså formulerat mål som de inte presenterat, vilket 

kan tyda på att de kanske inte presenterar allt de åstadkommer (Frostenson, 2013). Axfood har 

valt att presentera ett mål gällande ”minskning av energiförbrukningen med 30 procent” men 

redovisar endast ett resultat gällande förbrukningen i kWh och inte ett resultat gällande den 

procentuella förändringen. Det blir därmed svårt för läsaren att tyda hur lång Axfood kommit 

i arbetet att minska energiförbrukningen. Enligt RG (2006) ska inte redovisningen utelämnat 
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något eller presentera resultatet på ett sådant sätt att det kan påverka hur läsaren eller 

intressenterna fattar sina beslut. Det bör inte vara läsarens uppgift att själv beräkna hur långt 

Axfood kommit utan de bör presentera informationen så att det för intressenterna är begripligt 

och användbart (RG 2006). Ett av resultaten som presenteras syftar till att huvudkontoret har 

minskat sin elförbrukning vilket är positivt men förhållandevis irrelevant i sammanhanget då 

Axfood bedriver sin verksamhet genom hundratals butiker. Varför de väljer att endast 

presentera resultat för en byggnad kan enligt Ljungdahl (1999) beror på att organisationer 

genom att redovisa miljöinformation till sina intressenter påvisar att de genomför åtgärder för 

att minska miljöpåverkan och därigenom få ett fortsatt stöd från intressenterna. Förbättringar 

på endast en liten del av verksamheten kan alltså räcka för att organisationen ska få fortsatt 

stöd.  

 

En jämförelse mellan hållbarhetsredovisningarna för 2009 och 2010 visar att målen samt 

aktiviteterna för området transporter är i princip identiska mellan åren, men fortfarande finns 

inga resultat som kan kopplas till detta. Som tidigare nämnts kan MLS i vissa fall endast 

spegla de symboliska insatserna som görs för att på så vis förbättra organisationens varumärke 

(Bansal & Clelland, 2004) vilket verkar vara fallet för Axfood. Under år 2010 uppfyller 

endast ett av fem mål kriterierna i SMART-modellen (Fielding, 1999). Axfood verkar även 

inom transportområdet inte presentera allt de gör då exempelvis målet om att ”10 % av 

tjänsteresorna ska ske med tåg” är bort plockat men strukturen för att uppnå målet finns kvar. 

Att de fortsätter att ha kvar vissa aspekter kan tyda på att de fortsatt arbeta med frågorna, men 

att de helt enkelt väljer att inte presentera dem (Frostenson, 2013).  

 

Vidare presenterade Axfood år 2009 att målet gällande tjänsteresor ska vara uppfyllt år 2010, 

men under 2010 redovisas inget resultat gällande detta mål. Axfood bör ha redogjort för att 

målet inte är uppfyllt (RG, 2006) och de bör även ha förklarat varför målet inte är uppfyllt 

samt beskriva hur de ska agera för att säkerställa att det uppnås till nästa period (Azapagic, 

2004). Att Axfood valt att inte informera om att de misslyckats i att nå målet kan bero på att 

det helt enkelt är negativt att presentera detta, de väljer istället att plocka bort målet (Delmas 

& CuerelBurbano, 2011), trots att de ska presentera både negativa och positiva aspekter i 

redovisningen (RG, 2006). På området tjänsteresor saknas sedan år 2008 information 

gällande aktiviteter och Axfood redovisar för tredje året koldioxidutsläpp men presenterar 

fortfarande inga mål för dessa. För målet gällande ”Eco-Driving”, presenterar Axfood inget 

resultat trots att den funnits med sedan 2008. Även målet angående fordonsparken har funnits 

med sedan 2008 men fortfarande presenteras inga andra aspekter för denna. Att arbetet inte 

förbättrats kan som tidigare nämnts tyda på att implementeringen av ett ramverk för 

hållbarhetsarbetet inte lyckats (Asif et al., 2013).   

 

Inom avfall & återvinning presenteras fortfarande inget resultat eller struktur, och målen 

uppfyller inte kriterierna i SMART-modellen (Fielding, 1999). Som vi nämnt tidigare verkar 

presentationen av arbetet inom detta område inte vara prioriterat då det nästintill inte sker 

några förbättringar gällande informationen som presenteras. Det tillkommer ingen 

information som indikerar på att arbetet förbättras och drivs framåt, trots att organisationer 

alltid ska ifrågasätta sitt arbete, sina metoder och mål för att på så vis förbättra sitt arbete med 

miljön (Hoyle, 2001). 

 

Hållbarhetsredovisningen under dessa tre år visar upprepade gånger på hur Axfood väljer att 

presentera information som endast kan kopplas till en eller två aspekter, och näst kommande 

år presenteras samma information återigen men ingen ny information tillkommer som skulle 

kunna kopplas till de resterande aspekterna. För år 2010 presenterar Axfood återigen få 
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resultat som kan kopplas till mål och lite information som kan kopplas till struktur, vilket kan 

innebär som tidigare nämnt att det saknas riktlinjer för hur exempelvis arbetet ska utföras 

(Frostenson et al, 2012; Bruzelius & Skärvad, 2011; Asif et al, 2013). Slutligen har inte en 

enda sammanhängande process presenterats år 2010.  

 

5.2.5 Axfoods miljöavsnitt år 2011 
I den fjärde hållbarhetsredovisningen har flera förbättringar genomförts, framförallt avseende 

de presenterade målen. Axfood har valt att presentera totalt tio mål och många av dem är 

förbättrade då det är mer specifika och mätbara, vilket är två av kriterierna i SMART-modellen 

(Fielding, 1999). Enligt Azapagic (2003) kräver en organisations hållbarhetsstrategi att 

målsättningar och visioner tas fram för vad organisationen vill uppnå, när det ska vara uppnått 

och hur organisationen ska gå tillväga. Att Axfoods mål blivit mer specifika och mätbara är 

positivt för att det möjliggör bättre jämförelser med tidigare resultat och andra organisationer.  

 

Under 2011 kan inom energiområdet en sammanhängande process urskiljas, där information 

till samtliga aspekter finns presenterade och kan kopplas samman. Vidare presenterar Axfood 

att arbetet med att ”minska koldioxidutsläppen från drivmedel” varit framgångsrikt och därför 

har de tagit fram ett nytt mål. Det uppnådda målet har dock inte presenterats i någon av de 

föregående redovisningar utan Axfood väljer att presentera detta när målet är uppnått. Detta 

kan återigen vara tecken på att Axfood väljer att inte presentera allt de gör (Frostenson et al, 

2013). Att Axfood väljer att redovisa mål och resultat efter att målet har uppnåtts kan bero på 

att när ett mål presenteras innebär också att någon måste ta ansvar för den. Om målet sedan 

inte uppfylls måste de redovisa och förklara varför de inte lyckats uppfylla målet. Eftersom 

det anses vara kontraproduktivt för organisationen att kommunicera negativa miljöresultat 

(Delmas & CuerelBurbano, 2011) är det därför säkrare att formulera mål och presentera dem 

efter att målen uppnåtts för att på så vis slippa presentera icke uppnådda mål.   

 

Inom transportområdet presenteras en sammanhängande process gällande utsläpp från 

drivmedel, vilket innebär att Axfood under 2011 presenterar totalt två sammanhängande 

processer. Vidare presenterar organisationen, trots vissa förbättringar sen tidigare år, 

fortfarande osammanhängande och diffus information. Exempelvis presenterar de ett mål om 

att ”minska antalet tjänsteresor”, men det saknas information om när målet ska vara uppfyllt. 

