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Abstract  
Sustainability reports are drawn up for the company's stakeholders and declare the company’s 

corporate social responsibility. Consumers are one of the companies' most important 

stakeholders for food companies. This study is aimed to describe how consumers perceive 

sustainability reporting in the food industry and if the application level of the GRI framework 

has an impact on how consumers perceive sustainability reports. Consumer perception is 

described in the GRI principles and the basis is the ICA and Coop's sustainability reports, 

which are two of Sweden's largest food company. In order to describe consumers' perception 

ten respondents participated in the survey. Respondents were divided into two groups that 

read and did a content analysis of ICA and Coop's sustainability reports. This was followed by 

individual interviews with each of the respondents. The study showed that there were no clear 

idea of sustainability reports,. The study could only discerned that patterns on how consumers 

perceive sustainability reports according to the pre-understanding and interest they have. 

Furthermore, it has not shown that the application level of the GRI framework had a direct 

impact on how consumers perceive sustainability reporting in the food industry. 

 

Sammanfattning  
Hållbarhetsredovisningar upprättas för företagets intressenter och deklarerar företagets 

samhällsansvar. Konsumenterna är en av företagens viktigaste intressenter för 

livsmedelföretag. Denna studies syfte var att beskriva hur konsumenter uppfattar 

hållbarhetsredovisningar inom livsmedelbranschen samt om tillämpningsnivån av GRI:s 

ramverk har någon inverkan på hur konsumenter uppfattar hållbarhetsredovisningar. 

Konsumenternas uppfattning beskrevs utifrån GRI:s principer och till grund ligger ICA och 

Coop:s hållbarhetsredovisningar som är två av Sveriges största livsmedelföretag. För att 

kunna beskriva konsumenternas uppfattning deltog tio respondenter i undersökningen. 

Respondenterna delades in i två grupper som läste och gjorde en innehållsanalys av ICA 

respektive Coop:s hållbarhetsredovisning. Därefter hölls enskilda intervjuer med var och en 

av respondenterna. Studien visade att det inte fanns någon entydig uppfattning om 

hållbarhetsredovisningarna, utan kunde endast visa på att det kan urskiljas mönster för hur 

konsumenter uppfattar hållbarhetsredovisningar beroende på vilken förförståelse samt intresse 

de besitter. Vidare kunde det inte visas att tillämpningsnivån av GRI:s ramverk hade någon 

direkt inverkan för hur konsumenter uppfattar hållbarhetsredovisningar inom 

livsmedelbranschen.  
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1. Inledning 
__________________________________________________________________________________ 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till företags hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning. Vidare 

presenteras en diskussion av studiens problem som mynnar ut i en konkret frågeställning vilken följs 

av studiens syfte. 

__________________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund till samhällsansvar och hållbarhetsredovisning 
Hur ofta tänker du på var maten du äter kommer ifrån? Reflekterar du över på vilket sätt maten är 

producerad och hur den har transporterats? Visste du att livsmedel är ett av de mest miljöbelastade 

produktområdena? Du som konsument kan påverka klimatets framtid med dina val i matbutiken. 

(naturvardsverket.se)  

Maten på din tallrik har en historia. En historia som kan delas upp i fyra olika faser; 

odling/uppfödning, förädling, distribution/handel och konsumtion. Genom att välja mat utifrån vart 

den kommer ifrån, hur den har producerats samt transporterats kan du som konsument påverka världen 

omkring oss mot en mer hållbar riktning. (livsmedelssverige.se) En hållbar riktning där du som 

konsument kan visa ansvar för konsekvenserna i valet av handlandet för det miljömässiga, ekonomiska 

och sociala förhållandena, vilka är de tre delarna i hållbar konsumtion (konsumentverkset.se).  

Ovan nämnda tre delar, miljömässiga, ekonomiska och sociala förhållanden, återkommer även i 

företagets sociala ansvar, vilket ofta benämns CSR (Corporate Social Responsibilty) (Corporate social 

responsibility, 2010). CSR kan användas som ett verktyg i styrningen av en verksamhet för att uppnå 

uppsatta mål inom sitt samhällsansvar, men även som ett hjälpmedel för att marknadsföra sig och 

skapa legitimitet (Larsson & Ljungdahl, 2008, s.12; chefstidningen.se; wbcsd.org). För att 

kommunicera ut företagets samhällsansvar använder sig allt fler företag utav hållbarhetsredovisning. 

(KPMG Intenationell Survey on Corporate Responsibility Reporting, 2008, s.13; Ljungdahl, Örlings 

PWC, 2008, s. 27) Företag har sedan ett flertal år tillbaka redovisat sitt ansvar gentemot miljön genom 

så kallad miljöredovisning, men utvecklingen av samhället har medfört att det även efterfrågas 

redovisning av det sociala och ekonomiska ansvaret (kpmg.se). Hållbarhetsredovisning kan därmed 

förklaras som en del av samhällsutvecklingen (RG – Riktlinjer för hållbarhetsredovisning, version 3.0, 

2006).  

Hållbarhetsredovisning enligt GRI (Global Reporting Intiative) används för att deklarera företagets 

samhällsansvar med hänsyn till ekonomisk, miljömässig och social påverkan till intressenter (RG – 

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning, version 3.0, 2006, s. 3.). GRI är en nätverksbaserad organisation 

som tar fram och utvecklar riktlinjer för hållbarhetsredovisning (Enell, Örlings PWC, 2008, s. 11). 

