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Abstract 

 
 

Author:Alexander Gahn, Clara Pettersson, Gabriel Wadsten. 

 

Tutor: Ravi Dar 

 

Title: Sustainability report development in the food industry between 2003-2017. 

 

Key words - Sustainability reporting, GRI, legitimacy, isomorphism, stakeholder. 

 

Background and problem - Sustainability reporting has been statutory for Swedish companies 

since 2016. In light of this, the development of Swedish food industry and its sustainability 

reports were investigated. All of the selected companies follow a standard called Global 

Reporting Initiative (GRI), which is why this report is based on how well they meet the standard 

requirements.  

 

Purpose -  The purpose of the study is to narrate the development regarding sustainability 

reports in the Swedish food industry. The study intends to describe the dynamics between 

established standards and stakeholders impact on sustainability reports. 

 

Delimitation - This study is delimited to three Swedish companies in the food industry, and 

their sustainability report from the last 15 years. All of the companies are applying the GRI 

standards, which is why they are chosen.  

 

Method - The information used in this study is retrieved from the companies’ annual 

sustainability reports. The study is based on a qualitative approach, in which the content is 

processed by quantifying the information to obtain an overview of the content. This information 

is then analysed and compared both to one-another and from year-to-year.  

 

Results and conclusions - Results show that the companies in the study do not conform to one 

another in the aspect of configuration. The stakeholders’ views and expectations affects the 

outcome regarding the companies’ sustainability reporting. 

 

Proposal for further research - To study how the new GRI standards will reform future 

sustainability reports to see if the new standard opens up opportunities for easier comparability 

between companies and their sustainability reporting.  

 

 

 

 

 

 



 

Definitioner 

 
 

GRI - En internationell organisation som arbetar med att ta fram och utveckla en  

hållbarhetsredovisningsstandard som företag frivilligt kan följa.  

 

Standard - De riktlinjer som har standardiserats, och anses vara ett ramverk för företag att 

efterfölja.  

 

G3, G4 - GRI:s äldre standarder. G4 används fortfarande i viss utsträckning av företag som 

inte gått över till standards än, och G3 är inte längre godkänd att använda.  

 

GRI Standards - GRI:s aktuella standard, riktlinjer,  som kommer att bli obligatorisk från 

rapportering som avser år 2018. Detta är en nyare version av de tidigare versionerna G3 och 

G4.  

 

Indikator - Varje del av standardens punkter (indikatorer) ligger under en huvudkategori, 

som exempelvis “miljö”, som i sin tur har underkategorier, vilket till exempel kan vara 

“material”. För att förtydliga: 

300 - Miljö (Huvudkategori) 

301 - Material (Underkategori) 

301-1 Material brukat mätt i vikt eller volym (Indikator) 

 

 

 

Nyckelord: Hållbarhetsrapportering, GRI, legitimitet, isomorfism, intressent 
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1 Inledning 

Kapitlet presenterar bakgrunden till ämnesvalet. En problemdiskussion förs, för att sedan leda 

mot ett syfte med rapporten och slutligen frågeställningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Svenska konsumenter tycker att det är viktigt att varorna de köper ska vara producerade med 

metoder som är bra för miljön och klimatet (Livsmedelsföretagen, 2017a; Livsmedelsföretagen, 

2017b). Detta visar en omfattande undersökning från Demoskop på uppdrag av 

Livsmedelsföretagen i oktober år 2017. Svenskproducerad och ekologisk mat är således viktigt 

enligt konsumenterna och det finns en växande trend hos dessa att allt fler väljer att konsumera 

svenskproducerade och ekologiska varor. Undersökningen visar att 85% av de 1000 tillfrågade 

svenskarna tycker att det är ganska eller mycket viktigt att köpa livsmedel som är producerade 

med svenska råvaror, vilket är en ökning med 4% sedan mätningen i mars år 2014. Samma 

undersökning visar att 52% svarade att de ofta eller alltid köper ekologiskt när de får välja, som 

är en ökning med 8% sedan den tidigare undersökningen (Livsmedelsföretagen, 2017a).  

 

I dagsläget ställs allt högre krav på företagens transparens och delning av information 

(Tagesson, Blank Broberg & Colin, 2005). Detta gör hållbarhetsrapporteringen till en viktig 

del inom företagens årliga redovisning, då denna ger en inblick i hur företaget värderar och 

agerar för en hållbar framtid. Hållbarhetsrapportering innebär att företag visar upp och 

beskriver vad de arbetar med för hållbarhetsfrågor och vad de har uppnått i sitt arbete mot en 

mer hållbar utveckling i både miljö och socialt ansvar (Handelsrådet u.å). Detta görs ofta i 

anslutning till den finansiella rapporten, årsredovisningen, som publiceras en gång per år. 

Många företag har i flera år varit bra på att hålla sin information gentemot intressenterna 

transparent och redovisat mer information än vad som har krävts av lagen, t.ex. kring deras 

hållbarhetsarbete.  

 

Dagens hållbarhetsrapporter har till stor del präglats av standardisering (Frostenson, Helin & 

Sandström 2012), men det har inte tidigare funnits något lagkrav på att företag ska 

hållbarhetsrapportera, innan lagen blev gällande år 2016. Då det inte har funnits några lagar 

kring detta innan har de företag som själva valt att hållbarhetsrapportera fått utforma sina 

rapporter i detta område efter eget tycke. Det har dock funnits flera standarder som företagen 

frivilligt kunnat följa.  

 

Hållbarhetsrapporteringens standardisering 

Under 2017 enades sju av åtta riksdagspartier om en ny nationell strategi för arbetet med 

livsmedel (Livsmedelsföretagen, 2017c; Näringslivsdepartementet, 2016). Tidigare har det inte 

funnits en gemensam vision där livsmedelsbranschen och regeringen har ingått i ett samarbete 

för att tillsammans arbeta mot ett gemensamt mål. Detta gör den nya strategin unik och viktig, 

i strävan mot ett mer hållbart företagande där alla aktörer arbetar mot ett gemensamt mål. 



 

Livsmedelsstrategin innehåller ett åtgärdsprogram med 16 tydliga strategier där 

handlingsplanen sträcker sig fram till år 2030. Strategierna berör flera ämnen och aspekter som 

anses ha hög relevans inom industrin, till exempel utredning av styrningen och ägandeskapet 

av nyckelhålsmärkningen (Regeringen u.å. a).  

 

Utöver de lagar och standarder som tidigare nämnts, så finns det också svenska 

branschstandarder som företagen kan ha intresse i att följa. För svensk livsmedelsindustri finns 

två sådana framstående institutioner; statliga Livsmedelsverket och Svensk Dagligvaruhandel. 

Dessa organisationer utformar mål och riktlinjer som svenska företag har möjlighet att följa för 

att presentera en standardiserad redovisning (Svensk Dagligvaruhandel, 2018; 

Livsmedelsverket, 2018). 

 

ÅRL:s nya lagkrav 

Först år 2016 togs en lagförändring upp i årsredovisningslagen (ÅRL) vilken innebär att större 

företag från och med januari 2017 måste avlägga en hållbarhetsrapport (ÅRL 2016:947). Större 

företag definieras enligt lag som företag, vilka haft ett medelantal anställda över 250, haft en 

balansomslutning på över 175 miljoner kronor, eller redovisade en nettoomsättning som 

uppgått till mer än 350 miljoner kronor de senaste två åren. Om företaget uppfyller minst två 

av dessa punkter så krävs det enligt lag att företaget publicerar en hållbarhetsrapport. Denna 

lagförändring härstammar dels från konsumenters påtryckningar och dels från direktiv från EU 

(EUT L 330, 15.11.2014, ss. 1-9). Motiveringen från EU:s sida till direktivet är att de ämnar 

att förenkla och göra uppgifter om hållbarhetsrapporteringen mer öppna och jämförbara. 

Lagändringen bemöttes av kritik från företag och organisationer, och bland annat Svenskt 

Näringsliv påstod att konsekvensanalysen, som låg till grund för justitiedepartementets 

lagförslag, var bristfällig (Arbetsliv, 2016). I artikeln menar Sofia Bildstein-Hagberg, expert på 

finansiell rapportering vid Svenskt Näringsliv, att kostnaderna för hållbarhetsrapportering 

underskattades kraftigt. Denna åsikt stöds också av Ewa Thalén Finné m.fl. (M), som la fram 

en motion om att avslå propositionen (Civilutskottets Betänkande 2016/17). Motiveringen till 

motionen var att 1600 företag skulle få en betydande kostnadsökning, som kan komma att 

drabba den svenska marknadens internationella konkurrenskraft. Bildstein-Hagberg från 

Arbetsliv (2016) säger också att det är de onoterade bolagen som drabbas hårdast av 

lagförändringen.  

 

Den organisation som har störst inflytande på hållbarhetsrapportering på internationell nivå är 

Global Reporting Initiative, förkortat GRI (GRI, 2006). GRI arbetar för att skapa transparens 

och förutsättningar för jämförbarhet mellan företag och gör detta genom att publicera 

standarder som företagen frivilligt kan följa. Trots att GRI är en organisation som tagit fram 

internationella standarder som används i stor utsträckning, beskriver Chen & Bouvain (2009) 

att det finns stora skillnader mellan hur länderna i olika delar av världen väljer att utforma 

hållbarhetsrapporterna. Länderna kan ha varierande kulturella faktorer, vilket kan leda till olika 

institutionella påtryckningar och politiska regleringar, som kan komma att påverka 

utformningen av hållbarhetsrapporteringen (Chen & Bouvain, 2009). Gamerschlag, Möller och 

Verbeeten (2010) beskriver hur det också kan vara företagens intressenter med deras 



 

förväntningar som påverkar utformningen av hållbarhetsrapporteringen. Det kan därför vara 

relevant för studien att undersöka en bransch där studerade företag har liknande intressenter 

och konsumenter.  

 

Larsson och Ljungdahl (2008) förklarar att jämförbarhet i hållbarhetsrapporter är en fördel. 

Detta är en av anledningarna till att standarder har utvecklats och tanken med dessa är att företag 

som följer standarden ska kunna jämföras med varandra på ett enkelt sätt (Öhrlings  

PricewaterhouseCoopers, 2008). Trots att dessa standarder finns att följa argumenterar 

Frostenson (2015) att dessa tidigare inte varit nog för att företagen ska kunna presentera 

jämförbara siffror i sina hållbarhetsrapporter. Jämförbarhet bidrar till att upplysa intressenterna 

om företagens resultat inom hållbarhetsredovisning, och kan även styrka företagens 

transparens. Jämförbarhet uppnås endast om företagen använder samma redovisningsmetod 

och terminologi (Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2008). Hedberg och Malmborg (2002) 

anser dock att den Transparens som GRI:s riktlinjer har medfört kan vara viktigare än att 

företagen utformar identiska rapporteringar som är direkt jämförbara. 

 

 

Tidigare studier och problemdiskussion 

Enligt Robins (2006) har rapporteringen av hållbarhetsarbete ökat, men syftet och motiveringen 

bakom rapporteringen är svårtydd. Robins (2006) förklarar att företagen väljer att rapportera 

sitt hållbarhetsarbete för att antingen tillgodose intressenternas intressen, eller på grund av 

externa påtryckningar. Det kan finnas fler anledningar till varför företagen väljer att 

hållbarhetsrapportera, och enligt Cheng, Iouannou och Serafeim, (2014) kan företagen arbeta 

med hållbarhetsarbetet för en ökad transparens som i sin tur kan minska risken till 

informationsasymmetri mellan intressenter och företag. Företag som väljer att presentera en 

hållbarhetsrapporteringen bildar en högre transparens och kan därför anses vara mer pålitliga 

av investerare och övriga intressentgrupper.  

 

Tidigare forskning har även undersökt hållbarhetsrapporteringens kvalitet. Majoriteten av 

tidigare studier utgår från ett komparativt perspektiv, där faktorer som branschtillhörighet, 

storlek eller egenskaper har varit de faktorer som undersökts i rapporterna (Higgins, Milne & 

Gramberg, 2015). I undersökningen fann Higgins et al. (2015) att företagen huvudsakligen 

hållbarhetsrapporterar i syfte att skapa konkurrensfördelar genom att förbättra intressenternas  

anseende mot företaget. Aras och Crowther (2009) fann, i motsats till Higgins et.al (2015), att 

företagen presenterade information relaterat till hållbarhet med syftet att öka dess transparens, 

snarare än att försköna företaget. Habek och Wolniak (2016) beskriver att det framförallt är de 

större företagen som tenderar att forma en omfattande hållbarhetsrapport och att det är särskilt 

företag inom den europeiska unionen som är ledande inom denna typ av rapportering. Samma 

författare konstaterade även att det är företag vars verksamhet som befinns inom länder med 

starkare regleringar och riktlinjer, även är de företag som presenterar rapporter av högst kvalité 

(Habek & Wolniak, 2016). 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att jämförelser med avseende hållbarhetsrapportering 

har utförts tidigare, som till exempel Habek och Wolniak (2016) som genomförde en studie för 



 

att kartlägga skillnader mellan länder med avseende på hållbarhetsredovisning. Dock existerar 

ett informationsgap angående Svensk redovisning utifrån ett historiskt perspektiv. Tidigare 

studier bearbetar huvudsakligen skillnader mellan branscher, länder och storlek, men har inte 

bearbetat en historisk utveckling inom ett geografiskt område som till exempel Sverige. Det 

nämnda kunskapsgapet ligger till grund för följande syfte och frågeställning. 

 

Utifrån detta kunskapsgap, där oenigheter råder om de verkliga incitamenten till varför företag 

väljer att redovisa sitt hållbarhetsarbete på de sätt de gör, blir det också relevant att undersöka 

vilka aspekter företagen anpassar sig efter och förhåller sig till. Anpassar företagen sitt 

hållbarhetsarbete efter de aspekter som konsumenterna anser är viktiga eller om de följer egna 

grundvärderingar oavsett vad omvärlden säger?  

 

Undersökningar har, precis som tidigare konstaterat, visat att kunderna tycker att ett hållbart 

ansvarstagande är viktigt. Även regeringen intresserar sig mer i frågan, och har precis infört 

lagförändringar för att främja arbetet mot ett mer hållbart och transparent företagande. Men hur 

implementerar företagen detta i sina rapporter? Arbetar de utifrån lagkrav, alternativt andra 

standarder, eller arbetar utifrån intressenternas preferenser?  

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att redogöra för hur företagen inom livsmedelsindustrin har utvecklat  sina 

hållbarhetsrapporter och hur dynamiken mellan dessa har sett ut. Undersökningen önskar också 

ge svar på hur företagen väljer att presentera sin information i hållbarhetsrapporteringen och 

hur denna utveckling av rapporterna skiljer sig mellan företagen.  

1.3 Frågeställning: 

Hur har hållbarhetsrapporteringen inom livsmedelsbranschen utvecklats mellan åren 2003-

2017? 

 

Följdfrågor: 

Vilka faktorer har påverkat utvecklingen? 

 

Vilka likheter och skillnader finns mellan de olika företagen och hur har utvecklingen sett ut 

över tid? 

 

Finns det vissa aspekter inom hållbarhetsrapporteringen som företagen i branschen generellt 

är måna om att lyfta fram för intressenterna? 

 

 

 

 



 

2 Teoretisk referensram 

Kapitlet inleds med en introduktion om hållbarhetsrapporteringens innebörd, följt av en 

beskrivning av institutionell teori. Sedan presenteras de kompletterande teorierna; 

legitimitetsteori och intressentteori. Dessa teorier kommer sedan ligga till grund för tolkning 

av empirin samt analys. 