Målet är därmed inte tidsbestämt vilket den ska vara enligt SMART-modellen (Fielding, 

1999). Azapagic (2003) beskriver hur en miljöfråga bör följas av en detaljerad handlingsplan 

och Frostenson et al. (2012) förklarar att aktiviteterna i arbetet för ökad hållbarhet bör vara 

konkreta. Att som Axfood uttrycker en aktivitet ”att erbjuda information” känns ytterst 

diffust, speciellt när inte någon ytterligare information finns tillgänglig. Vidare presenteras, 

likt föregående år, endast aktiviteter och resultat för arbetet gällande alkolås. Fortfarande 

saknas resultat gällande målet ”om minskad drivmedelsförbrukning”, som har funnits med 

sedan 2008. Mycket av strukturerna och aktiviteterna som presenteras i 2011 års 

hållbarhetsredovisning är densamma som åren innan vilket kan tyda på att dessa aktiviteter är 

integrerade i den dagliga verksamheten. Om så är fallet är det positivt för den hållbara 

utvecklingen inom verksamheten (Azapagic, 2003).  

 

Inom området avfall & återvinning har Axfood valt att för första året presentera strukturer, 

men för fjärde året i rad redovisas inget resultat inom detta område trots att de varje år har 

presenterat målsättningar. Detta är anmärkningsvärt då resultat är nödvändigt för att kunna 

utvärdera aktiviteterna och för att kunna se om de mål som finns formulerade blivit uppnådda 

(Azapagic, 2003). Om Axfood inte presenterar mätningar och utvärderingar av hållbarhets-

arbetet innebär det att intressenterna inte kan avgöra huruvida resultatet förbättras.  
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Övergripande kan sägas om årets redovisning att den blivit bättre. Axfood har presenterat två 

sammanhängande processer och överlag är informationen som presenteras mer strukturerad 

än tidigare år. Att Axfood presenterar information som tyder på att miljöarbetet verkar ha 

förbättras är bra då det blivit allt viktigare för organisationer att kunna visa att de har ett 

välstrukturerat och integrerat ledningssystem i sin verksamhet (Ledgard & Taylor, 2002).  

 

5.2.6Axfoods miljöavsnitt år 2012 
I 2012 års hållbarhetsredovisning har Axfood presenterat totalt sju mål. Målen är överlag 

sämre än förra året då endast två av dem uppfyller kriterierna i SMART-modellen (Fielding, 

1999). Axfood har valt att inte presentera mål som året innan var både bättre formulerade och 

uppfyllde fler kriterier i SMART-modellen. 

 

Inom energiområdet presenterar Axfood samma mål som i förra årets redovisning. Även 

struktur och resultat redovisas, men aktiviteterna från förra året finns inte kvar. Eftersom ett 

resultat presenteras är det anmärkningsvärt att inte aktiviteterna som bidragit till resultatet 

redovisas.  

 

Axfood har valt att inom transportområdet slå ihop rubrikerna ”transporter och tjänsteresor” 

till rubriken ”bränslesnåla transporter” vilket gör det svårare att granska och jämföra. Ett 

nytt mål gällande flygresor har tillkommit, Axfood ska ”minska sina flygresor med 15 % 

mellan år 2011 och 2012”. Detta mål nämndes inte år 2011 utan presenteras först i 2012 års 

hållberhetsredovisning när målet uppnåtts. Vidare presenterar Axfood ett uppfyllt mål 

gällande tjänstebilarna men målet för detta finns inte med i årets redovisning eller föregående 

års redovisning. I hållbarhetsredovisningen för 2010 presenteras detta mål med hänvisning om 

att det ska vara uppfyllt 2011. Men 2011 presenteras inte målet utan bara ett resultat att 99 

procent av tjänstebilsflottan består av miljöbilar, Axfood nämner inte att detta resultat innebär 

att deras mål gällande tjänstebilar inte uppfylldes år 2011. I 2012 år redovisningen redogör 

Axfood att målet är uppnått då tjänstebilsflottan nu består av 100 procent miljöbilar. Som 

tidigare nämnt ska både positiva och negativa aspekter presenteras, och för att inte felaktigt 

påverka läsaren ska organisationen bland annat undvika utelämnande (RG 2006). Återigen har 

alltså Axfood valt att presentera mål först när de är uppfyllda. Vidare presenteras endast 

aktiviteter för området transporter och inte för tjänsteresor. Axfood har presenterat fler tydliga 

resultat sedan förra året, dock fortsätter de att presentera resultat som saknar mål. Exempelvis 

är målet gällande koldioxidutsläpp borttaget sedan förra året men resultatet finns fortfarande 

kvar. För arbetet gällande alkolås som varit en sammanhängande process år 2008 finns nu 

endast information som kan kopplas till aspekten resultat kvar.  

 

Inom området avfall & återvinning uppfyller inte målen kriterierna i SMART-modellen 

(Fielding, 1999) och strukturen och aktiviteterna är desamma sedan förra året. För femte året i 

rad presenteras inget resultat trots att organisationer ska presentera information som möjliggör 

att resultat kan jämföras över tiden (RG, 2006). Dessutom kan frånvaron av förbättringar av 

hållbarhetsarbetet innebära att integrationen av ett ramverk inte är fullständigt (Asif et al., 

2013). Att arbeta för att förbättra organisationens resultat borde enligt Hoyle (2001) vara ett 

ständigt mål. Detta innebär att organisationen alltid bör ifrågasätta sitt arbete, sina metoder 

och mål för att på så vis förbättra sitt arbete med miljön.  

 

Axfood presenterar i 2012 års redovisning ingen sammanhängande process och presenterar 

mindre informationen än i den förra redovisningen. En orsak till detta kan vara som Pedersen 

(2006) har förklarat att denna typ av kommunikation är både dyr och tidskrävande så 

organisationen väljer att endast publicera ett begränsat antal frågor och åtgärder. Vidare 
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presenteras mål som redan är uppnådda och de mål som presenteras är mindre tydliga än de 

som presenterades 2011.  
 

5.3 Coop/KF 
Analysen av Coop/KF inleds med en sammanfattande analys över hållbarhetsredovisningens 

struktur mellan åren 2008 till 2012, därefter analyseras miljöavsnittet för respektive år.  

 

5.3.1 Hållbarhetsredovisningens struktur 2008-2012 
Mellan år 2008 till 2012 har Coop/KFs hållbarhetsredovisning genomgått många och 

omfattande förändringar, främst gällande sidantalet då redovisningen minskat från 44 sidor år 

2008 till att år 2012 vara 11 sidor. Samma förändring har även ägt rum i miljöavsnittet som 

gått från 12 sidor år 2008 till att år 2012 endast vara 3 sidor. Miljöavsnittets andel av 

hållbarhetsredovisningen har inledningsvis minskat för att sedan 2012 ligga på samma nivå 

som 2008. Trots att både hela hållbarhetsredovisningen och miljöavsnittet minskat i antal 

sidor har antalet tabeller ökat. Att tabellerna ökat kan bero på att de kan bidra till att 

informationen som presenteras blir begriplig och tillgänglig för organisationens intressenter. 

Vidare verkar miljön även haft en större betydelse än de övriga områden då miljöavsnittet 

presenterats som den första delen i redovisningen ända fram till 2012, då den presenterades 

som den andra delen efter ”Hållbart sortiment”. Att ta ansvar för miljön är som tidigare 

nämnts en viktig fråga för företagen inom dagligvaruhandel då branschens miljöpåverkan är 

betydande. Att KF/Coop är lyhörda och väljer att agera på detta område kan bidra till att de 

uppfattas som mer legitima då det är angeläget för organisationer att tillgodose intressenters 

krav för att kunna fortsätta med sin verksamhet. 