Både företag och organisationer använder sig av GRI:s riktlinjer som är det mest accepterade 

ramverket för upprättande av hållbarhetsredovisning (KPMG Intenationell Survey on Corporate 

Responsibility Reporting, 2008, s.36).  

 

 

  

http://chefstidningen.se/
http://www.wbcsd.org/
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1.2 Problemdiskussion - hållbarhetsredovisning 

Det talas och skrivs mycket om ekonomisk tillväxt, globalisering, handelsutbyten, kunskapsutbyte, 

tillgång till teknik med mera. Dessa nya affärsutvecklingar och möjligheter döljer dock problem 

världen runt i form av ökad befolkning, orättvisa arbetsvillkor samt nya hot mot en stabil miljö. Att 

företag och organisationer skapar nya tekniska lösningar samtidigt som de strävar efter en hållbar 

riktning är en av 2000-talets mest angelägna problem. Det krävs att privatpersoner såväl som företag 

tar ansvar för att vidta åtgärder och förebygga hot inför framtiden. För att öppet kunna kommunicera 

ut ett företags ansvar inom de ekonomiska, miljömässiga och sociala områdena används 

hållbarhetsredovisning. (RG – Riktlinjer för hållbarhetsredovisning, version 3.0, 2006, s. 2) 

Samtliga statliga bolag i Sverige måste sedan december 2007 årligen upprätta en 

hållbarhetsredovisning utifrån GRI:s riktlinjer, medan privata företag och organisationer inte berörs av 

denna lag (regeringen.se). Många utav dessa privata företag och organisationer upprättar ändå någon 

form av hållbarhetsredovisning, trots att det är frivilligt. På grund av detta kan innehåll och utformning 

skilja sig väsentlig. (Principer för hållbarhetsredovisning i teori och praktik: En studie av 

fjärrvärmebranschen) Därmed uppkom GRI för att göra hållbarhetsredovisningar mer kompletta och 

konsekventa (KPMG Intenationell Survey on Corporate Responsibility Reporting, 2008, s.8). GRI:s 

syfte är att göra hållbarhetsredovisning lika transparent och jämförbar som den finansiella 

redovisningen (Ihre, Örlings PWC, 2008, s. 47).  

I flera olika punkter kan GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning liknas med den internationella 

organisationen IASB:s finansiella redovisnings standarder. Dock skiljer sig syftet mellan de två olika 

redovisningarna. IASB och den finansiella redovisningen vänder sig främst mot investerare och ligger 

som beslutsunderlag i ekonomiska frågor, medan GRI och hållbarhetsredovisningen upprättas mot 

intressenterna. Syftet för hållbarhetsredovisning är att för såväl interna som externa intressenterna visa 

hur dem påverkas ekonomiskt, miljömässigt och socialt av företagets verksamhet. (Principer för 

hållbarhetsredovisning i teori och praktik: En studie av fjärrvärmebranschen, s.6) Företagen skildrar 

sitt ansvar genom dokumentera hur de presterar och mäter sitt arbete mot en hållbar utveckling (RG – 

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning, version 3.0, 2006, s. 3).  

I en tidigare studie om hur användbara hållbarhetsredovisningar är har det framkommit att det främsta 

problemet är att det inte finns tillräckligt tydliga redovisningsprinciper, därmed är det svårt att urskilja 

vad som mätts och på vilket sätt det har mätts på (Ljungdahl, Örlings PWC, 2008, s. 27ff). För 

konsumenterna, som är en av de viktigaste externa intressenterna inom livsmedelsbranschen, är det 

speciellt viktigt med tryggheten att kunna säkerställa att utlåtanden från olika företag är baserade på 

samma grunder (Löhman & Steinholtz, 2003, s.45-52). Grunderna som företagen, och även denna 

studie stödjer sig på, är GRI:s principer för redovisningens innehåll. För att höja trovärdigheten i 

hållbarhetsredovisningen ytterligare kan en granskning göras av en oberoende part. (RG – Riktlinjer 

för hållbarhetsredovisning, version 3.0, 2006, s. 5-6) Men trots användandet av GRI:s ramverk och 

granskning förekommer således olikheter i hållbarhetsredovisningarna, vilket kan ge svårigheter för 

intressenterna när de skall använda sig av de olika rapporterna (Principer för hållbarhetsredovisning i 

teori och praktik: En studie av fjärrvärmebranschen, s. 7,19). Viktigt att komma ihåg då bedömning av 

en hållbarhetsredovisning ska beaktas är i vilken omfattning GRI:s riktlinjer och övriga delar av 

ramverket har tillämpats. Det finns idag tre olika tillämpningsnivåer, A, B och C som företag kan 

använda sig av. Kraven på redovisningen för respektive nivå ökar i form av ökad tillämpning av GRI:s 

principer och ramverk. Nivåerna är inte endast till för intressenternas behov utan kan även ses som en 

vision inom företaget att ständigt utöka sina mål och tillämpning av GRI:s ramverk. I vilken 

utsträckning GRI:s principer och ramverk efterföljs av företagen vid upprättande av 

http://www.regeringen.se/
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hållbarhetsredovisningen avgör konsumenternas möjlighet att kunna bedöma och välja vilket företag 

som överrensstämmer med deras önskemål bäst. (RG – Riktlinjer för hållbarhetsredovisning, version 

3.0, 2006, s.5) Konsumenten vill kunna lita på företaget och dess produkter. (Löhman & Steinholtz, 