 

2.1 Hållbarhetsrapporteringens innebörd 

Strukturen i företagens rapportering har förändrats väsentligt över tid (Beattie, McInnes & 

Fearnley, 2004). I dagens samhälle lägger företagen alltmer fokus på att presentera icke-

finansiell information och framtidsvisioner, istället för finansiell rapportering i siffror, då 

endast presentation av finansiell karaktär, kan ses som bakåtblickande. Det är erkänt att mycket 

av den framåtsträvande informationen är svår att kvantifiera, och ses istället som ‘mjuk’, som 

exempelvis information om miljö och hållbarhet. Empiriska studier visar att upp till 80 procent 

av ett företags marknadsvärde inte kan identifieras i de finansiella rapporterna (Arvidsson, 

2011). Detta kan ge en indikation på hur stort finansiellt värde som ligger i företagens 

hållbarhetsarbete. 

 

Att hållbarhetsrapportera har inte alltid varit en självklarhet för företag, utan det är på senare år 

som arbetet med hållbarhet har vuxit fram (Larsson & Ljungdahl, 2008). Stora globala företag 

var de som påverkades först av miljöfrågor. Dessa blev berörda först på grund av att risken för 

negativ exponering är störst för de internationella företagen, som är en naturlig följd av att de 

kan synas var som helst i hela världen. I och med att även mindre företag idag syns mer, genom 

en mer utbredd användning av digital teknologi, blir frågan viktig även för dem. Mindre företag 

berörs också i den mening att de ofta är underleverantörer till de större företagen, vilka genom 

detta kan påverka de större företagens anseende (Larsson & Ljungdahl, 2008).  

 

Det finns flera positiva följder av att som företag ta ett långsiktigt ansvar, menar Larsson och 

Ljungdahl (2008). Det kan handla om att de anställda får en högre motivation, 

underleverantörerna får en högre standard och framförallt att nya kunder lättare attraheras samt 

att de befintliga har en större tendens att stanna. Kunderna, som exempel på en av flera viktiga 

intressenter för företagen, har idag mer insikt i hur företagen agerar och arbetar, som en följd 

av att världen har blivit mer globaliserad och öppen. Som en överlevnadsstrategi behöver 

företagen ta fram och visa sina hållbara värderingar som intressenter kan ta del av och känna 

identifikation i (Larsson & Ljungdahl, 2008).  

2.2 Nyinstitutionell teori 

2.2.1 Teorins bakgrund 

Czarniawska (1997) menar att en institution bildas genom kollektiv handling. Förutom att 

institutionen är kollektiv varar den under lång tid, ofta över flera generationer. Motsatsen kan 



 

förstås som vanor, då dessa istället ofta är lokala och individuella, istället för någonting som 

byggs upp kollektivt. Institutioner bildas av att människor har ett behov av att skapa mönster i 

sitt handlande, vilket resulterar i att energi som sparas kan läggas på extraordinärt handlande 

som exempelvis reflekterande eller innovationsskapande (Berger & Luckmann, 1966).  

 

Förändringar i omvärlden skapar osäkerhet vilket leder till att företagen omorganiseras för att 

likna varandra, med målet att skapa trygghet (Frostenson, 2015). Det kan även finnas andra 

anledningar och motiv till varför företagen väljer att förändra sin organisation, till exempel att 

öka sina intäkter (Rosenzweig & Singh 1991). Företagen kan använda sig av program för hur 

de arbetar med etiska riktlinjer, eller andra aspekter som intressenterna anser vara relevanta och 

viktiga. Detta är ett sätt för företagen att visa hur de förändrar sig i enlighet med omvärldens 

förändringar (Weaver, Trevino & Cochran 1999). March och Olsen (1989) hävdar att 

människor och organisationer anpassar sig efter hur omgivningen beter sig för att undvika kaos 

och oordning. I nya situationer försöker de jämföra sig med tidigare situationer de känner till 

och samtidigt anpassa sig till de nya gällande reglerna. Institutionerna hjälper således 

människor och organisationer att handla och fatta beslut för att få ordning och stabilitet 

(Douglas, 1986).  

 

Nyinstitutionell teori är en progression av den tidiga institutionella teorin (Eriksson-Zetterquist, 

Kalling & Styhre, 2015). Enligt den tidigare av teorierna är företag och organisationer präglade 

av värderingar som över lång tid har byggts upp. Dessa värderingar påverkar hur projekt och 

arbeten hanteras. Den nyinstitutionella teorin ser, precis som den tidiga, till omvärldsfaktorerna 

som påverkar organisationen som exempelvis kulturella aspekter (Czarniawska & Sevón, 

1996). Däremot menar Perrow (1986) att den nya inriktningen visar hur organisationerna i sin 

tur påverkar sin omgivning, och därmed hur förhållandet ser ut i båda riktningarna. 

2.2.2 Organisationsfält 

Begreppen organisationsfält och isomorfism återfinns i den nyinstitutionella teorin (Eriksson-

Zetterquist, Kalling och Styhre, 2015). Det förstnämnda innebär att det som omger 

organisationer är organisationerna själva med och skapar, samtidigt som omgivningen skapar 

organisationer. År 1983 kom Paul DiMaggio och Walter Powell med en invändning mot detta 

begrepps betydelse, då de hävdade att det inte är de direkta effekterna från omgivningen och 

andra organisationer som deras beslutsfattare ska koncentrera sig på, som tidigare var normen, 

utan hur hela organisationsfältet förändras (DiMaggio & Powell, 1983). Organisationerna 

befinner sig således i ett slags integrerat nät av flera organisationer som gemensamt påverkas 

av det yttre, så länge de befinner sig inom samma organisationsfält. Organisationerna inom ett 

och samma organisationsfält är oftast konkurrenter men även leverantörer, distributörer och 

ägare räknas in (Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre, 2015).  

 

I många fall är det de stora företagen inom ett organisationsfält som stöds då det är de som har 

format, upprätthållit och organiserat fältets regler (Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre, 

2015). Större företag kan således begränsa mindre aktörers tillgång till marknaden med bland 

annat patenter eller stora investeringskostnader. De mindre företagen förhåller sig till och 



 

efterliknar de dominerande företagen för sin överlevnad, vilket leder till att aktörerna låter saker 

vara som de är inom branschen för att inte riskera snedsteg. Detta kan ses som en förklaring på 

varför företagen agerar för att bli så homogena som möjligt.  

2.2.3 Isomorfism 

Isomorfism är ett begrepp som beskriver konsekvenserna av företags efterliknande av varandra 

som en följd av att de tillhör samma organisationsfält (DiMaggio och Powell, 1983). Begreppet 

kan delas in i tre former, som benämns som den tvingande, den imiterande och den normativa 

formen (Cheng & Yu, 2008).  

 

Den förstnämnda, tvingande, typen av isomorfism uppkommer när de största organisationerna 

och instituten ställer formella krav på företagen som exempelvis genom lagändringar (Cheng 

& Yu, 2008). Den största organisationen är staten och därefter kommer bland annat kreditgivare 

och monopolföretag. När dessa lagförändringar uppkommer behöver företagen anpassa sig och 

agera likadant, som en följd av dessa tvingande krav (Cheng & Yu, 2008).  

 

Imiterande isomorfism innebär att företag försöker inspireras och till viss grad kopiera andra 

framgångsrika aktörer inom organisationsfältet, som en följd av en osäkerhetskänsla hos 

företaget som känner att det behöver imitera andra för att passa in och följa strömmen 

(DiMaggio & Powell, 1983). Ofta är det de mindre företagen som imiterar större framgångsrika 

företag, utan att de större företagen nödvändigtvis behöver veta om det. Syftet är att växa på 

marknaden, men inte minst att få den legitimitet som det större företaget som imiteras besitter 

(DiMaggio & Powell, 1983).  

 

Den sista formen av begreppet är normativ isomorfism. Denna form av påtryckningar 

uppkommer där företagets ledning anpassar sig efter andra företag i nätverket (Cheng & Yu, 

2008). De anpassar sig efter det som blivit “det normala”, eller normen i nätverket. I denna 

standardisering skapas en gemenskap, vilket gör att nätverk utvecklas där de kan sprida, utbyta 

och bibehålla sin kunskap (DiMaggio & Powell, 1983).  

 

Meyer och Rowan (1977) menar att även språkbruket och sättet som organisationerna 

kommunicerar med intressenterna på är avgörande för hur de kommer att uppfattas. 

Isomorfismen gör att företagens vokabulär blir liknande varandras, vilket skapar en 

trygghetskänsla hos intressenterna i och med att de vet vad de menar när de kommunicerar, och 

återigen stärks även legitimiteten hos organisationen. Använder ett företag inte den 

gemensamma vokabulären riskerar det att anses som nonchalant och irrationellt, eftersom det 

inte följer mönstret som intressenterna inom organisationsfältet är vana vid (Meyer & Rowan, 

1977).  

 

Vidare förklarar Bromley och Powell (2012) begreppet window dressing. Detta begrepp kan 

förstås som löskopplingar, eller distansen, mellan vad företagen kommunicerar att det gör och 

vad som faktiskt implementeras i företaget. Företagen kan till exempel presentera nya strategier 



 

för hur de planerar att ta sig an vissa problem, men sedan inte implementera strategin i 

organisationen. Detta är ett sätt för företagen att utåt bygga upp ett förtroende från kunderna 

genom ord, utan ett faktiskt agerande (Bromley & Powell, 2012). 

2.3 Intressentteori 

2.3.1 Teorins bakgrund 

Genom intressentteorin ses organisationerna som en del i ett större socialt system, där 

organisationen påverkar, men även påverkas av andra aktörer, likt antaganden i den 

nyinstitutionella teorin (Deegan & Unerman, 2011). Ordet intressent översätts från det 

anglosaxiska ordet stakeholder, vilket betyder att en aktör har ett intresse i företaget. 

Intressentteorin berör inte interaktionen mellan företag och omvärld som en enda helhet, utan 

den tar hänsyn till att intressenter har olika åsikter om hur organisationen och dess verksamhet 

ska skötas (Ljungdahl, 1999). Detta betyder att företagen har flera sociala förbindelser med 

olika typer av hantering, istället för ett enda förhållningssätt mot omvärlden (Deegan & 

Unerman, 2011). Det är viktigt att företagen delar med sig av information och kommunicerar 

med intressenterna då det kan leda till att de blir sedda som bra “samhällsmedborgare”, vilket 

de kan dra fördel av eftersom befolkningen normalt sett stöder dessa företag (Mahoney, Thorne, 

Cecil & LaGore, 2012). Dessa företag vilka ses som bra “samhällsmedborgare” kan dessutom 

som en följd av detta ha möjlighet att få tillgång till kapital till en lägre kostnad. De anses även 

vara mer attraktiva och har genom detta en bättre förmåga att anställa och behålla personal 

(Mahoney, Thorne, Cecil & LaGore, 2012).  

 

Enligt Freeman (1984), som även är en av grundarna av intressentteorin, är intressenter de 

grupper av aktörer som hjälper företaget och dess tillväxt, eller de som försvårar företagets 

fortlevnad. Intressenternas grad av påverkan på företaget anses vara baserad på deras potential 

att kontrollera företagets resurser, till exempel företagets kunder och dess resurser i form av 

företagens intäkter (Ljungdahl, 1999). Freeman (1984) förklarar att ordet intressenter kan 

förklaras som; “any group or individual who is affected by or can affect the achievement of an 

organization’s objectives”. 

 

Ju mer betydelsefullt intressenternas bidrag i form av resurser är, desto större betydelse har 

intressenternas förväntningar på information för företagsledningen. Resurserna behöver inte 

nödvändigtvis vara ekonomiskt kvantifierbara, men uteblivande av resurserna kan ha en 

ekonomisk påverkan (Ljungdahl, 1999). 

 

Intressentteorin kan användas av företagsledningar för att bedöma potentiella hot och 

möjligheter som är associerade till ett beslut taget av företagsledningen, genom att se vilka 

intressenter det berör och vilka åsikter de har (Ljungdahl, 1999). Efter bedömningen kan 

strategier utformas för att bedöma de hot som intressenterna utgör mot företaget. Beroende på 

företagsledningens uppfattning om respektive intressen och maktposition som intressenterna 

har, kan de välja att presentera viss information på ett visst sätt och vid en särskild tidpunkt. 

Det kan göras för att bättre kunna påverka intressenternas inställning och anseende om företaget 



 

i fråga. Rapportering av miljö- och samhällsrelaterad information kan därför ses som en strategi 

för att hantera relationerna mellan företaget och viktiga intressentgrupper (Ljungdahl, 1999). 

 

2.3.2 Primära och sekundära intressenter 

Freeman, Harrison och Wicks (2007) har tagit fram en modell där exempel på primära och 
sekundära intressenter presenteras, samt en distinktion mellan de två olika typerna av 
intressenter.  

 
Figur 2.1 - Illustration av primära och sekundära intressenter. Översättning av “Basic two-tier stakeholder map”, Freeman, 

Harrison & Wicks (2007, s. 24).  
 

Intressenter kan delas upp i två olika kategorier; primära och sekundära intressenter (Partridge 

et. al, 2005). Med primära intressenter menas de intressenter som bedöms ha en större och mer 

direkt inverkan på företagets framtida fortlevnad (Mahadeo, Oogarah-Hanuman, Soobaroyen, 

2011). Företagsledningen kan bestämma att redovisa information av miljömässig eller social 

karaktär, för att tillgodose de primära intressenternas behov. Partridge et. al (2005) menar att 

primära intressenter anses ha en insats i företaget, till exempel genom aktieinnehav, och har 

därför en direkt påverkan på företagets verksamhet och framgång. De sekundära intressenterna 

har inte en direkt insats i verksamheten, men har ändå möjligheten att influera och påverka 

företagets rykte och anseende. Partridge et. al (2005) påstår att sekundära intressenter även kan 

vara representanter för intressenter som inte har en möjlighet att representera sig själva. 

Exempel på detta kan vara framtida generationer eller miljön som ett eget väsen (Partridge et. 

al, 2005).  



 

2.4 Legitimitetsteori 

2.4.1 Teorins bakgrund 

Likt intressentteorin är legitimitetsteorin en teori som ökar förståelsen för varför företag 

frivilligt väljer att redovisa särskild information, i detta fall socialt och miljömässigt  

ansvarstagande (Deegan & Unerman, 2011). Ljungdahl (1999) beskriver legitimitetsteorin som 

ett komplement till intressentteorin och att dessa två teorier bearbetar samma fenomen, men 

från två olika perspektiv. 

 

Årsredovisningen kan användas som ett kommunikationsmedium för att öka legitimiteten, och 

är enligt tidigare litteratur om legitimitetsteori den dominerande källan för detta ändamål (Grey 

et al., 1995; Title, 1994; Buhr, 1998; Hooghiemstra, 2000 se Mousa & Hassan, 2015 s. 43). 

Abrahamson och Park (1994) hävdar att årsrapporten kan användas som ett strategiskt 

dokument för att selektivt ta fram och skapa intryck hos läsaren om företagets aktiviteter. De 

menar också att årsrapporten är den vanligaste kommunikationskanalen för företagsledningar 

att nå ut till sina intressenter via (Abrahamson & Park, 1994). Således blir också 

hållbarhetsrapporterna en viktig del i förstärkningen av företagets legitimitet, i och med att 

hållbarhetsrapporten finns inom eller ges ut i samband med årsrapporten. 