 

Miljöavsnittet och rubrikerna i avsnittet har genomgått betydande förändringar under princip 

varje år. Upplägget av presentationen av hållbarhetsarbetet under dessa år kan tyda på att det 

saknas en mall eller ramverk för hur informationen ska presenteras. År 2008 presenterar Coop 

arbetet gällande både sortiment och miljö i samma avsnitt, dessutom presenteras många och 

detaljerade rubriker. De verkar nästintill ha inkluderat allt de gjort inom det aktuella området 

trots att organisationer bör undvika att presentera information gällande överflödiga och 

onödiga detaljer. Att presentera mycket information kan skapa ett intryck av att de bedriver ett 

omfattande hållbarhetsarbete vilket är positivt, men att presentera för mycket information kan 

även leda till att intressenterna förbiser de viktigaste delarna eller att de helt enkelt avstår från 

att undersöka informationen närmare. År 2009 har alla rubriker, förutom energi, transporter 

samt avfall och återvinning, tagits bort. De två nästkommande år förändras strukturen på 

miljöområdet återigen och antalet rubriker är betydligt fler, dessutom är avsnittet utformat på 

ett nytt sätt. De presenterar fortfarande samma områden som tidigare men har inkluderat 

”Mål, Insatser och resultat samt Framtida inriktning” för varje område. Detta bidrar till att 

presentationen av informationen blir mer tydlig och gör att intressenterna enkelt kan finna den 

önskade informationen och att förändringar över organisationens resultat går att urskilja. 

Slutligen har i redovisningen för 2012 ytterligare en förändring av strukturen skett då 

rubrikerna blivit både färre och hela miljöavsnittet fått rubriken ”Hållbara butiker”. 

 

KF började rapportera enligt Global Reporting Initiative (GRI) år 2009, vilket kan vara en 

förklaring till varför strukturen ändrades fullständigt mellan år 2008 och 2009, men det 

förklarar inte varför strukturen återigen ändrades efter 2009. Att strukturen i miljöavsnittet 

förändrats från år till år bidrar till att det för intressenterna försvårar jämförelser mellan åren. 

För att undvika detta bör organisationer använda sig av konsekventa metoder för exempelvis 

layout. 
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5.3.2 Coops miljöavsnitt år 2008 
I Coops hållbarhetsredovisning år 2008 presenteras totalt fyra mål, varav målet inom energi- 

och transportområdet kan tolkas uppfylla kriterierna specifika, mätbara och tidsbestämda i 

SMART-modellen. Med avseende på strukturer kan konstateras att dessa saknas för de tre 

områdena, vilket kan innebär att de saknar verktyg för att kunna styra arbetet i rätt riktning.  

 

Inom energiområdet presenterar Coop resultat som inte kan kopplas till målsättningen. Målet 

handlar om ”en minskning av utsläppen av koldioxid per kvadratmeter från elektricitet och 

uppvärmning”, men de presenterar endast resultat angående ”elförbrukningens utsläpp av 

koldioxid i ton” och ”energianvändningen i kWh och kWh per kvadratmeter”. Att en struktur 

saknas inom energiområdet, kan vara en förklaring till varför resultaten som Coop presenterar 

inte kan kopplas till målet. Coop presenterar många aktiviteter inom området vilket är positivt 

då det visar på omfattande miljöarbete men dessa kan dock inte kopplas till de resultat som 

presenteras. Att få stöd från intressenterna är viktigt för organisationen vilket kan förklara 

varför de även väljer att redovisa aktiviteter som i detta fall endast kan kopplas till en butik 

Att Coop arbetar med att minska butikers miljöpåverkan är naturligtvis positivt men då de har 

cirka 700 andra butiker runt om i landet kan man fråga sig hur den totala påverkan på miljön 

förändras av en butiks utsläpp om alla Coop butikers miljöpåverkan inkluderas. 

 

Inom området transporter presenterar Coop aktiviteter som kan tolkas vara konkreta men 

struktur saknas och målen samt resultaten hänger inte ihop. Att strukturen saknas kan som 

tidigare nämnts vara orsaken till varför resultaten och målen inte kan kopplas ihop. Under 

rubriken ”Sparsammare körning” presenteras ett flertal olika aktiviteter, men resultatet som 

redovisas handlar bara om bränsleförbrukning. Om det är så att Coop saknar resultat för dessa 

aktiviteter bidrar det till att de inte kan se vilka effekter aktiviteterna har bidragit med och kan 

därmed inte avgöra om aktiviteterna är tillräckliga eller om de måste ta till andra åtgärder. Om 

det är så att Coop har resultat men väljer att inte presentera dem bidrar det till att 

intressenterna inte kan jämföra resultatet av Coops arbete med tidigare resultat och/eller andra 

aktörer.  

 

Samma tolkning kan göras inom området avfall & återvinning där Coop också presenterar 

flera konkreta aktiviteter, men saknar resultat till dessa. Dessutom kan samma problem 

identifieras som inom energiområdet, då Coop presenterar endast ett resultat gällande mängd 

avfall medan målet handlar om att minska avfall och öka återvinning. Detta bidrar till att det 

inte går att avgöra om målet är uppnått eller hur långt de har kommit i arbetet. 

 

Övergripande för hela året är att aspekten struktur saknas, målen är få och då det saknas mål 

är det svårt att bedöma de resultat som presenterats. Dessutom presenteras många aktiviteter 

men få resultat som kan kopplas till dem. Coop har inte presenterat någon sammanhängande 

process i 2008 års hållbarhetsredovisning.  

 

5.3.3 KFs miljöavsnitt år 2009 
För år 2009 presenterar KF totalt fem mål varav fyra av dem är så kallade SMARTa. KF 

presenterar många aktiviteter och resultat inom energiområdet men dock saknas fortfarande 

struktur vilket gör att en sammanhängande process inte finns presenterad. Vissa av 

aktiviteterna inom detta område är fortfarande relativt diffusa då KF beskriver att de 

exempelvis ska ”arbetat med att minska olönsamma säljytor” men förklarar inte mer 

ingående vad det betyder, trots att informationen som presenteras ska vara på ett sådant sätt 

att den för intressenterna är begripligt och användbart. Inom området har antalet resultat ökat 

avsevärt och KF presenterar ett resultat som kan kopplas till det övergripande målet angående 
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”minskad elförbrukning”. Men de presenterar också ett resultat gällande den totala 

elförbrukningen, trots att det inte finns ett mål till resultatet.  

 

Inom transportområdet presenterar KF en struktur angående val av tjänstebil men presenterar 

inget mål angående denna vilket borde vara en förutsättning när en struktur skapas. Målet 

gällande ”minskning av dieselkonsumtion” uppfyller kriterierna i SMART-modellen. Till 

skillnad från år 2008 redovisas både konkreta aktiviteter och resultat till målet vilket är en 

förbättring sedan förra året. KF presenterar även många resultat men då dessa saknar mål 

bidrar det till att det försvårar utvärderingen av resultatet för intressenterna.  

 

Den sista delen, avfall & återvinning, har också förbättrats sedan förra året då två mål 

presenteras som är SMARTa. KF presenterar även en struktur men som de uttryckligen 

skriver att de inte använder sig av. Aktiviteterna som presenteras är mindre konkreta än de var 

året innan, men de resultat som presenterats är mer tydliga vilken kan bero på att även målen 

inom avfall & återvinning är mer tydligare år 2009 än de var år 2008.  

 

Övergripande för året är att KF inte har presenterat information som kan kopplas till en 

sammanhängande process där alla aspekter är representerade. De presenterar tydliga mål och 

strukturer vilket är en förbättring sedan förra årets redovisning, och redovisningen av resultat 

har ökat ansenligt dock saknas mål till många av de resultat som presenteras. 

 

5.3.4 KFs miljöavsnitt år 2010 
Totalt för året presenterar KF fem målsättningar och dessa är i princip densamma som 2009. 

Fyra av dessa mål uppfyller kriterierna i SMART-modellen.  

 

Inom energiområdet presenteras för tredje året i rad ingen struktur, om det är så att KF saknar 

struktur kan det försvåra att styrningen av arbetet sker i önskad riktning. Aktiviteterna för året 

har också minskat avsevärt och KF presenterar endast aktiviteten ”att lock och dörrar på kyl 

och frys är standard i nya butiker”. Detta är en ny aktivitet och den är inte så konkret då KF 

väljer att inte utveckla vad detta innebär. Det är anmärkningsvärt att KF väljer att endast 

presentera en aktivitet i arbetet om att uppnå målet ”att minska elförbrukningen”. Detta kan 

tyda på att KF kanske väljer att inte presentera allt de gör, vilket i sin tur kan bero på att de 

inte vill visa upp allt de gör för exempelvis konkurrenterna. 