2003, s. 49) I bedömningen är det viktigt för konsumenten att hållbarhetsredovisningarna är 

användbara i den bemärkelsen att de kan nyttja den information de läser, exempelvis när konsumenten 

gör valet av vilken vara som ska inhandlas och från vilken butikskedja. Om konsumenten upplever att 

hållbarhetsredovisningen tillför dem användbar information blir den inte bara läsbar, utan även 

läsvärd. Det handlar om att skapa sig en uppfattning, att bli medveten om något. Det görs ofta genom 

att höra information, men i denna studie genom att läsa text. Företag kan påverka konsumenten genom 

att informationen i hållbarhetsredovisningen är anpassad till läsaren och konsumenten kan bedöma den 

utifrån innehåll och kvalitet. Studien kommer gå in närmare på hur innehållet och kvaliteten kommer 

operationaliseras med hjälp av GRI:s riktlinjer och ramverk för att fånga hur konsumenterna uppfattar 

hållbarhetsredovisningen.  

I ovan problemdiskussion framkommer svårigheten med att upprätta användbara 

hållbarhetsredovisningar trots GRI:s riktlinjer och ramverk. Detta grundar sig i att GRI:s riktlinjer 

endast är en vägledning och nyttjas på olika sätt av olika av privata bolag. Det framkommer även att 

det blir allt viktigare för konsumenterna att få den information som krävs för att kunna bedöma 

företags ansvarstagande i samhället. Många tidigare studier om ämnet hållbarhetsredovisning har 

genomförts de senaste åren, trots att det är ett relativt nytt ämne. Dock har inga studier gjorts om 

konsumenternas uppfattning om hållbarhetsredovisningar.  Det är därför angeläget att granska hur 

långt livsmedelsbranschen har kommit med att deklarera sitt samhällsansvar med fokus på hur 

konsumenterna kan ta till sig och få användning av den redovisade informationen från företag inom 

livsmedelsbranschen. Kärnfrågan i studien är således: 

Hur uppfattar konsumenter hållbarhetsredovisningar inom livsmedelsbranschen utifrån GRI:s 

riktlinjer?  

Eftersom GRI:s riktlinjer och ramverk anses som det mest accepterade och trovärdiga ramverket för 

upprättning av hållbarhetsredovisningar kommer denna studie ha dessa som utgångspunkt. Det innebär 

att konsumentens uppfattning om ett specifikt företags hållbarhetsredovisning kommer att beskrivas 

utifrån GRI:s principer. Studien kommer att utgå från ICA och Coop:s hållbarhetsredovisningar, vilka 

två av Sveriges största livsmedelsföretag. ICA och Coop hållbarhetsredovisar utifrån två olika 

tillämpningsnivåer, B respektive C. Denna skillnad i hållbarhetsredovisningarna är en intressant 

infallsvinkel, eftersom detta kan ligga till grund för att konsumenterna uppfattar dem olika. 

Underfrågan lyder:   

Har tillämpning av GRI:s redovisningsnivå någon inverkan på hur konsumenter uppfattar 

hållbarhetsredovisningar?  
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1.3 Syfte 
Huvudsyftet med denna studie är att beskriva och förklara konsumenters uppfattning av 

hållbarhetsredovisningar inom livsmedelbranschen utifrån GRI:s riktlinjer. Delsyftet är att klargöra 

om tillämpningsnivån av GRI:s ramverk har någon inverkan för hur konsumenter uppfattar 

hållbarhetsredovisningar. Vidare bidrar studien med ett beslutsunderlag till hur 

hållbarhetsredovisningar kan förbättras inom livsmedelsbranschen och göras mer användbara 

gentemot livsmedelbranschens konsumenter. 
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2. Utgångspunkt för att förstå hållbarhetsredovisningar och 

konsumenterna 
__________________________________________________________________________________ 

Följande kapitel redogör för centrala begrepp, vilka är hållbarhetsredovisning, GRI och texttolkning. 

Dessutom förklaras och visualiseras dessa i en modell för att visa hur de samspelar med varandra och 

studiens syfte. 

__________________________________________________________________________________ 

I första kapitlet förklarades hållbarhetsredovisningar som ett dokument där företag beskriver och 

deklarerar sitt samhällsansvar, CSR- arbete eller hållbarhetsarbete. För att förstå 

hållbarhetsredovisningar krävs en förståelse för uppbyggnaden och dess delar. 

Hållbarhetsredovisningens tre olika delar är ekonomisk, miljömässig och social, vilka förklaras 

närmare nedan. För att vidare få en djupare förståelse används GRI:s riktlinjer och ramverk. GRI 

bidrar till förståelse för upprättandet, val av information vid uppbyggnaden av 

hållbarhetsredovisningar samt dess olika delar.  

GRI:s ramverk är det mest använda och accepterade ramverket inom hållbarhetsredovisning. De består 

av principer som utgörs av olika begrepp som kan vara svåra att förstå för de som inte är vana läsare 

av hållbarhetsredovisningar. I detta kapitel definieras dessa begrepp utifrån både redovisningens språk 

(GRI) och ett allmänt uppslagsverk. Genom att göra detta vidgas förståelsen utav redovisningens språk 

och dess begrepp kan översättas och definieras i mer allmänt språkbruk till i detta fall en grupp, 

konsumenter, som inte är så bevandrade i redovisningens språk. I uppsatsen görs även en redogörelse 

för hur människor tolkar och uppfattar text, detta för att skapa djupare förståelse för hur 

konsumenterna uppfattar hållbarhetsredovisningarna. 