 

Legitimitetsteorin förklarar hur företagen arbetar för att förbättra sin legitimitet gentemot 

intressenterna, för att på så sätt stärka eller bibehålla sin kundkrets (Frostenson, 2015). 

Legitimitet kan enligt Parsons (1960 se Mousa & Hassan, 2015 s. 42) definieras som en 

överensstämmelse mellan lagar, regler och de sociala värderingar som finns i samhället. Enligt  

Ljungdahl (1999) uppfattas legitimitet från intressenter som en nödvändig och immateriell 

resurs för ett företags fortlevnad. Legitimitet är en form av värdeomdöme och är nära knutet 

till normer och värderingar som anses vara socialt accepterat i samhället och omvärlden.  

 

Mousa och Hassan (2015) menar att mycket av den tidigare forskningen visar på att  

legitimitetsteorin är en av de mer förklarande teorierna som motiverar varför företag frivilligt  

har valt att rapportera om sitt hållbarhetsarbete sedan början på 1980-talet. Information lämnas 

ut till intressenterna för att legitimera sin fortsatta fortlevnad i branschen (Mousa & Hassan, 

2015). Preston et al. (1995) styrker Parsons (1960 se Mousa & Hassan, 2015 s. 42) definition 

av legitimitet, att den definieras som en överensstämmelse mellan företagets sociala 

värderingar och dess agerande, samt att den uppnås genom att företag genom handling visar att 

de agerar utefter hur de uttrycker sina sociala värderingar.  

 

Legitimitet är något som bedöms och erkänns av utomstående, varmed den tilldelas beroende 

på omvärldens acceptans kring företagets handlingar och värderingar (Ljungdahl, 1999). 

Olika intressenter har även olika intressen, vilket resulterar i att de ofta gör olika bedömningar 

av företagets legitimitet. Ett framgångsrikt företag kan anses vara legitimt av vissa intressenter, 

samtidigt som andra intressenter kan ha en annan uppfattning. Detta kan bero på att vissa 



 

intressenter anser att framgång är den viktigaste legitimitetsfaktorn, medan andra intressenter 

anser att företagets värderingar bör ligga till grund för dess legitimitet (Ljungdahl, 1999). 

 

I ett dynamiskt samhälle kommer normerna att förändras och som en följd av detta krävs att 

företagen agerar lyhört på dessa förändringar (Mousa & Hassan, 2015). Ifall företagen inte 

agerar efter samhällsnormerna kan detta leda till att intressenterna blir otillfredsställda. Detta 

kan i sin tur kan leda till att intressenterna sätter press på att företaget ska anpassa sig efter 

förväntningarna. Lagkrav kan vara ett annat sätt för att få företagen att prestera på ett önskvärt 

sätt. Företaget kan uppleva svårigheter i att få tag på resurser som en följd av att flera grupper 

i samhället, som exempelvis anställda, konsumenter och investerare kan vägra att göra affärer 

med företag som utför ett dåligt hållbarhetsarbete (Mousa & Hassan, 2015).  

 

För att organisationerna ska kunna bibehålla legitimiteten är det av stor betydelse att företagen 

tar hänsyn till både de primära och sekundära intressenternas värderingar för att därefter 

utforma en strategi som tillfredsställer intressenternas krav (Ljungdahl, 1999). De sekundära 

intressenterna kan komma att influera de primära intressenterna och deras bidrag av resurser 

till företaget. Därmed måste företagen ta hänsyn till dessa samt bearbeta deras värderingar 

(Deegan & Unerman, 2011). 

2.4.2 Sociala kontrakt 

Legitimitetsteorin grundas på antagandet att det finns ett socialt kontrakt mellan organisationen 

och omvärlden där organisationen i fråga bedriver sin verksamhet (Deegan & Unerman, 2011). 

Sociala kontrakt kan förklaras som de förväntningar som samhället har på en organisation om 

hur de ska sköta sin verksamhet. Deegan och Unerman (2011) menar att det sociala kontraktet 

är teoretiskt konstruerat, vilket med andra ord betyder att ett fysiskt kontrakt inte existerar. 

Detta innebär att ledare för olika organisationer inom samma bransch kommer att ha olika 

uppfattningar om hur samhället vill att organisationen ska hantera diverse aktiviteter. Om en 

ledare i en organisation underskattar samhällets krav och förväntningar, skulle 

legitimitetsteorin förklara detta som att ledaren har misstolkat det sociala kontraktet, vilket kan 

resultera i negativa konsekvenser för organisationen (Deegan & Unerman, 2011).  

 

Alla sociala institutioner, där också alla olika typer av företag ingår, verkar i ett samhälle som 

styrs av sociala kontrakt (Deegan & Unerman, 2011). Det finns både uttalade och 

underförstådda sociala kontrakt vilka har olika sätt att påverka företagen, och det är dessa 

företagens tillväxt och överlevnad bygger på. På grund av detta måste företagen hela tiden 

omvärdera sitt arbete utifrån de sociala kontrakt som är relevanta i deras omvärld (Deegan & 

Unerman, 2011).  

2.4.3 Symbolisk och verklig legitimitet 

Det finns huvudsakligen två olika former av legitimitet; symbolisk legitimitet och faktisk 

legitimitet (Ashforth & Gibbs, 1990). Den faktiska legitimiteten grundas på just det faktiska 

agerandet ett företag utför. Dessa kan till exempel vara strukturella, sociala eller kulturella 



 

förändringar. Företag kan implementera nya praxis eller regler för att anpassas efter omvärldens 

normer och värderingar. Faktisk legitimitet går enligt Ashforth och Gibbs (1990) att identifiera 

genom att företaget presenterar ett aktivt arbete som går att mäta i siffror eller i ett agerande 

som resulterar i en förändring.  

 

I motsats till verklig legitimitet beskrivs symbolisk legitimitet som uttalanden och mål som 

saknar ett aktivt agerande (Ashforth & Gibbs, 1990). Symboliska budskap används för att 

porträttera företaget som legitimt genom att de påstås arbeta i riktning mot de förväntningar 

och normer som ligger hos intressenterna. Exempelvis kan ett företag påstå att det deltar i så 

kallade miljöprogram som FNs miljökonvention, vilket indikerar att det har en högre grad av 

ansvarstagande än de organisationer som väljer att inte delta. Vad dessa program innebär och 

om de har någon faktiskt påverkan lämnas ofta fritt för tolkning för intressenten.  

2.4.4 Samspel mellan presenterade teorier 

I dagens samhälle är det till stor del intressenterna som styr i vilken riktning företagen ska 

utvecklas (Ljungdahl, 1999). Både de primära och sekundära intressenterna har denna makt 

genom att det är dessa som ger företagen möjlighet att fortsätta frodas och utvecklas, precis 

Partridge et. al (2005) hävdar. I samspel med detta försöker företagen likna varandra i allt större 

utsträckning (DiMaggio & Powell 1983), vilket gör det intressant att undersöka hur samspelet 

ser ut utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv där begreppet isomorfism står i fokus. Vidare 

används legitimitetsteorin för att se hur företagen använder sig av intressenternas förväntningar 

för att stärka eller bibehålla sin legitimitet (Frostenson, 2015). 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

3 Metod och metodologiska överväganden  

I följande kapitel presenteras och motiveras valet av metod med problematisering och syfte 

som utgångspunkt. Vidare presenteras studiens avgränsning, samt metod för datainsamling. 

 

3.1 Litteraturgenomgång 

För att få en djupare förståelse kring det studerade ämnet har tidigare forskning studerats. 

Artiklar på tidigare forskning har funnits tillgänglig via databasen Primo och även Emerald 

Insight. Sökord som “Hållbarhetsrapportering” och “Sustainability Reporting” har använts för 

att finna relevant forskning. När en relevant studie hittades, har den publicerade referenslistan 

bearbetats för att vidare finna information kring tidigare forskning som ansetts vara relevant. 

Genom denna bearbetning av tidigare studier har det klargjorts vilka teoretiska utgångspunkter 

denna studie skulle innefatta. En stor del av de lästa artiklarna med den tidigare forskningen 

inom aktuellt forskningsområde har använt liknande eller samma teorier som denna rapport.  

 

För att få en djupare förståelse kring teorierna och samspelet dem emellan, har sökmotorer som 

till exempel Google Scholar, och återigen söktjänsten Primo, använts för att få fram exempelvis 

vetenskapliga artiklar och e-böcker. Nyckelord som “Legitimacy” och “Stakeholder” har 

använts för att finna litteratur som beskriver de teorier som berör studien. 

3.2 Metodologiska överväganden  

För att besvara forskningsfrågan och undersöka hur hållbarhetsrapporteringen i 

livsmedelsbranschen har utvecklats har i denna rapport en kombination av en kvalitativ och 

kvantitativ innehållsanalys gjorts. Axfood, ICA Gruppen och Lantmännens 15 senaste utgivna 

års- och hållbarhetsrapporter har varit studiens utgångspunkt. Innehållsanalys är en 

forskningsmetod som sedan en tid tillbaka har använts i rapporter där syftet har varit att 

analysera företags hållbarhetsrapporter och deras hållbarhetsarbete (Abbott & Monsen, 1979). 

Den är “öppen”, i och med att mycket information lämnas för fri tolkning, och den fungerar bra 

att kombinera med en longitudinell analysmodell (Bryman & Bell, 2013). En longitudinell 

metod innebär att mätningar av samma individer, eller i detta fall företag, vid upprepade 

tillfällen följs upp (Caruana, Roman, Hernández-Sánchez & Solli, 2015). Metoden är mycket 

flexibel vilket gör att det är möjligt att finjustera forskningsinriktningen under arbetets gång. 

Att göra en innehållsanalys går ut på att kvalitativ data samlas in, delas upp i olika kategorier 

och kvantifieras i form av kodning (Abbott & Monsen, 1979). Den kvalitativa delen av 

innehållsanalysen innebär att innehållet och dess betydelse läses och tolkas, samtidigt som den 

kvantitativa delen innebär att den historiska utvecklingen sammanställt i siffror, omkodat från 

ord, konkret presenteras. Det kodade materialet kan sedan presenteras i form av tabeller och 

diagram. Denna grafiska data har använts som ett hjälpmedel för diskussion och analys av 

företagens utveckling i deras hållbarhetsrapporter utifrån de indikatorer som har haft en 

utmärkande utveckling. 

 



 

I en innehållsanalys kan texten undersökas från två olika perspektiv; genom ett manifest eller 

latent sådant (Bryman & Bell 2013). Genom en manifest analys, kan det tydliga och påtagliga 

innehållet i texten analyseras. Det latenta perspektivet är, till skillnad från det manifesta, det 

dolda budskap som kan förstås genom läsning mellan raderna, där hänsyn tas till helheten av 

texten. Analysen i denna rapport har analyserats utifrån både ett manifest och latent synsätt. De 

lagar och regler som följs kan ses som manifesta, medan de budskap som företagen vill 

förmedla till intressenterna genom utformningen av rapporterna kan ses som latenta (Bryman 

& Bell 2013).  

3.3 Avgränsning och urval 

Rapportens urval är grundat i ett utforskande urval, vilket betyder att s tudien har genomförts 

genom att undersökningsobjekt strategiskt valts ut för att finna intressanta fenomen. Ett 

utforskande urval används ofta i småskaliga undersökningar där målet är att framställa 

kvalitativ data (Denscombe, 2014), vilket passar bra i denna rapport då tid för att utföra 

rapporten är begränsad. Ett urval av utforskande karaktär är enligt Denscombe (2014) att 

föredra när det finns begränsat med information inom ett studieområde och huvudsyftet med 

urvalet är att tillhandahålla insikter och information. Urvalet kan också anses vara ett 

ändamålsenligt urval, där de studerade objekten strategiskt har valts ut för att forskaren tror att 

de valda objekten kan ge de största möjliga värdet på studien (Denscombe, 2014).  

 

Avgränsning har gjorts till tre stora svenskregistrerade livsmedelsföretag och detta har gjorts 

bland annat för att branschen har en tät interaktion med sina slutkonsumenter. Att företagen är 

stora leder också till att hållbarhetsrapporteringen är mer omfattande än i mindre företag 

(Habisch, Patelli, Pedrini & Schwartz, 2011). Företagen representerar branschen på ett bra sätt, 

på grund av företagens olika ägarstrukturer. Valet av bransch har också gjorts utifrån 

tillgänglighet av det senaste räkenskapsårets publicerade årsredovisningar. De tre företagen 

som har valts ut är Axfood, ICA Gruppen och Lantmännen.  

 

Avgränsningen möjliggör en redogörelse för om det finns någon skillnad mellan 

hållbarhetsrapporteringen innan och efter lagändringen, då lagändringen som tidigare nämnts 

påverkar stora svenska företag vilka uppfyller kriterierna för att behöva implementera de nya 

lagförändringarna. 

 

Endast arkiverade, offentliga dokument som har publicerats av företagen har analyserats, 

således exkluderas företagens hemsidor vilka refereras till i tidigare årsredovisningar. 

Företagens hemsidor uppdateras kontinuerligt, vilket har lett till att jämförelser av 

informationen på hemsidorna från år till år inte har varit möjlig. De aktuella hemsidorna har 

analyserats för att skapa en helhetsbild över den förändring som skett under tidsperioden. De 

undersökta och tolkade dokumenten avser företagens årsrapportering mellan tidsperioden 2003 

till 2017. Användning av offentliga dokument ökar möjligheten till replikering och 

överförbarhet (Bryman & Bell, 2013). 

 



 

De standarder och indikatorer från GRI som har använts för att jämföra företagen, har valts 

utifrån vad den nya svenska lagen innefattat. Har den svenska lagen en paragraf om utsläpp och 

miljöpåverkan har också de relevanta indikatorerna från GRI tagits med i undersökningen. 

Fullständig lista över de GRI-standarder som har använts återfinns i bilagor.  

 

3.4 Valda fallföretag 

Axfood är ett aktiebolag som är Sveriges näst största företag inom dagligvaruhandeln (Axfood, 

u.å.). Inom Axfoods koncern ingår flera olika varumärken som Willys, Hemköp, Mat.se, 

Tempo, Middagsfrid och Axfood Snabbgross. Bolaget Axfood bildades år 2000, men Hemköp -

butiker har funnits sedan 1958 då den första öppnades. Även Willys har funnits sedan tidigare 

i andra namn som “LL:s livs” och “Willy Schlees”. Axfood har länge arbetat med klimatfrågor 

och ett av målen företaget har satt upp är att det ska minska sin klimatpåverkan med 75% mellan 

år 2009 och 2020 (Axfood, u.å.).  

 

ICA Gruppen, som tidigare hette Hakon Invest, är även det ett aktiebolag och ensam ägare av 

ICA som verkar inom dagligvaruhandeln (ICA Gruppen, u.å.). Företaget är både återförsäljare 

och producent av egna varor och det räknas som en av Nordens största aktörer inom området 

med 2085 stycken hel- och halvägda butiker och apotek i slutet av år 2017. Företaget har ett 

uttalat mål att vara ledande inom samhällsansvar och att hållbarhet ska genomsyra dess 

verksamhet (ICA, u.å.).  