 

Resultatet gällande elförbrukning visar på att elförbrukningen ökat under året. Dock menar 

KF att på jämförbara enheter är elförbrukningen oförändrad. Oavsett med vad KF jämför med 

är målet inte uppnått men detta nämner de inte. Utan KF presenterar målet; ”Elförbrukningen 

per kvadratmeter säljyta i dagligvarubutiker ska minska med 10 procent till 2010 och med 30 

procent till 2020, jämfört med 2008”. Till detta mål presenteras ett resultat att: 

”förbrukningen per kvm säljyta ökade med 6 procent under året och totalt med 3,5 procent 

jämfört med 2008”. Denna otydlighet bidrar till att om läsaren inte är uppmärksam på de tids-

ramar som finns angivna i målen kan läsaren missa om målen är uppfyllda/inte uppfyllda. 

Men till KFs försvar så omfattar denna otydlighet även målet som de lyckades uppnå. 

Otydlighet i detta fall försvårar för intressenterna att kunna se och följa hur väl organisationen 

lyckas med att uppfylla sina målsättningar. Dessutom ska redovisningen inte utlämna något 

som kan påverka hur läsaren eller intressenterna fattar sina beslut. 

 

Inom transportområdet presenteras samma mål som år 2009 och till målet presenteras ett 

resultat som tyder på att målet är uppnått. Dock kan det diskuteras om målet och resultatet 

verkligen anser samma sak då målet handlar om godstransporter medan resultatet handlar om 
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lastbilstransporter från terminal till butik. Om resultatet och målet hör ihop kan man fråga sig 

varför KF uttrycker sig olika då det bidrar till att göra informationen svårbegriplig för de 

intressenter som endast besitter en rimlig kunskap över verksamheten. Organisationen 

presenterar en ny struktur för arbetet gällande tjänstebilar, men redovisar fortfarande inget 

mål. Jämfört med förra året presenteras färre aktiviteter men ungefär lika många resultat 

redovisas, dock i likhet med förra året finns inga mål till dessa. Att organisationen formulerar 

mätbara målsättningar är en viktig förutsättning för att visa på hur de ska minska sin miljö-

påverkan. Om det är så att de saknar uppsatta mål går Axfood även miste om möjligheten att 

genomföra systematiska kontroller för att se om målen uppfyllts.  

 

I det sista området; avfall & återvinning, presenteras år 2010 två mål och på det sätt som KF 

valt att uttrycka sig på tyder det på att målen avser samtliga rubriker inom detta område. 

Målen innebär en ”ökning av återvunnet avfall samt en minskning av fysisk förstörelse till år 

2010”. KF redovisar flera olika resultat i vilka det framgår att de inte lyckats uppnå 

målsättningarna inom området och därmed kommer de under 2011 att göra en översyn av 

arbetet. Vidare presenterar KF två strukturer inom området. Den ena är densamma som förra 

året, men till skillnad från år 2009 använder sig organisationen av denna struktur i år. Detta 

bidrar till att KF inom återvinning presenterat information som kan kopplas till samtliga 

aspekter och hänger ihop i en sammanhängande process. 

 

Överlag presenterar KF tydliga och konkreta mål, många resultat men få aktiviteter och 

strukturer för hållbarhetsarbetet. Endast inom området avfall & återvinning kan en 

sammanhängande process uppvisas.  Jämfört med 2009 är aktiviteterna som presenteras i 

denna redovisning färre men resultaten är fler. KF har valt att endast för målet inom avfall & 

återvinning uttryckligen skriva att målet inte har uppnåtts.  

 

5.3.5 KFs miljöavsnitt år 2011 
Totalt för året presenterar KF fem mål men endast ett av målen inom energiområdet är 

SMART. Inom energiområdet saknas sedan 2008 struktur för hållbarhetsarbetet men det 

finns fler aktiviteter än 2010, dock är de aktiviteter som presenteras inte särskilt konkreta. En 

av aktiviteterna som KF presenterar är att ”de fortsatt arbetet med att finna energisparande 

åtgärder i butik”, men förutom att lock på kylar och frysar har installerats presenterar de 

ingen övrig information som förklarar mer ingående vad dessa energibesparande åtgärder är. 

Informationen är därför varken tillräckligt korrekt eller detaljerad, vilket den bör vara för att 

intressenterna ska kunna göra en bedömning. Arbetet med att sätta lock på kylar och frys ägde 

rum redan 2010 men då både mål samt resultat saknas är det svårt att bedöma vad arbetet 

bidragit till. Vidare presenteras aktiviteter samt flera resultat som endast syftar till en enskild 

butik vilket kan tyda på organisationen försöker förmedla gynnsamma åtgärder för att få ett 

fortsatt stöd av intressenterna. Detta kan även förklara varför KF väljer att ge ett enskilt 

projekt stort utrymme i redovisningen trots att det inte finns något mål för hur detta ska 

utvecklas vidare eller hur det bidrar till att det övergripande målet uppnås. I likhet med förra 

året presenteras flera resultat som syftar till enskilda projekt men som det dock saknas mål 

till.  

 

Inom nästa område transporter är målet angående ”minskning av dieselkonsumtionen” 

borttaget på grund av att dagligvarugruppen inte längre har egna lastbilar. KF borde då ha 

formulerat nya målsättningar till nästa period, vilket de inte har gjort. Inom transportområdet 

saknar KF mål som uppfyller kriterierna i SMART-modellen. I likhet med 2010 finns 

tjänstebilspolicyn med och även ett resultat som kan kopplas till den, men då mål saknas blir 

det svårt att avgöra om resultatet är tillfredställande och om arbetet går enligt planerna. Förra 
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året presenterades ett flertal resultat men detta år finns nästintill inga kvar, vilket kan bero på 

att KF inte längre förfogar över egna lastbilar.  

 

Inom området avfall & återvinning förklarar KF att avfallshanteringen varit föremål för 

översyn 2011 och arbete kommer ligga till grund för det nya avfallsmålet. Trots detta har ändå 

två mål kunnat identifieras; ”Minska den fysiska förstörelsen” och att ”butikerna ska sortera 

avfall i olika fraktioner”. Fram till förra året hade KF specifika mål angående återvunnet 

avfall och fysisk förstörelse, men de mål som KF presenterat år 2011 är inte specifika. 

Övergripande är informationen som KF presenterar likt det som presenterades förra året, dock 

är målsättningen som uppfyllde kriterierna i SMART-modellen borttaget.  

 

I 2011 års redovisning presenteras inom energiområdet ett mål som uppfyllde kriterierna i 

SMART-modellen, dock saknas struktur och mål till de resultat som presenteras. På 

transportområdet presenteras flera mål 2011, men de uppfyller dock inte kriterierna i SMART-

modellen, vilket de gjorde föregående år. I jämförelse med 2010 presenteras fler aktiviteter 

inom energi och avfall & återvinning men ingen sammanhängande process kan urskiljas detta 

år.  

 

5.3.6 KFs miljöavsnitt år 2012 
I 2012 års hållbarhetsredovisning presenteras totalt fyra mål varav endast ett av dem uppfyller 

SMART-kriterierna och det är målet inom energiområdet som varit densamma sedan 2009. 

Målsättningen om att ”minska elförbrukningen” bestod från början av två delmål; ett som 

skulle vara uppnått till år 2010 och det andra år 2020. Men KF har inte under de fem senaste 

åren presenterat en struktur för arbetet, eller konkreta aktiviteter, vilket gör att målet kanske 

inte är fullt så realistiskt om det nu är så att de saknar struktur för arbetet. KF har heller inte 

presentera ett konkret resultat för arbetet med att minska elförbrukningen då resultatet syftar 

till butikernas ”totala elförbrukning i procent” och ”elförbrukning per säljytan i kWh” medan 

målsättningen handlar om ”en minskning av elförbrukning per kvadratmeter säljyta i 

procent”. Elförbrukningen har enligt resultatet ökat per kvadratmeter säljyta men då detta inte 

redovisas i procent är det svårt för läsaren att jämföra med målet och tidigare år. Dessutom 

ska redovisningen presentera både totalt resultat och andelar, samt ska förändringar i 

organisationens resultat kunna urskiljas över tiden så att jämförelser med andra organisationer 

underlättas. 