Sammanfattningsvis kommer ovan nämnda delar, som är studiens utgångspunkt för att förstå 

hållbarhetsredovisningarna och konsumenterna, förklaras mer ingående var och en för sig; 

hållbarhetsredovisning, GRI och påståenden om att tolka och uppfatta text. Avslutningsvis beskrivs 

studiens förhållningssätt till dessa samt motiveras det hur valda teorier och ramverk hänger samman. 

En modell kommer visualisera detta.   

2.1 Hållbarhetsredovisning 
Relativt den externa redovisningen är hållbarhetsredovisningen en ny redovisningsform bland världens 

företag och organisationer. Hållbarhetsredovisningen är en form av redovisning som innebär att 

företagen deklarerar vilket ansvar de tar gentemot samhället. Detta då företag världen över har stor 

påverkan på samhället både på ett positiv och också ett negativ sätt. Organisationen GRI förklarar 

hållbarhetsredovisning som en enda konsoliderad rapport som ger en rimlig och balanserad 

presentation av resultat under en bestämd tidsperiod (RG – Riktlinjer för hållbarhetsredovisning, 

version 3.0, 2006, s.2-38).  

Hållbarhetsredovisningen är ett resultat av bland annat den allmänna kännedomen om hur människan 

påverkar jorden och klimatet. Även ett antal skandaler om hur stora företag behandlar sina 

medarbetare på ett oetiskt sätt har legat till grund för hållbarhetsredovisningen. Det är alltså en 

transparens och en mer heltäckande bild som efterfrågas om företagen. De som efterfrågar denna 

information är de som har ett intresse och påverkas av företagets verksamhet, vilka kan vara 

medarbetare, kunder, leverantörer, staten, långivare samt konkurrenter. Hållbarhetsredovisningen har 
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alltså uppkommit utifrån en efterfrågan av företag och organisationers intressenter. (RG – Riktlinjer 

för hållbarhetsredovisning, version 3.0, 2006, s.2-38).  

Hållbarhetsredovisningen skall avges konsekvent och efter en fast tidsplan, vilket för många 

organisationer kommer innebära en årlig cykel. Enligt GRI kan hållbarhetsredovisningen sammanfalla 

eller integreras med organisationens finansiella redovisning.   (RG – Riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning, version 3.0, 2006, s.16, 38) 

Litteraturen delar upp företagens samhällsansvar i tre delar, vilka är miljömässig, social och 

ekonomisk påverkan. Med ekonomisk påverkan avses hur företaget påverkar kapitalflödet mellan 

olika intressenter samt på vilket sätt företaget påverkar det ekonomiska systemet lokalt, nationellt och 

globalt. Miljöpåverkan avser hur det levande och icke levande naturliga systemet påverkas. Social 

påverkan innebär den påverkan företagets verksamhet har på anställningsförhållanden, mänskliga 

rättigheter samt samhälls och produktansvar. (RG – Riktlinjer för hållbarhetsredovisning, version 3.0, 

2006, s.2-38) 

2.2  GRI:s ramverk och principer samt allmänna definitioner 
GRI är som nämnts ovan är en nätverksbaserad organisation vars syfte är att tillhandahålla ett ramverk 

för att hjälpa företag och organisationer att deklarera sitt samhällsansvar. Organisationen GRI uppkom 

i USA 1997 och under år 2000 kom den första versionen av GRI:s riktlinjer. (www.gri.com) Det var 

även under detta år GRI hade sina första informationsmöten i Europa och 2008 blev riktlinjerna 

översatta till svenska. Den senaste upplagan av riktlinjerna kom 2006 och är de riktlinjer som används 

idag vid upprättandet av hållbarhetsredovisningar. GRI har sedan uppkomsten blivit det mest 

accepterade ramverket och används idag av ett stort antal företag och organisationen välden över. 

(Enell, Örlings PWC, 2008, s. 11ff) 

GRI:s riktlinjer består av tre olika delar, vilka är redovisningsprinciper, redovisningsvägledning samt 

standardupplysningar. Redovisningsprinciperna och redovisningsvägledningen ska hjälpa 

organisationerna att välja vad som ska redovisas, medan standardupplysningarna är delar som ska 

redovisas av alla organisationen. Dessa riktlinjer beskriver GRI som information som är mest relevant 

och väsentlig för flertalet organisationer och av intresse för flertalet intressenter, vilket är anledningen 

till att alla organisationer skall redovisa dessa. (RG – Riktlinjer för hållbarhetsredovisning, version 

3.0, 2006, s. 4-5) 

Företag och organisationer kan redovisa utifrån GRI på tre olika tillämpningsnivåer, A, B och C. När 

redovisningen är färdig skall nivån anges i rapporten. Syftet med att göra detta är dels för att ge läsaren 

informationen om i vilken omfattning GRI:s riktlinjer har tillämpas men även fungerar de olika 

nivåerna som visioner för dem som upprättar hållbarhetsredovisningarna, för att med åren öka 

tillämpningen av ramverket. De olika nivåerna innebär att man visar vilka delar av ramverket som har 

redovisats och i vilken omfattning. En högre nivåtillämpning innebär att en större del av ramverkat har 

tillämpats. (RG – Riktlinjer för hållbarhetsredovisning, version 3.0, 2006, s. 4-5) 