 

Det tredje företaget är Lantmännen som är en ekonomisk förening, vars ägande sker kooperativt 

av svenska lantbrukare (Lantmännen, 2017). Företaget står för en stor del av den svenska mat- 

och energiproduktionen. Mot intressenterna använder företaget ofta fraser som “vårt ansvar 

från jord till bord” där de syftar på att de tar ansvar och arbetar för en hållbar framtid.  

3.5 Insamling av empiriskt underlag  

Det empiriska materialet har samlats in genom sekundärdata, vilket innebär att informationen 

redan är insamlad av någon annan och tillgänglig för allmänheten att ta del av (Bryman & Bell, 

2013), vilket i detta fall är företagens publicerade hållbarhetsrapporter. Lundahl och Skärvad 

(1999) menar att det är viktigt att vara kritisk när data samlas in genom sekundärkällor, 

eftersom man då inte är den första som tolkar denna insamlade data.   

 

För att få en grunduppfattning om företagens hållbarhetsrapportering under tidsperioden har 

företagens 15 respektive rapporter lästs. Syftet med läsningen har varit att utforska märkbara 

skillnader som tydligt har presenterats under tidsperioden. Som utgångspunkt har GRI:s 

standard använts där företagen har analyserats utifrån måluppfyllelsen av standardens 

indikatorer. Under läsningens gång har ett antal intressanta fenomen hittats som kan anses vara 

vändpunkter i hållbarhetsrapporteringens utveckling. Dessa fenomen har analyserats för att 

hitta likheter och skillnader mellan företagen.  

 



 

Genom sammanställning av datainsamling har figurer presenterats, vars syfte är att 

uppmärksamma den utvecklingen som skett. Figurerna har använts som ett komplement till den 

redogörelse som gjorts angående faktorer kring de kvantifierade fenomenen. Mayring (1997) 

förklarar att kvantifiering av kvalitativ information är en strategi för att konkretisera olika 

faktorer. Hållbarhetsrapporter har hämtats från respektive företags hemsidor. I alla tre företag 

har informationen presenterats i olika format från år till år. Antingen har en separat 

hållbarhetsrapport publicerats, eller så har den informationen återfunnits i form av en integrerad 

del i årsredovisningen. Vissa år har Lantmännen också ett bifogat hållbarhetsindex i samband 

med årsredovisningen, alternativt uteslutit en stor del av rapporteringen och istället hänvisat till 

företagets hemsida. Att alla företag har valt att publicera sitt hållbarhetsarbete på olika sätt har 

gjort det problematiskt att utforma en bra översiktsbild över exempelvis hur många sidor 

hållbarhetsrapportering som har publicerats varje år. För att hantera liknande problem har 

omprövningar gjorts där olika observatörer har format en uppfattning om till exempel antalet 

sidor.  

 

Denna rapport är främst utformad efter de sociala och miljömässiga aspekterna från GRI:s 

standard, då det främst är dessa som återspeglas i den nya svenska lagen. Utgångspunkten för 

insamlingen av material från hållbarhetsrapporterna har varit hur regelverket och riktlinjerna är 

utformade idag, enligt GRI Standards. Riktlinjer och rekommendationer som tidigare har varit 

aktuella bortses från, till exempel GRI:s tidigare riktlinjer G3, som är en tidigare version av den 

aktuella GRI-standarden. Detta har gjorts för att stärka den strukturerade jämförbarheten. Det 

som har undersökts utefter sammanställningen av GRI:s indikationer är hur företagen har valt 

att använda standarderna för att utveckla det egna hållbarhetsarbetet.  

3.6 Analysmetod 

 

Denna analys har utgått från den information som återfinns i de publicerade 

hållbarhetsrapporterna, vilken har undersökts både utifrån siffror och statistik samt genom 

analys av vilken information som har presenterats. Efter presentation av insamlad empiri, har 

data analyserats utifrån de utvalda teorier som presenterats i det teoretiska ramverket.  

Vid jämförelse av empiri och teori är syftet att teorierna ska förklara de fenomen som uppdagats 

under sammanställningen av data.  

 

I utformning av rapportens analys har data använts för att forma en slags mätbarhet för att i sin 

tur kunna skapa jämförbarhet, vilket Ljungdahl och Skärvad (1999) menar är en kvantitativ 

ansats. Den kvantitativa datainsamlingen har kompletterats med en kvalitativ analys, vilket 

enligt Repstad (1999) bidrar till att ge texten ett tolkande förhållningssätt till informationen 

som har presenterats i rapporterna.  

 

De variabler som har valts att undersökas är totalt antal sidor i årsrapporterna, antal sidor som 

berör hållbarhetsrapportering, antal uppfyllda indikatorer uppdelade i ekonomiska, 

miljömässiga och sociala aspekter. Dessa anses kunna ge en bra grund för att analysera 

företagens utveckling inom hållbarhetsrapporteringen, eftersom att de visar hur omfattningen 



 

har förändrats och vilka delar i rapporterna som har varit mest framträdande av de tre olika 

aspekterna. Enligt Neuendorf (2002) är till exempel sidantal och antal ord en teknik för att 

systematiskt forma en jämförelse. 

 

Analysen har gått till på så sätt att kvantitativa och kvalitativa data har analyserats utifrån de 

teorier som presenterats i den teoretiska referensramen, för att därefter hitta teoretiska 

förklaringar till varför data ser ut som den gör och varför den har har utvecklats som den har 

gjort.  

 

 

3.7 Reliabilitet 

3.7.1 Studiens pålitlighet 

En studie behöver reliabilitet för att läsaren ska kunna förlita sig på det som läses. Med 

reliabilitet menas att studien behöver ha trovärdighet för att kunna vara relevant att ta till sig 

av. Ett sätt att förstärka forskningens tillförlitlighet är att använda sig av tidigare använda 

metoder inom forskning i liknande forskningsområden (Fejes & Thornberg, 2015). Ett exempel 

i denna rapport är att GRI:s riktlinjer och indikatorer tidigare har använts i studier där liknande 

analyser och datainsamlingar, har utförts på hållbarhetsrapporter (Gamerschlag, Möller & 

Verbeteen 2010; Gray, Kouhy & Lavers, 1995; Guthrie & Farneti, 2008), vilket stärker 

tillförlitligheten. Eftersom de bearbetade dokumenten dessutom är offentliga handlingar, ökar 

det möjligheten till replikering av genomförd studie (Fejes & Thornberg, 2015). Den data som 

är inhämtad är tillgänglig för alla som har ett intresse att göra en liknande undersökning.  

3.7.2 Källkritik 

Som tidigare nämnts är det viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till den data som har 

inhämtats från sekundärkällor (Lundahl & Skärvad, 1999). Detta har tagits hänsyn till när källor 

av detta slag valts att presenteras i rapporten, och anses inte utgöra någon källa till felsyftningar. 

Det som människors kunskap bygger på är kunskapskällor, menar Thurén (2013). Med 

källkritik kan vi värdera dessa källor och bedöma hur tillförlitliga de är. Thurén (2013) talar 

om de fyra källkritiska principerna, vilka han benämner äkthet, tidssamband, oberoende och 

tendensfrihet. 

 

Med äkthet menas att källan ska vara det som den utger sig för att vara, och därmed pålitlig. I 

denna studie har års- och hållbarhetsrapporter som studerats hämtats från respektive företags 

egna hemsidor, vilket styrker att det är information som företaget står för. 

Hållbarhetsrapporterna är dessutom granskade av externa revisorer i de fallen 

hållbarhetsrapporterna har varit integrerade i årsredovisningen, vilket ökar tillförlitligheten till 

källan i dessa fall.  

 

Tidssamband påverkar källans trovärdighet. Ju närmare varandra i tiden källan skrevs och 

händelseförloppen som källan berör är, desto högre trovärdighet finns i källan. 



 

Hållbarhetsrapporterna som har undersökts har varje år publicerats den nästkommande våren 

efter det räkenskapsår som rapporten berör. Det blir därför ett relativt kort tidssamband i detta 

fall, vilket ger källan tillförlitlighet.  

 

En källa ska vara oberoende, vilket betyder att källan ska vara självständig. Någonting som kan 

bryta detta är om någonting berättas i flera led, vilket kan förvränga det som ursprungskällan 

förmedlar. Det som talar för att källorna till rapportens empiri är oberoende är att det är 

företagen själva som har publicerat års- och hållbarhetsrapporterna, och att de inte publiceras 

via någon annan part.  

 

Den fjärde och sista principen benämner Thurén (2013) tendensfrihet. Källan ska inte påverkas 

av personliga, politiska, ekonomiska eller andra intressen som kan göra att berättelsen 

presenteras på ett snedvridet sätt. Problematik kan därför uppstå då det är företagen själva som 

formar och presenterar årsrapporteringen. I och med detta kan de välja vad som ska presenteras 

och vilka delar som väljs bort. Precis som Ljungdahl (1999) hävdar kan företag stärka eller 

bibehålla sin legitimitet genom att inte presentera information som kan vara till deras nackdel. 

Extern granskning angående hållbarhetsrapportering är inte obligatoriskt, dock har företagen i 

ett flertal fall låtit en extern revisor granska rapporteringen för att stärka reliabiliteten.  

3.7.3 Kritik mot uppsatsen  

Bryman och Bell (2013) skriver att ingen kan vara helt objektiv i sin forskning och det betyder 

att även denna rapport kan innehålla vissa subjektiva tolkningar. Datainsamlingen har skett 

systematiskt, och samtliga rapporter har analyserats utifrån samma tabell av standarder, och 

utifrån presenterade teorier. Detta har gjorts för att förhindra subjektivitet och olika 

bedömningar som kan leda till en felaktig slutsats. Problematik kan uppstå då företagen har valt 

att tolka standarderna på olika sätt. Ett annat problem som kan försvaga rapportens 

tillförlitlighet är att egna slutsatser i vissa fall måste göras, då företagen har valt att presentera 

fakta som ska representera samma indikatorer, men på varierande vis.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 Empirisk bakgrund 

I följande kapitel presenteras fallföretagens bakgrund, dessutom redogörs vilka lagar och 

standarder som finns att följa för svenska företag, både branschstandarder och internationella 

standarder.  

 
 

4.1 Aktuella lagar och riktlinjer 

Trots att det inte tidigare varit lagstadgat att hållbarhetsrapportera har många företag gjort detta 

i många år. Det finns ett flertal organisationer för företag att vända sig till för att få vägledning 

i hur en hållbarhetsrapport ska utformas. Nedan kommer några av de mest framträdande 

institutioner och organisationer som arbetar med dessa frågor att redovisas. 

4.1.1 Svensk lag 

Sedan 2016 är hållbarhetsrapportering lagstadgat, och därför tvingande för stora företag i 

Sverige. Denna lag är, som redovisat tidigare i rapporten, fri för tolkning på många punkter. 

Lagens effekt och påverkan på företagens hållbarhetsrapporter i praktiken är oviss. Många av 

de större företagen har redan hållbarhetsredovisning inkluderad i sina finansiella rapporter, och 

har arbetat med frågan i flera år innan. En av de standarder som frekvent har använts av flera 

av de stora företagen, redan innan den svenska lagen slogs igenom, är GRI:s riktlinjer. Denna 

standard täcker alla delar av den svenska lagen (ÅRL 2016:947; GRI 2016).  

4.1.2 Agenda 2030 

Förutom GRI finns också 17 mål, utfärdade av FN, vars syfte bland annat är att eliminera 

fattigdom och hunger innan år 2030 (Globala Målen, u.å.). Dessa mål kallas för Agenda 2030. 

Regeringen (u.å. b) beskriver syftet enligt citatet nedan: 

”Denna agenda är handlingsplan för människorna, planetens och vårt välstånd. Den 

syftar också till att befästa världsfreden under ökad frihet. Vi erkänner att avskaffandet 

av alla former och dimensioner av fattigdom, inklusive extrem fattigdom, är den största 

globala utmaningen och en oundgänglig förutsättning för hållbar utveckling.”  

(Regeringen, u.å. b s. 2) 

4.1.3 Svenska branschstandarder 

Det finns också, utöver tidigare presenterade organisationer och mål, svenska 

branschstandarder som bland annat Livsmedelsverket och Svensk Dagligvaruhandel står 

bakom och utvecklar. Livsmedelsverket är den statliga myndighet som ansvarar för 

livsmedelsbranschen och det är denna institution som sätter upp mål för hela branschen 

(Livsmedelsverket, 2018). Det utformas också branschriktlinjer som beskriver hur företag kan 

göra för att uppnå de lagkrav som numera är stadgade. Det är alltså frivilligt att följa riktlinjerna, 

så länge företagen följer lagen. Branschriktlinjer  för dagligvaruhandeln kan också återfinnas 

hos Svenskdagligvaruhandel.se. Här har riktlinjer tagits fram för allt som berör handeln, bland 

annat utbildning för nyanställda och kvalitetssäkring av varor. Många av reglerna kommer från 



 

EU-direktiv (Svensk Dagligvaruhandel, 2018). Dessa institutioner är viktiga för Sverige i den 

aspekt att de aktivt arbetar för att fortsätta arbeta och utveckla hållbarhetsarbetet. 

4.1.4 GRI 

Det finns många olika regelverk och rekommendationer för hur företag ska och bör 

hållbarhetsrapportera. Förutom de befintliga svenska standarderna finns också internationella 

organisationer som utvecklar standarder, till exempel GRI (GRI, 2016). GRI är en 

nätverksorganisation, där organisationen tillsammans med företagen tar fram och förbättrar 

ramverk för hållbarhetsapportering (Frostenson, Helin & Sandström, 2012). En av de viktigaste 

aspekterna inom GRI är transparens (GRI, 2006). Genom att företagen öppet redovisar hur de 

arbetar med hållbarhet kan intressenter få en bredare bild av företaget och utifrån detta göra 

mer välgrundade beslut. Detta är en av de två viktigaste funktionerna med GRI, att intressenter 

på en global nivå ska kunna fatta rationella beslut grundade på hållbarhetsrapporteringen.  

 

Det andra syftet med GRI är att ge företagen verktyg och medel för att systematisk kunna 

utveckla sin rapportering. GRI ger med jämna mellanrum ut omfattande rapporter där de går 

igenom alla aspekter i hållbarhetsrapporteringen som de anser är viktiga. Den senaste rapporten 

är från 2016, vilken benämns som “GRI standards”, och innehåller tre huvudspår; ekonomiska, 

miljömässiga och sociala. Denna standard kommer att bli tvingande för företag som väljer att 

följa GRI efter juli 2018 och är därför den upplagan som är mest relevant (GRI, 2016). Varje 

standard utgörs av flera rekommendationer, indikatorer, över vad företaget bör ta med i sin 

redovisning. Hur denna fakta ska presenteras återges under några av standarderna, men i de 

flesta fall är det företagen som får tolka och bestämma hur de ska presentera faktan. 

Rekommendationerna är uppbyggda med nummer som representerar de olika områdena, till 

exempel ekonomiska som ligger under huvudkategorin “200”, och där korruption ligger 

återfinns i underkategorin “205”. Under “205” återfinns också ett antal indikatorer, t ex “205-

1 :Verksamhetens risker relaterade till korruption” (GRI 2016).  

 

För att företag som väljer att följa GRI:s rekommendationer formellt ska kunna påstå att de 

följer standarden, ska en av varje indikator till respektive underrubrik uppfyllas och redovisas. 