 

Arbetet gällande miljöanpassade fastigheter är likt redovisningen förra året men inga mål eller 

strukturer kan presenteras detta år heller. De presenterar ett mätbart resultat men som många 

gånger tidigare när det inte finns mål presenterat är det svårt att utvärdera och jämföra 

resultatet. Två av resultaten som KF presenterar handlar om certifiering samt ”greenbuilding-

klassning” som två fastigheter samt en butik erhållit. Detta visar på att KF bedrivit ett bra och 

seriöst miljöarbete då de erhållit utmärkelser för arbetet och det kan stärka företagets 

varumärke samt konkurrenskraft. Men ur miljöhänsyn är detta dock ett resultat för endast två 

fastigheter och en butik, och KF har ca 700 butiker.  

 

Inom nästa område, transporter, presenterar KF varken några mål eller någon struktur 

gällande transporter och tjänsteresor, endast resultat och aktiviteter presenteras. Jämfört med 

förra året presenteras fler konkreta aktiviteter men resultat saknas för vissa av dem. 

 

Inom området avfall & återvinning presenteras fyra målsättningar, varav två formulerats 

som; ”strävar efter att minska matsvinnet” och ”att minska matsvinnet i livsmedelskedjan”. 

Målen är inte utmanande och uppfyller inte kriterierna i SMART-modellen. Under 2011 skulle 
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nya mål inom avfall utformas men i 2012 års redovisning finns ingen information gällande 

dessa mål. Även strukturen från tidigare år saknas men KF presenterar ändå relativt mätbara 

och konkreta resultat trots att målen inte är det. Övergripande inom detta område kan 

konstateras att informationen som presenteras har sedan 2008 bara blivit mindre och 2012 

presenteras relativt sett inte mycket alls. Vilket skulle kunna tolkas som att presentationen av 

arbetet inom avfall & återvinning inte är prioriterat. 

 
I 2012 års redovisning presenteras få mål och endast ett av dem uppfyller kriterierna i 

SMART-modellen. KF presenterar inom energiområdet resultat som inte riktigt kan kopplas 

ihop med målet. Tillskillnad från 2011 presenteras under 2012 inga mål eller strukturer inom 

transportområdet. Inom avfall & återvinning presenteras mindre information än 2011 och 

målen har inte förbättrats.  

 

5.4 ICA 
Analysen av den tredje aktören ICA inleds med en sammanfattande analys över 

hållbarhetsredovisningens struktur mellan åren 2008 till 2012, därefter analyseras 

miljöavsnittet för respektive år.  

 

5.4.1 Hållbarhetsredovisningens struktur 2008-2012 
ICAs hållbarhetsredovisning har under perioden 2008-2012 genomgått flera omfattande 

förändringar. Från år 2008 till 2012, med undantag för år 2010, har sidantalet på 

redovisningen gått från 22 sidor till 102 sidor. På miljöavsnittet har utvecklingen gått från 5 

till 21 sidor och har därmed haft samma utveckling som hela hållbarhetsredovisningen. Miljö-

avsnittets andel av hållbarhetsredovisningen har de sista två åren minskat och ligger nu på 

samma nivå som år 2008. Förklaringen till varför ICAs hållbarhetsredovisning ökat markant 

kan bero på att då ICA innehar hälften av marknadsandelarna inom dagligvaruhandeln kan 

kravet på dem att agera miljövänligt och ansvarstagande vara större än för de andra aktörerna. 

En annan orsak till ICAs storlek på redovisningen kan förklaras av att organisationers 

miljöarbete inte bara påverkas av myndigheter, utan numera ställer organisationens alla 

intressenter krav och efterfrågar information. Genom att hållbarhetsredovisa och presentera 

mycket information kan organisationer visa att de tar ansvar för miljön och då uppfattas som 

legitima trots att de agerar i en bransch med hög miljöpåverkan. Men en omfattande 

redovisning behöver dock inte betyda att organisationen bedriver ett bra hållbarhetsarbete. 

ICA bör därför inte antas vara mer hållbara endast för att de presenterar en omfattade 

redovisning.  

 

Förutom sidantalet har även antalet tabeller ökat från 11 stycken år 2008 till 28 stycken år 

2012. Varför ICA väljer att utöka dessa kan bero på att tabeller kan bidra till att den 

presenterade informationen blir mer begriplig och tillgänglig. Under 2008 till 2012 har ICA 

även valt att presentera miljöavsnittet först, med undantag för 2010 där miljöavsnittet 

presenteras som det andra avsnittet i hållbarhetsredovisningen. Att ICA väljer att prioritera 

miljöområdet ligger i linje med miljöns ökade betydelse i samhället och kraven på att ta 

hänsyn till den.  

 

Även miljöavsnittet och rubrikerna inom avsnittet har ändrats under perioden 2008 till 2012. I 

redovisningen år 2008 och 2009 är miljöavsnittet strukturerat på ett likvärdigt sätt. I avsnittet 

verkar både sortiment och miljö ingå, och de presenterar många och detaljerade rubriker. 

Eftersom utformningen av avsnittet för båda åren är lika varandra ger det ett intryck av att 

ICA har använt någon typ av ramverk för hur informationen ska presenteras. Miljöavsnittet i 

2011 och 2012 års redovisning är även väldigt lika men de skiljer sig från de två första åren 
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genom att ICA skiljt på sortiment och miljö samt att innehållet inte är lika detaljerat. För att 

kunna möjliggöra jämförelser över tiden är det viktigt att informationen sammanställas och 

redovisas konsekvent vilket inte har gjorts över hela perioden. ICA har redovisat enligt GRIs 

riktlinjer alla år förutom år 2010 vilket också kan förklara varför strukturen i 2010 års 

redovisning ändrades så markant.  

 

5.4.2 ICAs miljöavsnitt år 2008 
I 2008 års hållbarhetsredovisning presenterar ICA informationen under ett flertal rubriker 

inom de tre områdena energi, transport och avfall & återvinning.  

 

Inom energiområdet presenteras ingen information som kan kopplas till aspekterna mål eller 

struktur. Att bara presentera aktiviteter och resultat ger inte rum för förbättringar och 

ifrågasättande av arbetet. De aktiviteter som presenteras tolkas som konkreta men när varken 

mål eller resultat presenteras, saknas information för när målet är eller ska vara uppnått, och 

vad de olika aktiviteterna har bidragit med för resultat. Om ICA helt enkelt valt att inte 

presentera dessa bidrar det till att intressenterna inte får nog med information för att kunna 

göra bedömningar. Men om ICA saknar mål och resultat kan det tyda på att ICA inte riktigt 

lyckats implementera ramverket för hållbarhetsabetet. Exempelvis uttrycker ICA en aktivitet 

”att erbjuda alla svenska ICA-handlare att köpa förnyelsebar el” vilket kan tolkas som en 

konkret och ur hållbarhetssynpunkt bra aktivitet. Men då ICA inte presentera något direkt 

resultat till hur många av ICA-handlarna som faktiskt köper förnyelsebar el bidrar det till att 

aktiviteten nästintill blir betydelselös i bedömningen av ICAs presentationer. En annan 

aktivitet som ICA har presenterat är ”lock på frysdiskar”, vilken är en konkret aktivitet men 

resultatet av denna aktivitet gäller endast en enskild butik. Om ICA anser att denna aktivitet är 

så betydelsefull att den ska tas med i redovisningen bör väl även resultatet av aktiviteten 

omfattas av fler butiker än bara en.   