När en organisation ska tillämpa GRI:s riktlinjer och bestämma vad redovisningen ska innehålla, 

vilken kvalitet den redovisade informationen ska ha samt vilka avgränsningar som måste göras finns 

det principer att efterfölja. Dessa principer ska bidra till en ökad transparens i den redovisade 

informationen, det vill säga att redovisningen av information ska vara fullständig och kunna ge 

intressenterna ett korrekt beslutsunderlag. Principerna är uppdelade i två grupper för att tydliggöra 

vilken funktion och roll de har, vilken den första gruppen är principer för redovisningens innehåll och 
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den andra är principer för att säkerställa redovisningens kvalitet. Nedan presenteras principerna. (RG – 

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning, version 3.0, 2006, s. 6)

Principer för redovisningens innehåll: 

 Västenlighet 

 Kommunikation med intressenterna 

 Hållbarhetssammanhang 

 Fullständighet 

 

Principer för redovisningens kvalitet: 

 Balans  

 Jämförbarhet 

 Precision 

 När redovisningen ska avges 

 Tydlighet 

 Tillförlitlighet 

 

Nedan kommer de olika principerna definieras enligt GRI och för att få en vidare förståelse av 

begreppen kommer de även definieras enligt ett allmänt uppslagsverk (RG – Riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning, version 3.0, 2006; lexin.nada.kth.se). Denna vidare förståelse kommer att 
komma till användning vid utformning av studiens mätinstrument och vid analys av det insamlade 

materialet. Jämförbarhet samt när redovisningen ska avges är två principer som inte kommer att 

beaktas i denna studie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.lexin.nada.kth.se/
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 Principer för 

redovisningens innehåll Definition enligt GRI 

Definition enligt 

uppslagsverk 

Väsentlighet  

Informationen i redovisningen ska omfatta de 

områden och indikationer som speglar 

organisationens mer betydande ekonomiska, 

miljömässiga och social påverkan, och områden och 

indikationer som i väsentlig grad kan påverka 

intressenternas bedömningar och beslut. 

Något som är väsentligt är 

något som är viktigt. 

Kommunikation med 

intressenterna 

Den redovisande organisationen bör identifiera sina 

intressenter och förklara i redovisningen hur 

organisationen har hanterat deras (rimliga) 

förväntningar och intressen. 

Kommunikation med 

intressenter innebär att ett 

budskap överförs till 

intressenterna. 

Hållbarhetssammanhang 
Redovisningen ska presentera organisationens 

resultat inom en bred definition av hållbar utveckling. 

Hållbart är något som inte 

lätt förstörs. Sammanhang 

innebär förbindelse. 

Fullständighet 

Täckningen av de väsentliga ämnesområdena och 

indikatorerna samt definitionen av redovisningens 

avgränsning ska räcka för att åskådliggöra betydande 

ekonomisk, miljömässig och social påverkan. Utöver 

detta ska intressenterna ges möjlighet att utvärdera 

organisationens resultat under redovisningsperioden. 

Fullständighet betyder att 

något omfattar allt. 

Principer för redovisningen 

kvalitet     

Balans 

Redovisningen ska beskriva både positiva och 

negativa aspekter av organisationens resultat, för att 

möjliggöra en balanserad utvärdering av dessa på ett 

övergripande plan. 

Jämvikt är en synonym 

till ordet balans. 

Jämförbarhet 

Frågor och information ska väljas, sammanställas och 
redovisas konsekvent. Redovisad information ska 

presenteras på ett sådant sätt att den ger intressenter 

möjlighet att analysera förändringar i organisationens 

resultat över tiden, och kan underlätta jämförelser 

med andra organisationer. 

Något om är jämförbart är 

något som är likvärdigt. 

Precision 

Den redovisade informationen ska vara tillräckligt 

korrekt och detaljerad för att intressenter ska kunna 

bedöma den redovisande organisationens resultat. 

Med precision menas 

noggrannhet och exakthet. 

När redovisningen ska avges 

Redovisning sker efter en fast tidplan och 

informationen är tillgänglig i tid för att intressenterna 

ska kunna fatta informerade beslut.   

Tydlighet  

Informationen ska göras tillgänglig på ett sådant sätt 

att den är förståelig och tillgänglig för de intressenter 

som redovisningen vänder sig till. 

När något är tydligt är det 

lätt att uppfatta. 

Tillförlitlighet 

Information och processer som används vid 

upprättandet av en redovisning ska samlas in, 

dokumenteras, sammanställas, analyseras och 

presenteras på ett sådant sätt att informationens 
kvalitet och väsentlighet kan granskas av annan. 

Tillförlitlighet innebär att 

något är trovärdigt, något 
som går att lita på. 

Tabell 1. Definition av GRI:s principer enligt GRI(RG-Riktlinjer för hållbarhetsredovisnig, version 

3.0, 2006) samt ett allmänt uppslagsverk (lexin.nada.kth.se) 

http://www.lexin.nada.kth.se/


 
 

 
12 

 

2.3 Att tolka och uppfatta text 
För att en förståelse ska uppnås för hur konsumenterna tolkar hållbarhetsredovisningarna krävs en 

medvetenhet om vad som sker när text analyseras. Denna förståelse är även viktig att beakta när 

konsumenternas tolkning genom intervjuerna ska tolkas och analyseras. Ett flertal studier har visat att 

läsare kommer fram till andra tolkningar än dess författare hade. Det innebär att alla läsare ger sin 

vinkling av texten och den behöver därmed inte vara den enda sanna tolkningen. Läsaren kan 

emellertid vara mer eller mindre mottagliga för att se till textens bakomliggande mening. 