Alltså måste antingen “205-1” eller “205-2” redovisas för att företaget ska kunna säga att “205” 

är uppfylld. Om företaget uppfyller alla standarder enligt detta sätt så hamnar de under 

kategorin Core. Detta är den lägsta av två nivåer som finns att redovisa utefter från GRI. Den 

andra nivån heter Comprehensive och för att nå denna nivå ska varje underkategori redovisas. 

Dock behöver företagen inte uppfylla alla underkategorier, utan det räcker att motivera varför 

vissa av dem inte är relevanta (GRI, 2016).  

 

Det finns många incitament till varför företagen väljer att följa standarderna, dels ges företaget 

en märkning som ett ansvarstagande företag, men det hjälper också intressenter att få en 

överblick över företagets arbete. Detta gynnar företaget om det är så att de håller en bra standard 

gentemot sina konkurrenter, och kan visa upp detta på ett överskådligt och lättillgängligt sätt.  



 

4.1.5 GRI Standards 

Företaget förväntas redovisa en mängd olika specifika siffror kombinerat med information 

angående de olika aspekter som GRI innefattar. De aspekter som denna rapport kommer att 

undersöka är de som går att koppla till svensk lag. En översiktsbild av vilka kriterier detta är 

följer nedan. Fullständig lista och förklaringar på de aspekter som tagits hänsyn till återfinns i 

indikatortabellen i bilagor. Totalt har 65 punkter av standarder och delstandarder använts  som 

utgångspunkt för analysen.  

 

Undersökningen har av de ekonomiska indikatoterna i GRI (GRI-200) endast tagit hänsyn till 

fyra av dessa, vilka handlar om korruption och hämmande av monopolistiska gärningar. Valet 

av dessa aspekter grundas i att de kan kopplas till svensk lag angående hållbarhetsrapportering. 

 

Alla 8 miljömässiga underkategorier som återfinns i GRI:s nya standard, GRI-300, har valts att 

ta hänsyn till i undersökningen. Dessa mål handlar om materialförbrukning, energikonsumtion, 

vattenförbrukning, koldioxidutsläpp, och hur företagen undersöker nya leverantörer (GRI, 

2016). Alla dessa underkategorier har som tidigare nämnts också indikatorer som specificerar 

frågeställningen. Det räcker till exempel inte att i andel mäta och presentera sin 

materialförbrukning, utan för att bli certifierad av GRI måste posten presenteras i total vikt. 

Detta är bara ett exempel på hur specifika standarderna är. Det lämnas dock för tolkning hur 

informationen ska presenteras, vilket gör att samma information kan se mycket olika ut hos 

olika företag.  

 

Den sista huvudkategorin av indikatorer är de sociala (GRI-400), och inom denna finns 19 

underkategorier med tillhörande indikatorer. Dessa handlar om hur diversifierad arbetsstyrkan 

är, hur stor andel i företaget som är kvinnor respektive män, ålder på dessa och vilken region 

de arbetar i. Företagen som följer standarden ska också redovisa hur många som varit sjuka 

under året, hur många som har anknytning till ett fackförbund och om det finns regioner i 

värdekedjan där denna frihet inte kan säkerställas. Även information som produktsäkerhet och 

kunders välmående ska redovisas i någon form av offentlig handling.  

 

De två underkategorierna nedan är exempel på sådana som återfinns bland de 19 sociala som i 

indikatortabellen presenteras i bilaga: 

 

406: Icke diskriminering, vilka eventuella diskrimineringsincidenter som uppstått och hur 

företaget gjort för aktioner mot detta. 

 

409: Fall av tvångsarbete eller obligatoriskt arbete. 

 

Dessa underkategorier har alla tre företag nämnt på olika sätt, mer eller mindre regelrätt enligt  

GRI:s anvisningar. Nedan är några utdrag från årsredovisningarna där dessa underrubriker 

uppfylls: 



 

“Fall av diskriminering och åtgärder: Inga fall av diskriminering anmäldes under 

2008. I februari 2009 friades ICA i Arbetsdomstolen i Sverige i ett 

diskrimineringsärende från 2007.” (ICA Gruppen, 2009 s. 91) 

 

“Kartläggningen av risker inom leverantörsledet utgår från en rad olika dimensioner 

såsom klimat, vatten, barnarbete och fackliga rättigheter. Ett fyrtiotal råvaror har 

kartlagts hittills och fler kommer läggas till över tid.” (Axfood, 2016 s. 27) 

 
“Verksamheter eller leverantörer där betydande risker för tvångsarbete identifierats, 

och vidtagna åtgärder (HR7) Fullständigt redovisat enligt GRI  

Definition: Lantmännen genomför löpande riskbedömning och utvärdering av den egna 

och leverantörers verksamheter utifrån uppförandekoden.  

Resultat: Vi har livsmedelsverksamhet i Lettland och Ryssland som identifierats som 

högriskländer vad gäller tvångsarbete. Riskbedömningen har gjorts utifrån en rapport 

från Maplecroft.” (Lantmännen, 2011 s. 15) 

 

Citeringarna, och även all annan information som visar på att indikatorn är uppfylld, är invävda 

i informationen som presenteras i hållbarhetsrapporterna. De är därmed inte uppställda efter 

någon speciell ordning efter GRI:s standarder. Eftersom information om hur standarderna ska 

presenteras är relativt vagt definierade kan, som ovan visas, indikatorerna uppfyllas på olika 

sätt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 Resultat 

I följande kapitel presenteras resultaten efter granskning av företags års- och 

hållbarhetsrapportering. Data presenteras i både form av text och tabeller. 

 

5.1 Utvecklingen inom företagens hållbarhetsrapportering 

5.1.1 Utformning 

I början av den studerade tidsperioden märks stora variationer i utformningen av 

hållbarhetsrapporterna. Under tidsperioden utvecklades företagen i likartad riktning angående 

innehåll. Samtliga fallföretag har använt samma riktlinjer och standarder, där Lantmännen i de 

flesta fall varit först med att byta standard. Det är dessutom endast Lantmännen som har valt 

att använda den nya versionen av GRI, GRI Standards, som kommer vara den enda aktuella 

versionen från och med rapporteringar som avser år 2018. Lantmännen använder alltså frivilligt  

den nya versionen medan ICA och Axfood har valt att utgå från G4 ytterligare ett år.  

5.1.2 Miljömässigt fokus 

Under perioden har Lantmännen varit ledande inom klimatmärkning och hållbarhet i helhet. 

Axfood nämner i deras rapport som avser år 2009 att Lantmännen lanserade klimatmärkta 

produkter. Lanseringen skedde innan en branschgemensam överenskommelse hade fastslagits. 

Fokuset på miljömässig hållbarhet blev i högre grad uppmärksammat under 2009, då ett stort 

mediefokus kring FN:s klimatkonferens i Köpenhamn uppstod (ICA Gruppen, 2010; Axfood, 

2010). Alla tre företag i undersökningen har valt att följa och presentera målen i sina 

hållbarhetsrapporter. Påtryckningar från bland annat regeringen, som förespråkar Agenda 2030, 

och kunder som värderar hållbarhetsarbete högt gör att företagen följer varandra som en följd 

av att normer kring detta uppstår.  

5.2 Företagens väsentlighetsanalyser 

Det finns många intressenter som påverkar företagen på olika sätt, och har olika stor importans 

för företagen. Intressenternas importans angående företagens fortlevnad är alla tre företag väl 

medvetna om. Detta kan förstås genom att alla företagen från 2006 och framåt presenterat 

någon form av väsentlighetsanalys där de beskriver vilka deras viktigaste intressenter är och 

hur de arbetar för att bemöta deras önskemål. Utvecklingen av arbetet med att uppfylla 

intressenternas önskemål kan tydligt skådas över åren. Företagen skiljer sig åt i utformningen 

av väsentlighetsmodeller men alla försöker att kommunicera liknande information som 

anpassats efter vad väsentlighetsanalysen indikerar är viktigt.  

 

Ett exempel på där företagens antagande angående väsentlighet kan variera, trots att företagen 

befinner sig i samma bransch och har liknande målgrupp, är vid engagemang med lokala 

samhällen. Denna punkt återfinns, i figuren under, under kategorin punkter som är viktiga ur 

intressentperspektivet (Y-axel) och har en mycket hög påverkan på ICA (X-axel). Samma punkt 

anses av Axfood vara mindre viktig (Axfood, 2016).   



 

 

Nedan presenteras ICA:s väsentlighetsanalys berörande år 2015, för att ge en bild av hur en 

sådan kan illustreras.  

 
Figur 5.1 Väsentlighetsanalys 2015, ICA Gruppen (2016, s. 43). 

 

5.3 Presentation av data 

Nedan presenteras utvecklingen av hållbarhetsrapporteringens utformning i form av sidantal 

för varje år, medeltalet av antal sidor per år under tidsperioden, samt antal indikatorer som har 

uppfyllts. Syftet med presentation av grafer är för att skapa en överskådlig bild över hur 

utformningen har förändrats under tidsperioden. I graferna presenteras även i vilken kategori 

indikatorerna finns inom, det vill säga om den uppfyllda indikatorn ligger inom den 

miljömässiga, ekonomiska eller sociala kategorin.  

5.3.1 Hållbarhetsrapporteringens utformning och omfattning 

Företagen i urvalet har under tidsperioden valt att presentera hållbarhetsrapporten på olika sätt, 

antingen integrerad i årsredovisningen eller i en separat rapport. Axfood har de flesta åren valt 

att integrera hållbarhetsrapporterna i årsredovisningen, men under tidsperioden 2013 till 2016 

presenterade företaget självständiga hållbarhetsrapporter. Lantmännen har under alla år valt att 

publicera sitt hållbarhetsarbete genom en kombination av separata hållbarhetsrapporter som 

kompletteras med att hållbarhetsinformationen även presenteras i den finansiella rapporten. 

Under vissa år har Lantmännen också valt att komplettera hållbarhetsrapporterna med 

information som publicerats på deras hemsida. ICA har under hela tidsperioden valt att 



 

integrera hållbarhetsapporten i den finansiella rapporteringen. ICA har också valt att 

komplettera sin hållbarhetsrapport med en presentation av informationen på sin hemsida. På 

hemsidan har ICA skapat en ny plattform varje år, vilket gör det möjligt att hitta informationen 

som publicerats tidigare år.  

 

  
Figur 5.2 Antal sidor hållbarhetsrapportering 

 

En av faktorerna som skiljer rapporterna åt är sidantalet. I figur 5.2 presenteras det totala antalet 

sidor som avser hållbarhetsrapportering. Det högsta antalet sidor är 133 sidor, som publicerades 

av Lantmännen år 2012. ICA och Axfood har haft liknande sidantal genom åren, förutom år 

2012, då ICA presenterade totalt 86 sidor, i jämförelse med Axfoods 11 sidor. År 2016 

presenterade Axfood för första gången under den undersökta perioden ett högre antal sidor än 

ICA (56, respektive 41 sidor). Både Lantmännen och ICA presenterade de högsta antalet sidor 

år 2012, för att sedan minska antalet. Axfoods sidantal steg efter 2012 fram till år 2017 då 

sidantalet mer än halverades jämfört med året innan. ICA hade mellan år 2012 och 2013 en 

liknande effekt, där antalet sidor minskade.  

 

Lantmännen har genomgående legat i framkant av arbetet med en mer omfattande 

hållbarhetsrapport, och redan 2004 publicerade de en 45 sidor lång rapport om deras 

hållbarhetsarbete. Efter detta har arbetet utvecklats, och anledningen till att figur 5.2 ger 

intrycket av att arbetet avtagit är på grund av att de valt att de senaste åren fokuserat på att 

publicera informationen på sin hemsida istället för att publicera en rapport. I dagsläget är det 

betydligt lättare att på hemsidan läsa om hur Lantmännen arbetar med hållbarhet, än att leta sig 

fram till hållbarhetsrapporten som ligger undangömd. Lantmännen har under hela den 

undersökta perioden publicerat långa rapporter som presenterat många GRI-standarder vad 

gäller hållbarhetsrapportering. Utöver detta har de också publicerat mycket material som inte 

innefattas av GRI men som företaget anser vara relevant för dess intressenter, som till exempel 

hur de hanterar djurhållning och hur de arbetar för sin slogan “från jord till bord”.  

 



 

Axfood har inte följt samma utvecklingskurva som Lantmännen utan utökar varje år sin 

hållbarhetsrapportering i hållbarhetsdokumenten, och hänvisar inte till företagets hemsida. 

Axfood har däremot en kategori på hemsidan, där en överskådlig blick av deras 

hållbarhetsarbete presenteras. Trots det låga sidantalet har Axfood ändå lyckats uppfylla 

liknande antal indikatorer som övriga två företag i denna studie (Se figur 5.2, 5.5, 5.6 och 5.7).  

 

De tre första åren av den utvalda tidsperioden lämnades ingen separat årsredovisning för ICA-

koncernen, som då ägdes till 40% av Hakon Invest. Det var under år 2006, när ICA-koncernen 

började lämna ut årsrapporter som var skilda från Hakon invest, som företagets 

hållbarhetsrapportering tog sin form. Antalet sidor som berörde ICA:s hållbarhetsarbete ökade 

mellan år 2005 och 2006 från noll till 23 sidor, och året därpå var sidantalet 31. ICA:s 

hållbarhetsrapporter blev väldigt levande med bilder och dylikt, och företagets direktör för 

Corporate Responsibility fick egna inledningar i början av rapporterna. Detta är ett fåtal 

exempel på saker som gav känslan att hållbarhet var någonting som prioriterades högt hos ICA, 

och att de tydligt ville visa läsarna detta. De senare årens upplagor har varit avskalade och 

kortare, men samtidigt med fler indikatorer uppfyllda. Däremot har ICA på senare år, liknande 

Lantmännen, publicerat en hemsida för respektive årsrapport med års- och 

hållbarhetsrapporternas viktigaste innehåll i sammandrag. Layouten på hemsidorna har is tället 

där varit mer kreativ och levande än i hållbarhetsrapporterna i dokumentform.  

 

För att få en mer jämförbar bild av hur sidantalet i årsrapporteringen varje år har ökat eller 

minskat i respektive företag, presenteras i grafen nedan hur stor andel av den totala årsrapporten 

som innefattar hållbarhetsredovisning.  

 

 
Figur5.3 Andel av totala årliga rapporteringen. 

 

Till synes är det enda företaget med en successiv utveckling Axfood, med en stadig ökning 

mellan år 2003 och 2016, med avvikelse år 2012 och 2017. Lantmännen har haft två stora 

ökningar i andelen hållbarhetsrapportering i relation till hela årsredovisningen, år 2004 och 

2012. Efter dessa ökningar har andelen successivt minskat. ICA gick från noll procent de två 



 

första åren, till 23 procent år 2006. Därefter har andelen varit skiftande från år till år, förutom 

de sista fyra åren där den successivt minskade, precis som Lantmännens. Samtliga företag hade 

en minskning i andel av total årsrapportering år 2017 jämfört med året innan.  

 

 
Figur 5.4 Genomsnittligt antal sidor hållbarhetsrapportering  

 

Stapeldiagrammet ovan presenterar medeltalet av antal sidor per år som varje företag 

presenterat med avseende på hållbarhetsrapportering över den undersökta perioden. Under den 

15 år långa tidsperioden är det Lantmännen som publicerat mest material kring sitt arbete med 

hållbarhet med ett genomsnitt på 70 sidor per år, avrundat till heltal. Utöver de 70 sidor som 

presenterats i rapporteringar, har även Lantmännen presenterat information på sin hemsida 

angående hållbarhetsrapportering. Även ICA har, som tidigare nämnts, vissa år kompletterat 

sin hållbarhetsrapport med presentation av hållbarhetsinformation på sin hemsida. Axfood har 

en genomsnittlig årlig hållbarhetsrapportering på 19 sidor medan ICA i snitt rapporterar ett lite 

högre sidantal, med sina 30 sidor. 