 

Inom nästa område, transporter, presenterar ICA två mål varav målet gällande alkolås 

uppfyller kriterierna i SMART-modellen. Under rubriken ”Miljö och trafiksäkerhet” har ICA 

valt att presentera ett mål gällande alkolås, aktiviteter som handlar om dieselklass och 

kylaggregat, och ett resultat gällande dieselförbrukning. Att ICA väljer att presentera aspekter 

som helt saknar koppling till varandra kan vara ett tecken på att ICA inte lyckats 

implementera ett ramverk för hållbarhetsarbete. Vidare presenterar ICA ett flertal aktiviteter 

inom transportområdet men till många av dessa saknas resultat, vilket kan bero på att vissa av 

aktiviteterna kan vara svåra att mäta. Avsaknaden av resultat bidrar till att det inte går att 

bedöma om målet blivit uppnått eller om andra åtgärder måste vidtas för att nå målen. De 

resultat som ICA faktiskt presenterar är konkreta och tydliga, men då det saknas mål finns 

inget att jämföra resultatet med. 

 

ICA har även valt att redovisa avsnittet avfall & återvinning i hållbarhetsredovisningen trots 

att de endast presenterar ett resultat avseende mätning av total mängd avfall. Frånvaron av 

övrig information bidrar till att intressenterna inte kan skapa sig en bild över arbetet och detta 

indikerar även på att presentationen av arbetet på detta område inte är särskilt prioriterat av 

ICA.   

 

Under 2008 presenteras ingen sammanhängande process för hållbarhetsarbetet och endast 

inom transportområdet presenteras mål varav endast ett uppfyller SMART-kriterierna. ICA 

har presenterat många aktiviteter i årets redovisning men endast en struktur.    

 

 



43 
 

5.4.3 ICAs miljöavsnitt år 2009 
I 2009 års hållbarhetsredovisning presenterar ICA inom energiområdet endast två mål varav 

ett är SMART. Varken detta år eller föregående har någon struktur presenterats och trots att 

de presenterar många aktiviteter finns få resultat. Om det är så att ICA saknar både struktur 

eller resultat kan det innebära att arbetet saknar styrning och att inga kontroller kan 

genomföras för att utvärdera åtgärderna.  

 

Inom nästa område transporter presenteras endast ett mål om alkolås och det målet ska enligt 

förra årets redovisning vara uppnått till detta år. Enligt resultatet som presenteras är det dock 

inte det och ICA beskriver i redovisningen hur transportörerna själva ska åtgärda detta och 

återkomma till ICA. Målsättningen bör dock omformuleras för att organisationen ska vara 

medveten om vilka resultat som de presenterar, men om de gjort det så finns det inte 

presenterat. Jämfört med året innan redovisas konkreta resultat angående miljöbilar, 

videokonferenser samt flygresor, men presentationen av hållbarhetsarbetet blir som tidigare 

nämnt otillräckligt då det saknas mål. 

 

Inom avfall & återvinning kan flera förbättringar urskiljas. År 2009 presenteras ett mål, dock 

uppfyller den inte kriterier i SMART-modellen, men ICA presenteras dessutom flera 

aktiviteter och resultat. Förbättringar har trots allt skett vilket är positivt då integrationen av 

ett ramverk för hållbarhetsarbetet inte är fullständigt om det inte också innehåller ständiga 

förbättringar av hållbarhetsarbetet. 

 

Övergripande kan konstateras att redovisningen förbättrats genom att mål presenterats både 

inom energiområdet och avfall & återvinning, dessutom uppfyller ett av målen flera av 

SMART-kriterierna. De presenterar även fler resultat, dock saknas fortfarande både mål och 

resultat till många av de aktiviteter som presenterats. Ingen sammanhängande process för 

något av områdena kan identifieras för år 2009.  

 

5.4.4 ICAs miljöavsnitt år 2010 
I 2010 års hållbarhetsredovisning presenteras mindre information och under färre rubriker. 

Inom energiområdet presenteras inte längre målet om att ”minska energiförbrukningen” utan 

ICA redovisar detta mål som uppnått. Att ICA uttryckligen skriver att målet är uppfyllt är bra, 

då det är tydligt och då organisationer även ska lyfta fram de positiva aspekterna i 

redovisningen. ICA presenterar dock inget nytt mål vilket de bör göra och likt 2008 

presenterar de information gällande en enskild klimatsmart butik. Visserligen är klimatsmarta 

butiker positivt för miljön, men att endast presentera en aktivitet för hela energiområdet och 

att den aktiviteten endast handlar om en enskild butik bör inte anses som tillräckligt.  

 

Inom transportområdet presenterar ICA ingen information gällande alkolås trots att målet 

inte uppnåddes förra året. Som tidigare nämnts bör organisationer omformulera ouppnådda 

mål eller vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att målen uppnås under nästa period. ICA 

presenterar endast en aktivitet och ett resultat för året men de kan inte kopplas ihop.  

 

För det sista området, avfall & återvinning, presenteras ett mål som är likt målet som 

presenterades i förra årets redovisning, men det saknas både struktur och aktiviteter. ICA 

presenterar dock tydligare resultat än förra året vilket innebär att vissa förbättringar ändå har 

vidtagits.  

 

I 2010 års hållbarhetsredovisning kan ingen sammanhängande process identifieras och ICA 

presenterar avsevärt mindre information och under färre rubriker. Endast ett mål kan 
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identifieras och det är inom avfall & återvinning. Detta mål uppfyller inte, i likhet med förra 

året, kriterierna i SMART-modellen. Ingen struktur presenteras för de tre områdena och som vi 

nämnt tidigare bör informationen som presenteras vara på en nivå som intressenterna 

efterfrågar, och den nivån anses inte 2010 års redovisning ha uppnått.  

 

5.4.5 ICAs miljöavsnitt år 2011 
Inom energiområdet presenteras tre mål varav ett av målen gällande laddstolpar uppfyller inte 

fullt ut kriterierna i SMART-modellen, men för detta mål finns både aktiviteter och resultat 

presenterade. År 2010 presenterades arbetet med laddstolpar som en aktivitet och 2011 

tillkom ett mål. Detta tyder på att förbättringar har skett, dock saknas fortfarande struktur för 

arbetet. Aktiviteten gällande ”lock på frysdiskar”, har funnit med sedan 2008 men då det 

fortfarande inte presenteras något mål eller resultat för denna aktivitet går det inte att bedöma 

vilka effekter som aktiviteten har bidragit med eller hur långt ICA kommit i arbetet. I likhet 

med förra året presenteras även resultat angående energianvändning, men ICA har inte 

presenterat någon målsättning till detta sedan 2009. Om utgångspunkten är att organisationen 

redovisar allt de gör kan tolkningen av den upprepade avsaknaden av mål i detta fall vara att 

de saknar ett integrerat ramverk inom området.  

 

Två mål finns presenterade inom transportområdet men inga av dessa uppfyller SMART-

kriterierna. En förbättring sedan tidigare år är att ICAs logistikfunktion numera är certifierad 

enligt ISO 14001 vilket ska hjälpa organisationen att minska sin miljöpåverkan. Detta 

miljöledningssystem kan skapa en bra grund för miljöarbetet. Dock ger den inte en fullständig 

bild av hållbarhetsarbetet och dess praktiska betydelse kan ifrågasättas när det gäller 

genomförande, certifiering och kontroll. Flertalet av aktiviteterna som ICA presenterar är 

konkreta och resultaten som redovisas är tydliga, mätbara samt funnits med alla år, men 

fortfarande saknas mål för dessa. Detta verkar vara ett genomgående tema för ICAs 

hållbarhetsredovisning. Inom tjänsteresor presenteras samma struktur som förra året, 

”riktlinjer för val av tjänstebil”. Men då ICA inte förklarar närmare vad det innebär eller har 

tagit fram ett mål för detta är det svårt att bedöma resultatet som redovisas gällande andelen 

miljöbilar.    