Hermeneutikens synsätt syftar till en öppenhet för att det finns många olika sätt att tolka en text samt 

beaktar texten utifrån vad vi hade för avsikt när den upprättades. (Bryman & Bell, 2003, s. 437-438, 

442-443) En annan utgångspunkt för hermeneutiken är att det inte finns någon förståelse utan endast 

en förförståelse. I bearbetningen och tolkningen av en text kan dock förförståelsen leda till en ny 

förståelse. I litteraturen beskrivs begreppet förståelse som en genomgripande akt som handlar om 

omskapande, förnyelse och nya insikter hos personen och inte återskapande av gamla föreställningar. 

Detta sätt att se på kunskapstillväxt, mellan förförståelse och förståelse, har lett fram till den 

hermeneutiska cirkeln. Den benämns även som den hermeneutiska spiralen ibland och syftar då till 

flera följder fram och tillbaka mellan läsare och text från förförståelse till förståelse, vilket kan ge en 

djupare tolkning av texten. (Norén. L, 1995, s.34, Ödman, 1979, s. 81) 

Vidare vad som påverkar läsaren i sin tolkning kan närmare förklaras genom att fråga sig vad läsning 

egentligen innebär. Att läsa innebär att skapa en inre förståelse av innehållet i texten genom att avkoda 

grafiska symboler till ord (Stadler, 1998, s. 26). En definition av läsförståelse enligt Taube (2007, s. 

13) är följande: 

”Läsförståelse = Avkodning x Förståelse av språk x Motivation” 

Avkodning, förståelse av språk och motivation kan därmed ses som tre faktorer till att uppnå 

läsförståelse. Avkodning innebär att läsa av bokstävernas ljud till ord. Det betyder att en kunskap om 

att avkoda och uttala meningslösa bokstavsekvenser kan göras. Dock är avkodningen inte ensamt 

tillräkligt för att läsa en text, även en förståelse av bokstavsekvenserna krävs. Att uppnå förståelse är 

alltid avsikten med läsning av en text. Innebörden av ord måste alltid finnas i läsarens ordförråd, vilket 

innebär att läsaren känner igen orden.  Trots att en full ordförståelse finns kan svårigheter förekomma i 

form av att förstå sammanhang, tankar och idéer. Som ett exempel på detta kan en text endast delvis 

bli förstådd vid jämförandet med vad författarens syfte med texten var. Likaså kan läsaren själv 

utforma sin egen förståelse, det vill säga att en och samma text kan tolkas olika och blir därmed 

individuellt färgad. (Stadler, 1998, s. 28-30) Den tredje faktorn som krävs för läsförståelsen är 

motivation. Motivationen till varför en text läses har betydelse för hur läsaren förstår och tolkar texten. 

Motivation till att läsa en text har med både inre och yttre faktorer att göra. De inre faktorerna är 

vilken attityd läsaren har till att lära sig och vilken bild läsaren har av sig själv som en lärande individ 

samt uppfattningen om sin förmåga att nå uppställda mål. Studien kommer främst ta fasta på 

motivation kopplat till intresse och förståelse av språk kopplat till förförståelse, vilket förklaras 

närmare i metoden. (Taube, 2007, s.13, 91) 

De tre ovan nämnda faktorerna utgör kraven för läsförståelse (Taube, 2007, s13). Det finns dock 

många fler faktorer som påverkar läsförståelsen hos en läsare. Dessa kan till exempel vara syntaxen, 

kunskap, förväntningar, förhållningssätt, engagemang samt kontexten. (Stadler, 1998, s. 31-33) 

Studien kommer dock inte att gå djupare in och förklara dessa begrepp, utan endast konstatera att det 

finns fler faktorer som påverkar läsförståelsen än de faktorer som beskrivs i Taubes funktion för 

läsförståelse. Dessa tas ändå upp för att visa hur flera faktorer kan överlappa varandra.  
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2.4 Sammankoppling av valda teorier och ramverk 
De olika delarna, hållbarhetsredovisning, GRI och texttolkning, som har presenterats ovan har 

kopplats ihop med hjälp av en modell som utgör studiens referensram. Tanken är att konsumentens 

uppfattning av hållbarhetsredovisningen angrips med hjälp av denna referensram. Till att börja med 

redogörs betydelsen av en förståelse för vad en hållbarhetsredovisning innebär i anspråk samt vad den 

ska innehålla enligt GRI:s ramverk. GRI:s principer definieras och för att överbrygga redovisningens 

språk till ett mer vardagligt språk som de flesta konsumenterna använder sig av ”översätts” GRI:s 

principer och begrepp utifrån ett allmänt lexikon. Därefter beaktas betydelsen av texttolkning, med 

fokus på förståelse av språk (förförståelse) samt motivation (intresse), för att förstå hur konsumenterna 

uppfattar texten i hållbarhetsredovisningen. Detta för att skaffa medvetenhet om hur text läses och 

tolkas utifrån respondenterna. Nedan presenteras en egen utarbetad analysmodell som är härledd ur 

ovan resonemang. 

 

Modell 1. Analysmodell som utgör studiens referensram 

  

Hållbarhets-
redovisning

•Redovis-
ningens 
språk

•Allmänt 
uppslags-
verk

GRI

•För-
förståelse

•Intresse

Texttolkning

Konsumentens 
uppfattning av 
HÅLLBARHETS-
REDOVISNING
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3. Tillvägagångssätt för att besvara forskningsfrågorna  
__________________________________________________________________________________ 

Detta kapitel kommer presentera studiens upplägg och arbetsgång. Kapitlet följer därför en 

kronologisk ordning, alltså ordningen som moment har utförts på under studiens gång. Detta 

visualiseras i en dispositionskarta nedan för att få en överblick över vilka moment som presenteras. 