5.3.2 GRI-indikatorer 

 
Figur 5.5 Antal uppfyllda indikatorer med indelning i kategori, Axfood  

 



 

Diagrammet ovan (Figur 5.5) visar fördelningen över hur stor andel av de uppfyllda 

indikatorerna per år som har varit ekonomiska, miljömässiga och sociala i Axfoods 

hållbarhetsrapportering. Företaget har haft en generell ökning av antalet uppfyllda indikatorer  

från tidsperiodens början till slut. Ökningen avtog mellan 2006 och 2008 men fortsatte därefter 

att öka. Efter 2014 har antalet uppfyllda indikatorer minskat. Den största andelen av de 

uppfyllda indikatorerna på senare år har varit sociala. Det är endast under perioden mellan 2005 

och 2007 där indikatorer relaterade till miljö uppfylls i högre grad än de sociala. 

   
Figur 5.6 Antal uppfyllda indikatorer med indelning i kategori, Lantmännen  

 

Lantmännen har, precis som Axfood, haft en generell ökning av antalet uppfyllda indikatorer 

från tidsperiodens början till slut. Innan år 2009 var Lantmännens hållbarhets rapportering 

mindre omfångsrik än vad den skulle komma att vara åren efter. År 2011 var företaget flitigast 

med att uppfylla indikatorerna, då 36 stycken av de totalt 65 stycken av de utvalda standarderna 

uppfylldes. Därefter har de successivt minskat. Fokus på de sociala indikatorerna har märkbart 

minskat efter år 2013. Antalet sociala indikatorer som presenterades år 2013 är 14 (47 % av de 

totalt antal presenterade indikatorerna). År 2017 presenterades 6 stycken i samma kategori (32 

%).  Som tidigare förklarat har ICA presenterat exklusiv information på företagets hemsida, 

vilket får som följd att vissa uppfyllda indikatorer inte har noterats.  

 

  



 

 
Figur 5.7 Antal uppfyllda indikatorer med indelning i kategori, ICA 

 

Mellan år 2003-2005 presenterade ICA ingen hållbarhetsrapport, men i sin finansiella rapport 

uppfylldes ändå en av indikatorerna, vilken var 403-2 ”Arter av skador, sjukdomar inom yrket, 

förlorade dagar, frånvaro och arbetsrelaterade dödsfall”, då sjukfrånvaron i företaget 

redovisades. År 2006 lades mer fokus på hållbarhetsrapportering och 12 indikatorer uppfylldes 

och därefter har antal uppfyllda indikatorer generellt ökat. ICA har efter 2005 haft en ungefärlig 

balans mellan uppfyllda sociala och miljöaspekter, där sociala aspekter varit marginellt fler. År 

2012 kan inte data presenteras eftersom informationen i hållbarhetsrapporten inte är tillgänglig 

från detta år, förutom sidantalet.  

5.3.3 Högst frekvens av indikatorerna 

 

Indikator Frekvens Andel 

302-1 Energikonsumtion inom organisationen 39 89% 

305-1 Direkta utsläpp 36 82% 

416-1 Bedömning av hälsa och säkerhet av produkter och 

tjänster 

35 80% 

205-1 Hantering av risker relaterade till korruption 34 77% 

403-2 Arter av skador, sjukdomar inom yrket, förlorade 
dagar, frånvaro och arbetsrelaterade dödsfall 

32 73% 

Tabell 5.1 Högst frekvens av indikatorer 

 

Tabell 5.1 visar att den mest frekvent rapporterade indikatorn är “302-1 Energikonsumtion 

inom organisationen”, vilken rapporterades i 39 av de 44 studerade rapporterna. Axfood och 

Lantmännen presenterade denna indikator för första gången år 2004. ICA presenterade 



 

indikatorn för första gången år 2006. Samtliga tre företag har därefter presenterat den varje år. 

Den näst mest frekventa indikatorn är “305-1 Direkta utsläpp” som har funnits med i 36 fall av 

44. Den tredje mest frekventa är “416-1 Bedömning av hälsa och säkerhet av produkter och 

tjänster” med 35 förekomster. “205-1 Hantering av risker relaterat till korruption” presenteras 

i 34 av de 44 studerade rapporterna och är därmed den fjärde mest frekventa indikatorn. “403-

2 Arter av skador, sjukdomar inom yrket, förlorade dagar, frånvaro och arbetsrelaterade 

dödsfall” är den indikator som ligger femma på listan över de mest frekventa.  

5.3.4 Skillnader i uppfyllda indikatorer 

Indikatorn 401-1 “Nyanställning och personalomsättning”, nämns endast på en ytlig nivå av 

Axfood 12 av 15 år och uppfylls helt 9 av 15 år. ICA uppfyller kraven helt för indikatorn 10 av 

15 år. Lantmännen däremot har inte uppfyllt indikatorns krav för uppfyllnad en enda gång under 

tidsperioden. Att Lantmännen inte berör anställdas förmåner och ämnen angående anställda i 

samma utsträckning som resterande företag i undersökningen kan bero på Lantmännens 

ägarstruktur. Som tidigare har nämnts är Lantmännen ett samägt kooperativ, där svenska 

bönder tillsammans driver organisationen (Lantmännen, 2017). Detta betyder alltså att ägarna 

samtidigt är “anställda” under kooperativet. Det kan därför möjligtvis diskuteras att de anställda 

inte behöver information angående deras rättigheter, eftersom de själva deltar i utformningen 

av nämnda rättigheter. 

 

Även andra indikatorer har prioriterats annorlunda mellan de undersökta företagen, som 

exempelvis 413-1 “Operationer tillsammans med lokala samhällen”. Denna punkt uppfyller 

ICA i 8 av de 14 undersökta rapporterna av företaget, medan de andra två fallföretagen inte 

uppfyller indikatorn alls under hela tidsperioden. 

“ICA samarbetar med välgörenhetsorganisationer på alla marknader med att skänka 

mat på olika sätt. ICA Sverige har ett centralt avtal med Frälsningsarmén och flera 

lokala välgörenhetsorganisationer om att skänka mat från ICAs lager som inte kan 

säljas i butikerna på grund av kort datum eller skadad förpackning, trots att maten är 

fullt ätlig. Varorna uppfyller samma grundläggande krav på livsmedelssäkerhet som 

ICAs övriga produkter. Mat som har passerat bäst-före-datum skänks aldrig”. (ICA 

Gruppen, 2014 s. 74) 

 

Citatet ovan är från ICA:s årsredovisning år 2013, där detta är en av de vidtagna åtgärderna 

ICA har tagit för att bidra till lokala samhällen och deras utveckling. I samma avsnitt, benämnt 

“samhällsengagemang”, beskrivs hur företaget anordnar aktiviteter riktade till barn och även 

hur de främjar den lokala produktionen genom att från och med 2014 acceptera lokala 

kvalitetsstandarder för lokala livsmedelsleverantörer av egna varor (ICA Gruppen, 2014).  

 

Dessa indikatorer återfinns, som tidigare i rapporten nämnts, bland de viktigare punkterna i 

ICA:s väsentlighetsanalys, till skillnad från de övriga två fallföretagen. Detta återspeglas alltså 

även i uppfyllnad av denna indikator.  

 



 

5.4 Sammanfattning 

Ett synligt samband är att alla tre fallföretag runt år 2007-2009 uppfyllde fler indikatorer 

jämfört med tidigare år. Både Axfood och ICA har generellt haft ungefär lika många sociala 

som miljömässiga kriterier uppfyllda under tidsperioden, medan Lantmännen har varierat i 

denna aspekt.  

 

Antalet sidor berörande hållbarhetsrapportering har varit varierande i alla tre fallföretag, men 

det finns en gemensam nämnare i att alla företag har gått från i princip obefintlig 

hållbarhetsrapportering till en större, om än varierad från år till år, omfattning av denna idag. 

Högst antal sidor om hållbarhetsrapportering per år i genomsnitt har Lantmännen, då denna 

siffra är 70 i företaget, jämfört med ICA:s 30 och Axfoods 19. 

 

Den indikator som mest frekvent förekommer i de undersökta rapporterna i de tre fallföretagen 

är “302-1 Energikonsumtion inom organisationen”, med en förekomst på 39 gånger, vilket är i 

89% av urvalet. Efter denna indikator kommer “305-1 Direkta utsläpp” som förekommer i 82 

% av de undersökta rapporterna, “416-1 Bedömning av hälsa och säkerhet av produkter och 

tjänster” som i 80 % av rapporterna uppfyllts, “205-1 Hantering av risker relaterade till 

korruption” som rapporterats om i 77 % av fallen och “403-2 Arter av skador, sjukdomar inom 

yrket, förlorade dagar, frånvaro och arbetsrelaterade dödsfall” med en procentuell frekvens på 

73 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 Analys  

Kapitlet behandlar de tre företagens hållbarhetsrapporter utveckling och deras koppling till 

det teoretiska ramverket. Företagens hållbarhetsutveckling kommer att presenteras utifrån 

presenterade teorier. Diskussionen förs för att komma fram till en slutsats och svar på 

rapportens frågeställning. 

 

6.1 Jämförbarhet enligt GRI 

En faktor som gör det problematiskt att jämföra företagen utifrån GRI:s standard är att GRI 

godkänner standarder utifrån måluppfyllnad av indikatorer, vilka företagen endast behöver 

uppfylla en av för att anses ha följt riktlinjerna enligt GRI. Detta gör att företagen kan ha 

uppfyllt olika indikatorer men ändå anses ha uppfyllt samma standarder. En annan faktor som 

gör det svårt att jämföra hur bra de olika företagens arbete faktiskt står sig mot varandra, är att 

Lantmännen på senare år har valt att publicera delar av sin hållbarhetsrapportering på sin 

hemsida istället för i en rapport. Då denna information inte är arkiverad och därför inte kan 

jämföras från år till år, på grund av att endast den senaste versionen finns tillgänglig, blir det 

problematiskt att se den faktiska utvecklingen av företagets hållbarhetsrapportering. Även ICA 

har flyttat viss information till webben vilket försvårar arbetet ytterligare.  

  

Precis som Frostenson (2011) argumenterar för, är det alltså svårt att jämföra de olika 

företagens arbete med varandra. GRI:s tidigare version av standarder, G3 var betydlig enklare 

att använda i syfte att jämföra företagen med varandra, genom att de då använde tabeller med 

indikatorerna uppställda där de fylldes i vilka indikatorer företagen uppfyllde. Detta är inte 

längre fallet, och i dagens aktuella standarder verkar istället fokusera mer på att arbeta för mer 

transparens från företagen genom mer omfattande och utförliga indikatorer. Detta går helt i 

linje med Hedberg och Malmborgs (2002) rapport där de menar att transparens blivit viktigare 

än jämförbarheten. Det GRI har lyckats frambringa under tidsperioden är alltså en förbättring 

av företagens transparens angående hållbart ansvarstagande. Den utveckling som har skett inom 

GRI:s principer under perioden har medfört en allt mer omfattande hållbarhetsrapportering från 

respektive företag.  

6.2 Utveckling i branschen som helhet 

Alla organisationer befinner sig i någon form av nätverk, där de genom omgivande aktörer i 

form av andra organisationer eller intressenter kan bedriva sin verksamhet (DiMaggio & 

Powell, 1983). Företagen inom samma organisationsfält gynnas, enligt DiMaggio och Powell 

(1983), om de genom normativ isomorfism kan skapa legitimitet. Legitimiteten byggs på 

genom att företagen liknar varandra och följer strömmen, vilket gör att intressenterna känner 

sig trygga i relationen till dem. Det är också viktigt, precis som Mousa och Hassan (2015) 

påpekar, att agera lyhört och följa normerna i ett dynamiskt samhälle för att tillfredsställa 

intressenterna. Detta kan ses tydligt i de studerade företagen, då samtliga började 

hållbarhetsrapportera med bara ett par års mellanrum, trots att krav på en sådan rapport inte 

kom förrän drygt tio år senare. Att hållbarhetsrapportera var dessutom någonting som var 



 

frivilligt att göra även innan detta, och trots det så valde företagen att börja presentera 

hållbarhetsarbete samtidigt. Lantmännen och Axfood började båda hållbarhetsrapportera år 

2004 och ICA kom med sin första rapport 2006. Ett incitament till att hållbarhetsrapp ortera kan 

vara just att företagen vill likna varandra för att skapa legitimitet (Cheng & Yu, 2008; Mousa 

& Hassan, 2015).  De ses också genom sitt engagemang med kommunikationen med 

intressenterna i sina hållbarhetsrapporter som goda samhällsmedborgare, vilka intressenterna 

gärna stöder (Mahoney et al., 2012). Dessutom är årsrapporten, i vilken hållbarhetsrapporten 

integreras eller tillhör, den vanligaste kanalen för kommunikation till intressenter (Abrahamson 

& Park, 1994), vilket förklarar varför så stort fokus läggs på hållbarhetsrapporterna. Det är 

vitalt att inte bara visa siffror som kan visa företagen framgångsrika, utan att även lyfta fram 

sina sociala värderingar för att “vinna” legitimitet hos de intressenter som prioriterar det 

sistnämnda framför framgång (Ljungdahl, 1999), vilket tydligt har gjorts hos fallföretagen.  

 

Om ett av företagen i en bransch agerar pionjärer, i detta fall inom hållbarhetsrapportering, och 

bemöts positivt av omvärlden och företagets intressenter, kommer detta skapa fördelar för 

företagets fortlevnad och konkurrenskraft (Cheng & Yu, 2008). Detta går att se tydligt då 

Lantmännen och Axfood började hållbarhetsrapportera, vilket togs emot väl av omvärlden, och 

ledde till att även ICA och många andra företag också började med detta. Företagen skapar 

alltså legitimitet genom att imitera de nytänkande företagen, precis som Cheng och Yu (2008) 

hävdar.   

 

Företagen har använt liknande språkbruk och centrala ord i sina hållbarhetsrapporter genom 

åren, som exempelvis väsentlighetsanalys, hållbarhet, ansvar, etik och kvalitet. Precis som 

Meyer och Rowan (1977) påstår, medför ett igenkännbart språkbruk och vokabulär att 

intressenterna får en trygghetskänsla eftersom de vet vad företagen pratar om och gör att de 

passar in inom den “normala” mallen bland företagen. Även detta, som ses som normativ 

isomorfism, har styrkt legitimiteten hos fallföretagen, då de alla har valt att följa samma 

språkbruk.  

 

Som kan skådas i den kvantifierade sammanställningen av data, återfinns det dock skillnader 

vissa mellan av företagen, vilket bland annat kan ses i företagens väsentlighetsanalyser. Dessa 

återspeglar företagens intressenter, där det blir tydligt att de olika företagen har olika fokus på 

vilka intressenter de själva anser är viktiga och primära respektive sekundära. Detta motsäger 

till viss del det fenomen som den nyinstitutionella teorin förklarar, där företagen vill likna 

varandra för att skapa legitimitet (DiMaggio & Powell, 1983). Förklaring till varför skillnader 

uppstår kan bero på, likt det Ljungdahl (1999) förklarar inom legitimitetsteori, ledarnas olika 

uppfattning om vad som är relevant enligt intressenterna. 