 

Till sist presenteras det tredje området, avfall & återvinning. Målet som presenteras är 

densamma som år 2009 vilket innebär att ICA fortfarande inte har lyckats presentera ett mål 

som uppfyller kriterierna i SMART-modellen. Aktiviteterna som ICA uttrycker är i samma stil 

som 2009 och kan anses vara konkreta, men då inget resultat presenteras specifikt angående 

dessa är det svårt att avgöra vad dessa aktiviteter bidragit med.  

 

Sedan förra årets har ett flertal förbättringar genomförts på flera områden. Men jämfört med 

2008 och 2009 är redovisningen relativt likt och ingen sammanhängande process kan 

identifieras för år 2011. ICA presenterar många resultat och aktiviteter men saknar mål till 

dessa.  

 

5.4.6 ICAs miljöavsnitt år 2012 
Inom energiområdet presenteras fyra mål och ett av målen, ”minskning av koncernens direkta 

utsläpp av växthusgaser”, uppfyller SMART-kriterierna. För detta mål presenteras mätbara 

resultat vilket är bra då informationen i redovisningen ska vara tydlig. ICA redovisar 

fortfarande resultat angående energiförbrukning men efter att målet uppfylldes 2010 har inget 

nytt mål presenterats vilket torde vara en förutsättning för fortsatt utveckling. Organisationen 

presenterar en ny struktur, ”ICA-handlare för miljön”, men informerar inte vad den innebär 

eller vad den kommer att bidra med vilket gör det svårbegripligt och oanvändbart.  
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ICA fortsätter att redovisa arbetet med ”sätta lock på frysar” men trots att aktiviteten funnits 

med sedan 2008 presenteras fortfarande inget mål eller resultat. Detta kan tyda på att det inte 

sker förbättringar inom detta område, utan de fortsätter att redovisa samma information år 

efter år. För aktiviteten ”obligatorisk miljöutbildning” presenteras ett resultat men det är 

otydligt. Först presenterar ICA att ”38 % av de svenska medarbetarna har genomgått 

miljöutbildningen”, därefter redogör de att ”ca 1 100 anställda i ICA-butiker också har 

genomfört utbildningen”. Att först presentera det ena resultatet i procent och därefter det 

andra i antal är förvirrande för läsaren. ICA borde redovisa båda resultaten i totalt resultat och 

andelar för att göra resultatet tydligt och jämförbart. En förklaring till varför ICA väljer att 

redovisa resultatet på detta vis kan vara att antalet deltagare inte varit tillfredställande nog och 

därför försöker de dölja resultatet. ICA fortsätter att presentera målsättningen om laddstolpar, 

och trots att ingen struktur eller aktiviteter presenteras finns det ett resultat som visar att 

arbetet går framåt. Eftersom ICA presenterar ett resultat för arbetet bör det väl även finns 

aktiviteter för detta, men som de då helt enkelt inte presenterar. 

 

I nästa område transporter presenterar ICA en målsättning, dock är målet inte SMART. 

Många av de aktiviteter som redovisas anses inte vara fullt så konkreta som de bör vara och 

ICA presenterar få mätbara resultat för dessa vilket försvårar jämförelser och bedömningar av 

resultatet. Trots att organisationen presenterar information i samtliga aspekter kan de inte 

kopplas ihop till en sammanhängande process. Flera av resultaten, både inom transporter och 

tjänsteresor, är densamma som presenterats i flera år. Men då inga mål presenterats för dem 

bidrar det till svårigheter när resultaten ska utvärderas. ICA presenterar inte heller åtgärder för 

hur arbetet ska fortgå inom området. 

 

Inom området avfall & återvinning presenterar ICA samma mål sedan år 2009 som handlar 

om att de ”strävar efter att minimera avfall” och ”att ha en hög återvinningsgrad”. Detta 

innebär att de fortfarande inte lyckats presentera ett mål som uppfyller kriterierna i SMART-

modellen. Aktiviteterna som de presenterar är också samma aktiviteter som varit med i flera 

år. De kan anses vara konkreta och att samma aktiviteter finns med i flera år kan tyda på att 

arbetet är integrerat i organisationens dagliga verksamhet. ICA har även utarbetat ett nyckeltal 

för att minska mängden avfall som går till förbränning vilket kan ses som positivt utveckling 

av arbete inom detta område. Resultaten som presenteras omfattar dock samma mätningar 

som organisationen gjort i fem åren.  

 

5.5 Jämförelse mellan aktörerna 
 

5.5.1 Hållbarhetsredovisningens struktur  
För den första aktören, Axfood, har strukturen generellt varit densamma genom alla år. 

Axfood började redovisa utifrån GRI år 2008 och har därefter bibehållit ungefär samma 

struktur och tema genom hela undersökningsperioden. Den mest framträdande förändringen 

har varit hur fokusen på områdena har ändrats. Miljöavsnittet prioriterades först år 2010, åren 

innan har avsnittet istället presenterats efter avsnittet kunder och medarbetare. Antalet 

rubriker, sidor och tabeller har i princip varit densamma, och rubrikerna i miljöavsnittet har 

behandlat ungefär samma ”frågor” under perioden 2008 till 2012.  

 

För den andra aktören, Coop/KF, har strukturen istället ändrats från år till år, både när det 

gäller sidantal, tabeller och avseende rubriksättningen. Coop/KF började redovisa enligt GRI 

år 2009 men trots det har redovisningen ändrat struktur nästintill varje år och saknar dessutom 

ett genomgående tema. För den sista aktören ICA som redovisat enligt GRI under hela 

undersökningsperioden, likt Axfood, kan en liknande tolkning göras då ICAs struktur, i likhet 
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med Coop/KFs, ändrats från år till år. Men till skillnad från Coop/KF har ICAs hållbarhets-

redovisning ökat i omfattning medan Coop/KFs minskat. Att strukturen de två sista åren i 

ICAs miljöavsnitt liknar varandra kan vara ett tecken på att strukturen på redovisningen börjat 

harmoniseras. Angående rubriker har Axfood genom åren presenterat ungefär samma antal 

och innehåll, medan både ICA och Coop/KF presenterat många fler rubriker och de har 

dessutom ofta ändrats. Sammanfattningsvis uppfattas Axfoods hållbarhetsredovisning som 

mer strukturerad än Coop/KF och ICA trots att dessa aktörer arbetat med miljö- och 

hållbarhetsfrågor under en längre tid än Axfood.   

 

5.5.2 Hållbarhetsredovisningens miljöavsnitt 
I aktörernas miljöavsnitt har några gemensamma nämnare kunna identifieras. Samtliga aktörer 

presenterar förbättringar på ett område eller en aspekt för att sedan näst kommande år/åren 

utelämna förbättringarna. Exempelvis inleder Coop/KF med att inom avfall & återvinning år 

2008 presentera mål som inte uppfyller SMART-kriterierna, därefter förbättras målen under 

2009 och 2010. Men de två sista åren presenteras återigen mål som inte är ”SMARTa”. Detta 

är ett genomgående tema i samtliga aktörers hållbarhetsredovisningar. Det som aktörerna 

ytterligare har gemensamt är att få strukturer presenteras, de presenterar resultat som saknar 

mål och till de mål som presenteras saknas många gånger ett resultat. Då strukturer behövs för 

att styra arbetet, och mål samt resultat för att utvärdera arbetet kan avsaknaden av dessa vara 

en av orsakerna till varför de förbättringar som genomförts inte bibehållits.   

 

Samtliga aktörer presenterar få sammanhängande processer men ICA är den aktör som helt 

saknar sammanhängande processer. Frånvaron av sammanhängande processer kan bero på att 

de ramverken som aktörerna arbetar utifrån inte framgångsrikt implementerats i 

verksamheten. Samtidigt finns förhållanden som tyder på att aktörerna inte redovisar allt de 

gör vilket betyder att de kanske har sammanhängande processer men inte redovisar dem. 