Det är viktigt att denna del av studie är transparent nog för att andra personer ska kunna följa och 

eventuellt upprepa studiens arbetsgång, men även för att arbetet ska kunna bedömas trovärdigt samt 

för att läsaren ska kunna se vad som konkret har gjorts för att komma fram till slutsatserna. 

__________________________________________________________________________________ 

 
Dispositionskarta över kapitel 3 som visar tillvägagångssättet för att besvara forskningsfrågorna 

3.1 Val av forskningsobjekt och dess tillämpning  
Samtliga författare har studerat externredovisning på kandidatnivå och kommit i kontakt med 

hållbarhetsredovisning genom gästföreläsningar. Intresset för ämnet växte fram därefter och blev 

grunden för uppsatsen. Information om livsmedelbranschens samhällsansvar har dagligen kunnat läsas 

om i ett flertal olika former av media, vilket tyder på att det är ett samhällsaktuellt ämne. (svd.se) 

Därmed valdes bransch utefter ett aktuellt och omtalat ämne. 

 

För att hitta de mest relevanta företagen till studien söktes livsmedelsföretag som utger 

hållbarhetsredovisningar och använder sig av GRI:s riktlinjer vid upprättandet. Det resulterade i de 

största livsmedelbutikerna utifrån omsättning, vilka är Coop, ICA och Axfood. Det är endaste de 

största företagen som upprättar hållbarhetsredovisningar. På grund av tidsmässigt skäl begränsades 

antalet forskningsobjekt till två stycken, vilka blev ICA och Coop. De hade högst omsättning samt är 

två butikskedjor som de flesta livsmedelskonsumenter kan relatera till. (allabolag.se) 

 

3.1
• Val av forskningsobjekt och dess tillämpning 

3.2
• Motivering till konsumentperspektivet

3.3
• Identifiering av konsumenter och val av respondenter

3.4
4.4.1

• Förintervju för klassificering av respondenter & Genomförande av förintervju

3.5
• Läsinstruktioner - förberedelse till respondent

3.6
• Intervjuns karaktär 

3.7
3.7.1

• Utformning av intervjuguide & Motivering till frågorna i intervjuguiden

3.8
• Genomförande av intervju

3.9
• Bearbetning och presentation av intervjusvar 

3.10
• Studiens trovärdighet och äkthet

http://www.svd.se/
http://www.allabolag.se/
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ICA respektive Coops hållbarhetsredovisningar laddades ner från deras hemsidor på internet. Att 

använda sig av internet som källa för analysobjekt har blivit allt vanligare och det är då viktigt att 

dokumentera från var och när objekten laddades ner, eftersom webbplatser och webbsidor ofta 

försvinner och ändras. I detta fall fanns hållbarhetsredovisningarna, analysobjekten, även i tryckt 

format av båda livsmedelsbutikerna, vilket innebär att de inte ändras längs tiden. Denna typ av data är 

i form av både kvalitativ och kvantitativ karaktär, exempelvis intervjuer och bilder samt tabeller och 

mått. Vidare klassificeras den som sekundärdata, eftersom hållbarhetsredovisningarna är hämtade från 

företagens hemsidor på internet. Sekundärdata kännetecknas av att informationen har samlats in och 

sammanställts vid ett tidigare tillfälle med ett annat syfte. (Bryman & Bell, 2005, s. 516-519) 

 

Utav hållbarhetsredovisningarna utfördes en typ av innehållsanalys med hjälp av studiens 

respondenter då de ombads läsa dessa, vilket beskrivs mer ingående nedan i kapitel 3.5. 

Innehållsanalysen utgjorde ett underlag för att forma studien och besvara forskningsfrågorna. Genom 

att respondenterna ombads att läsa dessa hållbarhetsredovisningar konstruerades en verklighet som 

inte skulle uppstå utav sig själv. Att konstruera en sådan verklighet är att utföra en typ av experiment, 

dock uppfyller inte denna studie alla krav för en experimentell design. Exempel på krav som inte 

uppfylls är försök till att fastställa kausala samband. (Bryman & Bell, 2005, s. 54-65) 

3.2 Motivering till konsumentperspektivet 
En ökad efterfrågan på transparens i företagen har resulterat i att företag upprättar 

hållbarhetsredovisningar. Den ökade efterfrågan på transparens kommer från grupper som påverkas 

och kan påverka samt har ett intresse för företagets verksamhet, det vill säga företagets intressenter. 
Företagets intressenter kan exempelvis vara ägare, staten, långivare, media, leverantörer, anställda och 

kunder. (GRI, 2006, s. 2) En av företagens allra viktigaste intressenter är deras kunder. Kunderna vill 

kunna identifiera sig med företag och därmed måste företag kunna visa kunderna vilken roll och vilket 

ansvar de tar i samhället. Ett sätt att visa det på är genom att hållbarhetsredovisa. Utifrån 
livsmedelbranschen kunde denna intressentgrupp urskiljas som en av de viktigaste grupperna att 

tillfredsställa. Livsmedelbutikernas kunder syftar i denna studie till konsumenterna. Konsumenterna 

har en stor makt och de visar sin vilja genom sin konsumtion. Det kan därmed ses som särskilt viktigt 
för livsmedelsbutikerna att förmedla vad just de gör för samhället och hur de tar ansvar. Det kändes då 

relevant att se hållbarhetsredovisningarna ur konsumenternas perspektiv och blev valet av perspektiv 

för denna studie. (Löhman & Steinholtz, 2003, s. 45-49) 