6.3 Förändring av målgrupp 

Informationen angående hållbart ansvarstagande uppfattas i början av perioden vara riktad mot 

finansiärer, vilket har förändrats till att ha blivit mer allmän information som är riktad mot flera 

intressenter. Axfood motiverade i början av perioden det hållbara agerandet som en strategi för 

att generera ett högre finansiellt resultat (Axfood, 2008). Under tidsperiodens progression 



 

skiftade motiveringen till att informera om det generella ansvarstagandet för att forma en bättre 

framtid, där det finansiella resultatet inte längre ligger till grund för agerandet. En följd av 

denna skiftning har varit att utseendet och layouten i års- och hållbarhetsrapporterna har 

anpassats efter allmänheten. Detta har kunnat setts i bemärkelsen att det i början av den 

undersökta tidsperioden var mestadels text och siffror i årsredovisningarna, likt en finansiell 

årsrapportering, som har övergått till en mer läsarvänlig grafisk utformning, med bilder som 

skapar en form av underhållning i högre grad. Denna svängning i utformning och skifte av 

målgrupp kan ses i alla tre företag, där alla i dagsläget, till skillnad från tidigt 2000-tal, arbetar 

mycket med den grafiska framställningen, snarare än att presentera siffrorna på ett strukturerat 

sätt. Rapporteringens transformation kan förklaras av att företagen i början av 

hållbarhetsrapporteringens utformning ville skapa konkurrensfördelar p recis som Higgins et al. 

(2015) förklarar.  

 

Under de sista åren har samtliga företag även presenterat en stor del av hållbarhets -

rapporteringen på respektive hemsida. Presentationen av företagets agerande och målsättning 

sker i en sammanfattad form på en interaktiv plattform som är grafiskt tilltalande i en högre 

grad. Att företagen gör informationen publik och lättillgänglig påvisar återigen en tydlig vilja 

att bevisa dess transparens och kan på så sätt förbättra, eller bibehålla sin legitimitet och på så 

sätt stärka sin kundkrets (Frostenson, 2015). Att företagen nu tar hänsyn till ett flertal olika 

intressenter, och inte enbart investerare ligger i linje med de förklaringar till motivering av 

hållbarhetsrapporteringens utveckling som Robins (2006) beskriver. Företagen har likt 

Freemans (1984) definition av intressenters påverkan, tillgodosett ett flertal av de olika primära 

intressenternas intressen. Presentationen av alltmer omständliga hållbarhetsrapporter kan också 

kopplas till intressenternas allt högre krav på transparens. 

6.4 Innehållsmässig analys 

6.4.1 Från symbolik till agerande och mätbarhet 

Hållbarhetsrapporteringen har under tidsperioden utvecklats från lovord till faktiskt agerande 

med mätbara resultat. Under de tidiga åren av perioden presenteras endas t information om 

företagens aktiva arbete mot till exempel barnarbete. Ingen uppföljning eller bevis på agerande 

återfinns under de tidigare åren. Detta kan liknas med den symboliska legitimitet, som Ashforth 

och Gibbs, (1990) diskuterar, vilket betyder att företagen kommunicerar med omvärlden för att 

skapa trovärdighet utan ett faktiskt agerande. Symbolisk legitimitet kan också liknas vid så 

kallad “window dressing”, där företagen endast presenterar vad de ska göra, men sedan inte 

implementerar ändringarna i företaget (Bromley & Powell, 2012). Presentationen av vad 

företagen ska utföra gör de alltså i dessa fall i syfte att endast generera mer legitimitet. Under 

periodens gång har detta skiftat, från att idéerna endast har presenterats till att företagen faktiskt 

genomfört dem, så att företagen nu presenterar deras faktiska agerande och hantering av 

exempelvis barnarbete i sina rapporter. En av anledningarna till detta kan vara att intressenterna 

i allt högre grad i dagsläget kräver transparens. Visas inte den eftersökta transparensen, i form 

av faktiskt agerande, kan tänkas att företagens anseende skadas.  

 



 

En tydlig skillnad i hur Axfood har förändrat hur de presenterar sitt agerande mot barnarbete 

och tvingande arbete bevisas vid en jämförelse av rapporteringen år 2004 och 2016: 

“Axfood accepterar inte barnarbete. Vi inser att barnarbete existerar i vissa länder och 

vill arbeta med fabriker och organisationer för att förbättra situationen för barn” 

(Axfood, 2004, s. 26). 

 

Ovan presenteras ett uttalande som enligt Ashforth och Gibbs (1990) skulle klassas som ett 

symboliskt uttalande för att tillfredsställa omvärldens förväntningar, utan att behöva ta sakerna 

i akt. I årsrapporteringen från 2016 finns en utförlig beskrivning hur Axfood granskar sina 

leverantörer och hur de väljer att utesluta leverantörer som inte uppnår kraven som kan liknas 

med faktisk legitimitet: 

“Leverantören måste redogöra för hela produktionskedjan och redogöra för var det 

kan finnas sociala och miljömässiga risker samt vilka åtgärder som vidtagits för att 

minska dessa risker.” (Axfood, 2016, s. 27).  

Samma mönster i övergång från symbolisk till faktiskt legitimitet återfinns också i både ICA:s 

och Lantmännens rapporter. Under år 2011 och 2012 började Lantmännen med att konkretisera 

sina mål inom ett flertal områden, till exempel vattenförbrukning (Lantmännen, 2011; 

Lantmännen, 2012). Axfood började utveckla sina lovord till konkreta planer i rapporterna från 

2012 (Axfood, 2012). ICA var tidiga med att utveckla sina resonemang, och presenterade redan 

i rapporten från 2008 hur de hade agerat och även planerade att utföra de kommande projekt de 

initierat (ICA Gruppen, 2009).  

6.4.2 Social och miljömässig hållbarhet 

Trots den balanserade presentationen av sociala och miljömässiga aspekter enligt GRI:s 

indikatorer, är information angående miljö den aspekt som har fått ett större utrymme i 

rapporteringen under de senare åren. Efter FN:s klimatmöte i Köpenhamn år 2009 

presenterades information angående miljö och klimatvänliga produkter i allt högre utsträckning 

i företagens hållbarhetsrapporter. Ytterligare fokus kom att läggas på miljö och sociala aspekter 

efter det att FN slog igenom 2030-målen under år 2016. Fler indikatorer inom miljö uppfylls 

inte, däremot har mer information angående miljö, klimat och ansvarstagande presenterats. 

Informationen är frivilligt presenterad och berör inte GRI:s riktlinjer. Ett exempel kan vara hur 

de har valt att beröra klimatmärkning och aktivt arbete kring ekologiska varor. År 2016 

presenterade Axfood hur deras produkter bidrar till en mer miljövänlig konsumtion av 

livsmedel. Detta kan påvisa hur det inte enbart är riktlinjerna som GRI:s standarder, utan att 

det även är trender och förväntningar i omvärlden, som styr vad och hur företagen faktiskt 

redovisar och agerar. Tidigare i rapporten presenterades en undersökning av Svensk 

Dagligvaruhandel (2018), som indikerar att ekologisk och närproducerad mat är allt viktigare 

för svenska invånare. Detta är en uppfattning som företagen delar. 

 

Företagen vill likna varandra och tar därför efter de största aktörerna på marknaden. Ett 

exempel på detta är att Axfood i sin årsrapport 2009 nämnde att Lantmännen lanserade ett eget 

sortiment med klimatmärkta produkter innan en gemensam branschöverskridande 

överkommelse hade utformats (Axfood, 2010). Åren därpå arbetade ICA och Axfood aktivt 



 

mot samma ändamål. Eftersom att miljö och hållbarhet har varit ett aktuellt samtals - och 

diskussionsämne på olika samhällsplan i flera år har det också blivit en norm att ta ansvar inom 

detta område. Detta återspeglas i det nya lagkravet, i och med att de normativa påtryckningarna 

var grunden till att lagkraven kom till, vilket återigen kan kopplas till den normativa 

isomorfismen som DiMaggio och Powell (1983) skriver om.  

6.5 Externa faktorer 

6.5.1 Svenska lagkrav och följande effekter av denna 

Nya lagkrav satte från och med 2016 krav på svenska företag att hållbarhetsrapportera, givet 

att de mötte kraven på storlek. Detta lagkrav har inte påverkat företagens utformning av 

hållbarhetsrapportering. Att ytterligare riktlinjer och regleringar skulle förbättra kvalitén och 

omfattningen av hållbarhetsrapporteringen som Habek och Wolniak (2016) beskriver, 

avspeglas alltså inte i de studerade fallföretagen. Anledningen till detta är att företagen redan 

innan detta hållbarhetsrapporterade i en större utsträckning än vad den nya lagen kräver. Det 

finns många anledningar till varför företagen väljer att rapportera sitt hållbarhetsarbete i den 

utsträckning de gör, trots att det inte är obligatorisk information som skall innefattas i en 

årsrapportering. 

 

En av dessa anledningar kan vara intressenterna. Företagen vill, precis som Ljungdahl (1999) 

beskriver, vara intressenterna till lags, då det är dessa som genererar företagets inkomst och 

bidrar till företagets fortlevnad. Det kan ses en tydlig trend i företagens hållbarhetsrapporter 

där intressenterna får en alltmer betydande roll, där företagen till och med går utanför de normer 

de förväntas följa, för att möta dessa primära intressenter och deras förväntningar. Detta kan 

också kallas institutionella påtryckningar, precis som Cheng och Yu (2008) förklarar, där 

företagen inte behöver förändra sig enligt lagkrav, men ändå känner påtryckningar från 

konsumenter och andra intressenter att agera ansvarsfullt. Det är detta som efterfrågas, och i 

många fall förväntas, av intressenterna.  

6.5.2 Intressenter och deras inflytande 

Som tidigare nämnts har större hänsyn till andra intressenter förutom ägare och investerare 

tagits på senare år. Med grund i väsentlighetsanalysen, som beskrivs inom intressentteorin, har 

företagen strategiskt undersökt intressenternas åsikter och förväntningar, och agerat därefter. 

Ett exempel på denna strategi återfinns i Axfoods rapportering som avser 2009, där kunderna 

som intressentgrupp ansåg att ekologi och djurens välmående var av högst relevans. Efter 

kartläggningen av intressenters förväntningar presenterades information som låg i linje med 

nämnda förväntningar, i Axfoods fall hantering av djurskydd och ekologiskt sortiment. Detta 

styrker Gamerschlag, Möller och Verbeetens (2010) påstående om att intressenterna påverkar 

utformningen av hållbarhetsrapporten. 

 

Väsentlighetsanalysen kan även kopplas till sociala kontrakt, som Deegan och Unerman (2011) 

beskriver som teoretiskt konstruerade. Väsentlighetsanalysen presenterar de förväntningar 

intressenterna har på företagets agerande och verksamhet. De förväntningar som har 



 

presenterats kan liknas med de sociala kontrakten inom legitimitetsteori. Som tidigare nämnts 

kan dessa kontrakt tolkas olika av ledare i olika organisationer inom samma bransch. Detta är 

en följd av att deras uppfattningar om vad samhället förväntar sig att de som företag ska utföra 

och engagera sig inom skiljer sig dem emellan. Företagen har i väsentlighetsanalyserna 

presenterat relevant information som bevis på deras agerande kring de områden som förväntas. 

På så sätt uppfylls de sociala kontrakten som informellt har konstruerats.  

6.6 Dynamik i samspelet mellan företagen 

Trots att det idag finns utförliga standarder med över 60 indikatorer för hållbarhet, enbart från 

GRI, är det tydligt att företagen ändå möter svårigheter i att presentera en jämförbar 

redovisning. Vad detta beror på är svårt att konkretisera, men ett par faktorer som spelar in är 

önskan från företagets håll att bevara sin organisationskultur (Czarniawska & Sevón, 1996), 

samt att det inte finns en konkret riktlinje av hur standarderna ska presenteras. Det finns även 

faktorer som ger företagen incitament till att sträva mot att likna varandra i så stor utsträckning 

som möjligt. Detta kan benämnas som imiterande isomorfism, som används av företagen för 

att skapa legitimitet, vilket DiMaggio och Powell (1983) förklarade. 

 

I sin strävan efter att skapa legitimitet har företagen ändrat sitt sätt att presentera relevant 

information, till ett forum som passar deras slutkunder, vilka kan ses som en av de primära 

intressentgrupperna, bättre. Detta kan tydligt kopplas till intressentteorin (Partridge et. al 2005) 

där företagen väljer att vara sina intressenter till lags och presenterar informationen på ett sådant 

sätt som är lättillgängligt för dessa. Ett tydligt exempel på detta är att företagen har lagt allt mer 

vikt på att publicera information på respektive hemsida under de senaste åren. Som en följd av 

detta uppstår problem för andra grupper av företagens intressenter, till exempel investerarna, 

som inte kan ta till sig informationen om företagets arbete och värderingar på ett överskådligt 

sätt på den plattform de eftersöker. Denna plattform är årsrapporten som är det vanligaste 

kommunikationsmediet för företagsledningarna att kommunicera till sina intressenter genom 

(Abrahamson & Park, 1994). 

 

Dynamiken mellan intressenter (Freeman, 1984), legitimitetsskapande (Mousa & Hassan, 

2015), imiterande isomorfism (Cheng & Yu, 2008) och en standard utan specifika krav (GRI, 

2016) på utformning, möjliggör olika utfall på rapporterna. Att företagen faktiskt redovisar sin 

miljömässiga information på olika sätt, stärker Hedberg och Malmborgs (2002) tes, att 

organisationer i dagsläget eftersträvar transparens före den imiterande isomorfismen, som 

Cheng och Yu (2008) förespråkar. 

 

Slutligen kan konstateras att företagens utveckling som helhet har gått i samma riktning, där 

det syns att de har en strävan att efterlikna varandra. Företagen skiljer sig åt till viss del, från år 

till år men ser man till helheten över tidsperioden så arbetar företagen åt samma håll, och formas 

utifrån samma påtryckningar, precis som Cheng och Yu (2008) skriver om.  Till exempel har 

samtliga företag numera klimatmärkta produkter och en gemensam strävan efter att uppnå 

2030-målen. Det är företagens kluvna uppfattning om vad som anses väsentligt ur 

intressenternas perspektiv som har kommit att påverka de skillnader som existerar i 



 

rapporteringen och utformningen. Ljungdahl (1999) menar som tidigare nämnts att legitimitet  

bedöms och erkänns av utomstående, därmed kan en grupp av intressenter bedöma ett företags 

legitimitet som hög medan en annan grupp av intressenter har en annan uppfattning om samma 

företags legitimitet. Varierar företagens uppfattning om vad deras intressenter anser är 

väsentligt, kommer även den information vars syfte är att tillgodose intressenternas 

förväntningar, att skifta som en naturlig följd.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 Slutsatser  

I detta avslutande kapitel kommer studiens slutsats presenteras, samt diskussion till vidare 

forskning.    

 
 

Rapporten ämnar svara på frågeställningen hur hållbarhetsrapporteringen inom 

livsmedelsbranschen har utvecklats mellan åren 2003-2017. Detta har gjorts med hjälp av 

institutionell teori, intressentteori och legitimitetsteori. Vidare har undersökts om det finns 

vissa aspekter av hållbarhetsrapporteringen som företagen generellt har varit måna om att lyfta, 

samt vilka faktorer som har påverkat utvecklingen.  