Axfood exempelvis presenterar mål efter att de redan uppfyllts, vilket kan innebära att de gör 

mer än de presenterar. Vidare är Axfood den aktör som presenterar flest mål men minst 

resultat. Coop/KF presenterar högst andel ”SMARTa” mål och tillsammans med ICA 

presenterar de flest aktiviteter och resultat. I relation till de mål som presenteras har ICA 

störst andel strukturer. Axfood och Coop/KF redogöra sällan för ouppfyllda mål och de 

presenterar resultat som inte fullt ut kan kopplas till målen. Exempelvis presenterar KF 2012 

ett mål om att minska elförbrukningen per kvadratmeter säljyta i procent, men resultatet som 

redovisas är butikernas totala elförbrukning i procent och elförbrukning per säljytan i kWh.  
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6 SLUTDISKUSSION 
Kapitlet inleds med att studiens forskningsfråga återigen presenteras, därefter besvaras 

syftets tre huvudfrågor genom studiens slutsatser. Avslutningsvis presenteras reflektioner över 

studien och förslag till vidare forskning.  

 

 

6.1 Slutsatser 
Studien har huvudsakligen fokuserat på hur svenska dagligvaruhandelsföretag kommunicerar 

hållbarhetsprocesser i sina hållbarhetsredovisningar.  

 

I den här studien har vi (1); beskrivit hur de tre aktörerna kommunicerat sitt miljöarbete och 

därmed visat att om aktörernas hållbarhetsarbete omfattas av sammanhängande processer så 

presenterar aktörerna inte dessa. Att studien endast har omfattat publicerade hållbarhets-

redovisningar och ingen annan kommunikation är viktigt att beakta då det kan innebär att 

aktörerna inte presenterat allt arbete och då det heller inte går att avgöra om de presenterat 

allt. Men då hållbarhetsredovisningen är ett av deras kommunikationsmedel utåt, det vill säga 

den information som intressenter får ta del av, bör den spegla deras faktiska arbete och vara 

ett trovärdigt dokument för hur aktörerna tar ansvar för miljön.   

 

Vi har (2); jämfört de tre aktörerna sinsemellan och visat att aktörernas hållbarhets-

redovisningar omfattar mycket information men att det är ytterst få områden som faktiskt 

innehåller en sammanhängande process. Axfood är den aktör som i störst utsträckning 

presenterar sammanhängande processer medan ICA är den aktör som helt saknar dessa, trots 

att ICA är den aktör som presenterar störst andel information av dessa tre. Men även för 

Axfood blir de sammanhängande processer som de presenterar nästintill obetydliga när de 

sätts i relation till den andel information som de presenterar. Utöver frånvaron av 

sammanhängande processer har även brister gällande presentationen av informationen 

identifierats. Aktörerna hävdar att de redovisar enligt GRIs riktlinjer men redovisningens ut-

formning tyder ibland på att så inte är fallet. Speciellt ICA och Coop/KFs 

hållbarhetsredovisningar visar på många och omfattande förändringar av strukturen vilket ger 

ett intryck av att de inte fullt ut tagit hänsyn till de riktlinjer som GRI framhåller. Slutligen 

indikerar resultatet av studien även på att det existerar en frånvaro av kontinuerliga 

förbättringar i samtliga aktörers redovisningar. 

 

Genom studien har vi (3); ökat förståelsen för hållbarhetsredovisningens roll och funktion. 

Hållbarhetsredovisning ska inneha rollen som både styr- och kommunikationsmedel för att 

hållbarhetsarbetet ska styras i riktning mot de mål och hållbarhetsfrågor som anses viktiga 

samtidigt som kommunikationen är viktig för att skapa legitimitet för verksamheten 

(Frostenson et al., 2012). Vår studie visar att det existerar en frånvaro av kontinuerliga 

förbättringar och en ofullständighet i det material som presenterats vilket bidrar till att 

redovisningen verkar fungera mer som ett kommunikationsmedel för att stärka aktörernas 

varumärke snarare än som ett system för att förbättra hållbarhetsredovisningen och därmed 

även hållbarhetsarbetet. Det kan därför tolkas som att aktörerna använder hållbarhets-

redovisningen till största del som ett sätt att legitimera sin verksamhet och påvisa att de 

genomför åtgärder för miljön (Ljungdahl, 1999). De få sammanhängande processer som 

presenteras tyder dessutom på att aktörerna i studien inte bidragit med den transparens som 

hållbarhetsarbetet bör omfattas av. Detta bidrar i sin tur till att det försvårar intressenternas 

möjlighet att utifrån aktörernas hållbarhetsprestationer göra korrekta bedömningar och fatta 

välgrundade beslut. 
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6.2 Avslutande reflektion 
Utifrån resultaten av studien verkar samtliga aktörer stå inför många utmaningar och 

förbättrings åtgärder när det gäller presentationen av hållbarhetsarbetet. KPMGs 

konstaterande om att företag måste börja fokusera mer på kvalitén i deras hållbarhets-

redovisningar är i enlighet med resultaten i denna studie då aktörerna misslyckats i både 

presentationen av processerna för hållbarhetsarbetet och i utformningen av redovisningen. Det 

faktum att organisationer presenterar hållbarhetsredovisningar av detta slag kan komma att 

inte bara påverka trovärdigheten för organisationers hållbarhetsarbete utan även 

trovärdigheten för hållbarhetsredovisningen. Det vill säga att redovisningen varken kan 

förbättra hållbarhetsarbetet inom organisationen eller bredda intressenternas beslutsunderlag 

och därmed inte heller bidra till en minskning av organisationers miljöpåverkan i samhället. 

För att förhindra detta är det angeläget att organisationer inte bara fokuserar på vad de 

presenterar utan även på hur de utformar redovisningen.   

 

Då samtliga aktörer i studien uttrycker att de redovisar enligt GRIs riktlinjer kan frågan ställas 

huruvida det är så att GRIs riktlinjer saknar en tillräcklig påverkan på hållbarhets-

redovisningarnas utformning och innehåll, eller är riktlinjerna tillräckliga men tillämpningen 

av dem otillräckliga? Om det är organisationerna som inte klarar av att tillämpa riktlinjerna 

kan en lösning vara att organisationer som uttryckligen redogör att de redovisar enligt GRI 

även måste få detta bestyrkt av tredje part. Annars finns en risk för att värdet och betydelsen 

av GRIs riktlinjers minskar om organisationer presenterar hållbarhetsredovisningar med dålig 

kvalité och hänvisar i redovisningen att den är utformad efter GRIs riktlinjer. Dessutom bör 

den granskning som sker idag utvidgas och närma sig den granskning som den finansiella 

redovisningen genomgår. Detta för att möjliggöra att hållbarhetsredovisningen kan användas 

som ett betydelsefullt beslutsunderlag, inte bara för aktörerna utan även för intressenterna, 

och för att på så vis förhindra att hållbarhetsredovisningens värde urholkas.   

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
I studien har hållbarhetsredovisningar från tre aktörer inom dagligvaruhandeln analyserats. 

Studien har endast omfattat områdena energi, transporter samt avfall & återvinning inom 

miljöavsnittet. Eftersom miljöavsnittet verkar vara det avsnitt som aktörerna fokuserat mest 

på skulle det vara intressant med en studie som omfattas av de övriga avsnitten i 

hållbarhetsredovisningen, som exempelvis leverantörer och medarbetare. Hur är kvalitén på 

dessa avsnitt? Är de av samma karaktär och uppbyggda på samma sätt som områdena energi, 

transporter samt avfall & återvinning varit i vår studie?  

 

Då denna studie fokuserat på frågan hur hade det varit intressant med en studie där samma 

aktörer intervjuas men med fokus på frågan varför istället för hur. En slutsats i studien har 

varit att aktörerna presenterat få sammanhängande processer och brister i presentationen av 

kontinuerliga förbättringar, därför vore det intressant med en studie där aktörerna får förklara 

varför presentationen av informationen ser ut som den gör.   
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