7.1 Slutsats 

Det undersökningen funnit är att företagen i många avseenden har utvecklats i samma riktning, 

och gått från lovord i form av symboliskt agerande till att mer utförligt beskriva hur de aktivt 

arbetar med olika hållbarhetsfrågor. Detta liknas också med Ashforth och Gibbs (1990) 

redogörelse kring symbolisk och faktiskt legitimitet. Företagen har gått från att ha en symbolisk 

legitimitet där de endast pratat om hållbarhet, till en faktisk legitimitet, där företagen tar sitt 

ansvar och faktiskt ser till att det aktivt arbetas med åtgärder mot miljöförstöring. Dock har 

företagen inte utvecklats i samma riktning kring arbetet av standardiserad utformning av 

hållbarhetsrapporten. Detta kan bero på ett flertal olika faktorer, bland annat ledarnas olika 

uppfattning om intressenters förväntningar, vilket Deegan och Unerman (2011) förklarar. Som 

har nämnts i inledningen skrev Frostenson (2011) att det tidigare har varit svårt att jämföra 

olika företags hållbarhetsrapporter eftersom att de har skiljt sig mycket i utformning och 

innehåll. Utifrån analysen av de tre livsmedelsföretagens hållbarhetsrapporter de senaste 15 

åren kan konstateras att det fortfarande skiljer mycket i jämförbarhet mellan företagens 

rapportering, inte minst i kommunicering av verksamhetens arbete. Detta beror som 

konstaterats på att GRI:s riktlinjer inte utförligt förklarar hur informationen ska presenteras 

utan låter varje företag utforma informationen som de själva finner lämplig, vilket motstrider 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2008) påstående angående standardisering.  

 

Studiens utfall antyder inte som Habek och Wolniak (2016) påstår, att striktare regleringar och 

riktlinjer bidrar till en högre kvalité med avseende hållbarhetsrapportering, utan införandet av 

en lag hade inga märkbara skillnader med avseende på kvalitén i företagens hållbarhetsrapport 

år 2017. 

 

Det som också uppdagades efter insamlad empiri är att företagen, trots den gemensamma 

standarden, haft olika perspektiv angående vilken information som anses väsentlig och relevant 

att presentera. Detta kan bero på att företagen har olika intressenter, vilket således resulterar i 

att även respektive företags intressenter har olika förväntningar angående ansvarstagande.  

 

Energikonsumtion och utsläpp har varit två faktorer som företagen främst har varit  måna om 

att presentera, under större delen av tidsperioden. Även hantering av ett miljövänligt sortiment 

är någonting som alla företagen aktivt arbetat med i många år. Ytterligare en central faktor som 



 

har haft en inverkan på samtliga tre företag är den mediaexponering kring hållbarhet som 

uppstod i och med FN:s klimatmöte i Köpenhamn år 2009. Dessa konsekvenser påverkade 

företagen, och deras fokus på miljöarbetet blev allt tydligare. Sammantaget är det alltså 

miljöaspekter som främst lyfts fram i hållbarhetsrapporterna hos företagen i branschen. Agenda 

2030, även benämnt 2030-målen, är ännu en extern faktor som har kommit att påverka 

företagens utveckling angående hållbarhetsrapportering.  

 

Avslutningsvis kan förändringarna av företagens sätt att arbete under de senaste 15 åren 

motiveras av bland annat konkurrenskraft (Higgins et al., 2015), behovet av att efterlikna 

varandra vid osäkerhet (Cheng & Yu, 2008) och uppfyllnad av exempelvis de sociala kontrakt 

som informellt har bildats för att bibehålla eller generera legitimitet (Mousa & Hassan, 2015; 

Deegan & Unerman, 2011). 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Det är endast vissa företag som har valt att implementera den nya standarden, GRI Standards, 

som GRI har publicerat. Som en följd av detta finns utrymme för liknande studier, efter att 

denna har börjat användas av alla företag som följer GRI:s riktlinjer. Detta för att se om den 

nya standarden möjliggör en enklare jämförelse mellan företagens hållbarhetsrapporter.  

 

Studier skulle även kunna utföras på de företag som har valt att inte presentera någon 

hållbarhetsrapport tidigare och hur de valt att tolka den nya lagförändringen inför deras första 

hållbarhetsrapport. 
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Bilaga 1, GRI:s Indikatorer 

 

Indikatortabell 

 

Kategori 

 

Företaget ska redovisa… 
 

 

Ekonomi 
 

 
 

205 Sitt arbete mot korruption. Hur stor del av organisationen som skulle 

kunna vara utsatt för korruption (205-1) och hur de aktivt arbetar för att 

motverka korruption (205-2). Konstaterade fall av korruption och hur 

företaget agerat mot dessa (205-3) ska också presenteras. 

 

206   Rättsliga åtgärder för "anti-trust" och motverkande av monopol 

 
Miljö 
 

 

301 Sin materialförbrukning i produktionen räknat i vikt eller volym (301-

1), hur stor del av produktionsmaterialet till huvudprodukterna och -

tjänsterna som är av återvunnet material (301-2) samt hur stor del av 

produktionen och paketeringsmaterialet som är av återvunnet material 

för varje produktkategori (301-3). 

 

302 Energikonsumtionen inom företaget (302-1), energikonsumtionen utom 

företaget (302-2), organisationens energiintensitet (302-3), minskning 

av energikonsumtion (302-4) och till sist minskning av 

energiförbrukningen av produkter och tjänster (302-5).  

 

303 Hur mycket vatten som har tagits upp (303-1), vilka vattenkällor som 

har påverkats av upptagningen (303-2), hur mycket vatten som har 

återvunnits och återanvänts (303-3),  

 
304 Hur företag hanterar områden som är verksamt nära intill ett skyddat 

område, eller ett område med hög biologisk mångfald. Företag ska även 

presentera det aktiva arbetet de utför för att beskydda samt återställa 

habitat (304-3). Finns det även utrotningshotade djur vars habitat är i 

närheten av ett företags verksamhet ska även detta presenteras (303-4). 

 
305  
 

Hur mycket utsläpp i olika former företaget gör, som exempelvis 

kvävedioxid- och koldioxidutsläpp. 

306 Den totala volymen vattenutsläpp (306-1), avfall och spill samt hur det 

förfogas (306-2), signifikanta spill (306-3), transport av farligt avfall 

(306-4) och vattenförekomster som påverkats av vattenutsläpp eller 

vattenavrinning (306-5).  

 
307 Lagförbrytelser inom miljölagar, där företaget fått exempelvis böter 

eller andra påföljder.  
 

308 Undersökning av nya leverantörer utifrån miljökriterier. 



 

Socialt 
 

 

401  Hur många som anställdes under perioden och hur uppdelningen mellan 

kön, ålder och religion ser ut. Företaget ska också redovisa hur 

omfattande personalomsättningen varit under perioden, uppdelad på 

kön, ålder och region (401-1). Företaget ska också redovisa vilka 

förmåner som heltidsanställda får, vilka de som är anställda på deltid får 

ta del av. De heltidsanställda ska som ett minimum få, livförsäkring, 

sjukförsäkring, föräldraledighet, pension, m.fl.. Vidare ska företaget 

redovisa hur många av de anställda som tagit ut föräldraledighet under 

perioden, och vilket kön de tillhör, och hur många som kommit tillbaka 

från föräldraledighet under perioden (401-2).  

 
402 Hur de hanterar och lämnar information om signifikanta 

organisationsförändringar till sina anställda, samt om det finns 

överenskommelser i kollektivavtal angående detta. 
403 
 

Förvaltningsinriktad information. Hur stor det av företagets anställda 

som är med i någon typ av fackförening och vilka standarder 

fackföreningar använder (403-1). Vilka typer av skador som kan uppstå 

på arbetsplatsen, branschtypiska skador, antal dagar förlorade på grund 

av sjukdom och arbetsrelaterade dödsfall (403-2). Företagen ska också 

presentera vilka arbeten som har hög risk för skador (403-3). Vidare ska 

vilka hälso- och säkerhetsaspekter som återfinns i kollektivavtal 

presenteras 403-4). 
404 Hur många timmar utbildning varje anställd genomgår varje år (404-1). 

Företaget ska också redovisa hur de arbetar med program för att 

förbättra de anställdas färdigheter (404-2). Vidare ska företaget 

presentera hur många procent av de anställda som får regelbunden 

återkoppling på sin jobbprestation och deras karriärutveckling (404-3).  

 
405 Mångfald i styrelseorgan och övriga anställda, i form av kön, ålder, och 

andra faktorer som anses relevanta (405-1). Även lönenivåerna för 

kvinnor och män ska redovisas.  
 

406 Icke diskriminering, vilka eventuella diskrimineringsincidenter som 

uppstått och hur företaget gjort för aktioner mot detta.  

 

407 Om det finns verksamheter eller leverantörer där rätten till medlemskap 

i föreningar och fackförbund, och i det fall det förekommer, vad 

företaget gör för att detta ska motarbetas.  

 
408 Om det finns verksamheter eller leverantörer där det finns en betydande 

risk för incidenter av barnarbete. 

 
409 Fall av tvångsarbete eller obligatoriskt arbete. 

 

410 Andelen av säkerhetspersonalen som fått formell utbildning i företagets 

policys för mänskliga rättigheter, samt om tredjepartsorganisationer fått 

samma träning i säkerhetsfrågor.  

 

411 Kränkningar som har involverat urbefolkningens rättigheter  

 
412 Verksamhetsdelar som blivit föremål för granskning av 

människorättsorganisationer, land för land (412–1). Företagen ska också 

utbilda sina anställda om mänskliga rättigheter och policys, samt hur 

många procent av de anställda som faktiskt fått utbildning under 

redovisningsperioden (412-2). Företaget ska också redovisa om de har 



 

ingått några betydande samarbeten där kontrakten inkluderat eller 

granskats av människorättsorganisationer (412-3).   
 

413 Hur lokala samhällen och deras delade engagemang med företaget 

arbetas med i verksamhetsdelarna (413-1), samt om dessa har faktisk 

eller potentiell negativ inverkan på de lokala samhällena (413-2).  

414 Förvaltningsinriktad information. Den rapporterande organisationen ska 

rapporter andelen av nya leverantörer som undersöktes utifrån sociala 

kriterier (414-1). Företaget ska också redovisa om det finns negativ 

social påverkan någonstans i deras försörjningskedja, eller om det 

potentiellt kan komma att finnas. Detta ska redovisas procentuellt (414-

2) 

 

415 Det totala värdet av det finansiella bidraget associerat med politik och 

politiska rörelser.  Bidraget ska knytas an till land och mottagare ska 

specificeras. 
 

416 Bedömningen av konsekvenserna som kan uppstå för konsumenter 

angående deras hälsa och säkerhet (416-1). Incidenter som är 

motsträviga gentemot bedömningarna ska också presenteras (416-2). 

Påföljder av de motsträviga incidenterna kan till exempelvis vara: böter, 

straff eller en varning. 

 

417 Kriterier för produkt- och serviceinformation (417-1), incidenter där 

produkten, servicen eller märkningen är icke överensstämmande samt 

marknadsföring som är icke överensstämmande.  
 

418 Det totala antal fall som bedöms inskränka kundernas rätt till sekretess 

och anonymitet (418-1). Fall som dessa kan till exempel vara stöld av 

data eller försummelse av data. 

 
419 Icke överensstämmande information som berör ekonomiska och sociala 

lagar och regleringar.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 Uppfyllda Indikatorer 

X = Helt uppfylld 

/ = Delvis uppfylld (Ej inkluderad som ”uppfylld” indikator) 

Axfood                

                

GRI 200 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 

205                

205-1  x x x x x  x x  x x x x x 

205-2      x  x x  x x x x x 

205-3                

206                

206-1                

                 

GRI 300                

301                

301-1                

301-2   / / /           

301-3        / x x / x    

302                

302-1  x x x x x x x x x x x x x x 

302-2      x x x x x x x    

303-3   x x x / x x   x x x x x 
303-4  x x x x /  x x x x x x x x 

303-5         x x  x / x x 

303                

303-1                

303-2                

303-3                

304                

304-1                

304-2                
304-3                

304-4                

305                

305-1   x x x / x x x x x x x x x 

305-2           x x   x 

305-3            x    

305-4   x x   x x   x x x x x 

305-5   x x  / x x x x x x x x x 

305-6                
305-7                

306                

306-1                

306-2        / x x / / x x x 



 

307                

307-1        / x x x x    

308                

308-1   x x       x  x  x 

308-2             x x x 

                 
GRI 400                

401                

401-1   / / / / x x x x x x x x x 

401-2       x x x x x x x x x 

401-3         x x x     

402                

402-1       x x x x x x    

403                

403-1   x x   x x x x x x x x x 
403-2  / / /    / x x / / x x x 

403-3         x x      

403-4         x x x x x x x 

404                

404-1      x x x x x x x  x x 

404-2 / x x x x x x  x x x x x x x 

404-3        x x x x x  x x 

405                

405-1  / / / /     x x x x x x 
405-2             x x x 

406  /              

406-1                

407                

407-1      x  / /  / x  x x 

408                

408-1  x x x  x x x /  / x x x x 

409                

409-1      /  x /  / x x x  

410                

410-1        /        

411                

411-1                

412                

412-1             x   

412-2       x x   x x x   

412-3       x x   x x x   

413                
413-1                

413-2                



 

414                

414-1   x x x x x x  x x x x  x 

414-2             x  x 

415                

415-1       x x x x x x x x x 

416                
416-1    x x x x x x x x x x x x 

416-2           x     

417                

417-1           x     

417-2        x x x x     

417-3        x x x x     

418                

418-1                

419                
419-1       x x x x x x   x 
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301                

301-1       x x   x x x x x 

301-2    / x x x x x  x x x x x 

301-3     x x x x x  x x x x x 

302                

302-1    x x x x x x  x x x x x 

302-2           x x x x x 

303-3                

303-4    x x x x x x  x x x x x 

303-5                

303                
303-1       / /   / / x / / 

303-2                

303-3                

304                

304-1            x    

304-2                



 

304-3                

304-4                

305                

305-1    x x x x x x  x x x x x 

305-2           x x x x x 

305-3           x x x x x 
305-4                

305-5    x x x x x x  x x x x x 

305-6                

305-7                

306                
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307-1                
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GRI 400                

401                
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404-2     x x x x x  x x x x x 

404-3                

405                

405-1    / x x x x x  x x x x x 

405-2     x           

406                

406-1     x x x  x       
407                
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408                

408-1    x x x x x x  x x x x x 



 

409                

409-1    x x x x x x  x x x x x 

410                

410-1                

411                

411-1                
412                

412-1                

412-2       x x x  x x x x x 

412-3                

413                

413-1      x x x x  x x x  x 

413-2                

414                

414-1     x x x x x  x x x x x 
414-2                

415                

415-1                

416                

416-1    x x x x x x  x x x x x 

416-2           x x    
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Lantmännen                
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302                
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302-2  /  / /  x x x x      

303-3  / / x x  x / x x x     
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304                

304-1                

304-2                
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306                
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307       x x x x    x  

307-1                

308                

308-1       x x x x x x x  x 

308-2  x x x x x x x x x x x    
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403                
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404                
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405                
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407                
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409                
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415                
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416                
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417                
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418                

418-1         x       

419                

419-1       x x x x x x x x x 

 

 



 

 

 