 

3.3 Identifiering av konsumenter och val av respondenter 

I denna studie har det använts intervjuer, vilka redogörs för nedan i kapitel 3.6 – 3.8. Intervjuerna 

innebar att ett ställningstagande om vilken målpopulation var och hur respondenter för studien skulle 

väljas ut. Målpopulationen kan bestå av ett stort antal personer. Det gör att undersökningen inte kan ta 

hänsyn till samtligas ”röster”, vilket medför att ett urval krävs. Livsmedelsbranschens butikers 

konsumenter är målpopulationen och urvalet gjordes genom ett icke sannolikhetsurval. Denna typ av 

urval innebär att inte samtliga enheter i populationen har samma chans att väljas ut och är vanligt 

förekommande vid kvalitativa undersökningar, då val av ”rätt” respondent kan vara av större vikt än 

statistisk representativitet (Christensen, 2001, s. 113, 129-133). Det hade inte varit möjligt att göra vad 

som krävs för ett sannolikhetsurval i denna studie, eftersom antal konsumenter i Sverige är allt för 

många och statisktik över alla dem skulle vara svår att hantera. Inte minst hade det också varit svårt att 

hålla intervjuer med konsumenter över hela Sverige och eventuellt svårt att få tillfrågade att ställa upp 

då det krävs tid från respondenten.  

Konsumenter handplockades utifrån tillgänglighet. Tillgänglighet i den bemärkelsen att 

konsumenterna var villiga att avsätta tiden som krävdes samt att konsumenterna befanns sig inom en 
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geografisk närhet. Utifrån tidsaspekt ansågs tio respondenter rimligt. Med tidsaspekten menas både 

tidsbristen för att hålla i intervjuerna, men främst tidsbristen att hinna bearbeta all data intervjuer 

bidrar med. Dessa tio konsumenters uppfattning om hållbarhetsredovisning kan självklart inte 

representera hela populationens uppfattning, men huvudsyftet i denna studie är att skapa förståelse för 

hur konsumenter kan uppfatta, tolka och läsa hållbarhetsredovisningarna. Samtliga respondenter som 

tillfrågades sade ja till att delta och därmed fanns inget bortfall för studien.  

Urvalet i studien benämns som en typ av bekvämlighetsurval i litteraturen och karaktäriseras av ett 

strategiskt urval, eftersom personerna som skulle ingå i studien valdes ut (Bryman & Bell, 2005, s. 

377-378; Christensen, 2001, 129-132). Konsekvensen av detta val kan vara att det endast blir en typ av 

människor och därmed ett snedvridet resultat. För att minska denna företeelse har bakomliggande 

faktorer så som konsumenternas spridning av ålder, kön och sysselsättning styrt urvalet. Spridningen 

av respondenterna kan framställas utifrån sex kvinnor och fyra män, sex personer i 20-30 års ålder och 

fyra personer i 30-50 års ålder samt sysselsatta med att vara allt från studenter till ledare på olika 

arbetsplatser.  Denna spridning beaktades vidare i nästa kapitel där respondenterna delades in i grupper 

utifrån en förberedande intervju, vilken benämns förintervju i denna studie.  

3.4 Förintervju för klassificering av respondenter  
Datainsamlingen började med att utforma en förintervju. Förintervjun var förberedande inför en större 
intervju senare i studien och syftade till att dokumentera samtliga respondenters förförståelse och 

intresse till hållbarhetsredovisning innan de läste hållbarhetsredovisningarna. Dessa två faktorer 

beaktades på grund av att de har en koppling till konsumentens läsförståelse av 

hållbarhetsredovisningen.  
 

I utgångspunkten för hermeneutik finns det inte någon förståelse utan endast en förförståelse. I 

bearbetningen av text kan dock förförståelsen leda till en ny förståelse. I litteraturen beskrivs 
begreppet förståelse som en genomgripande akt som handlar om omskapande, förnyelse och nya 

insikter hos personen och inte återskapande av gamla föreställningar. (Norén. L, 1995, s.34) 

Förintervjuerna förenklade urskiljningen om respondenterna påverkats av att läsa 

hållbarhetsredovisningarna, exempelvis om de har fått en ny förståelse eller om de har reproducerat 
sina befintliga föreställningar. Även konsumentens intresse för samhällsansvar betraktas ha ett 

samband till motivation och påverkar därför konsumentens uppfattning av hållbarhetsredovisningen.  

Med hjälp av förintervjun kunde också kontrolleras om respondentens intresse för samhällsansvar och 
hållbarhetsredovisning hade påverkats efter att de har läst hållbarhetsredovisningen.  

 

Förintervjuen syftade även till att möjliggöra en klassificering av konsumenterna i olika grupper. 
Grupperingen avsåg att dela in konsumenterna beroende på deras intresse till samhällsansvar samt 

vilken förkunskap de har inom området. Konsumenterna grupperades in i de olika grupperna utifrån 

att ha förförståelse eller mindre/ingen förförståelse samt grupper för intresse eller ointresse, vilket 

tydliggörs genom matrisen nedan. Dessa fyra grupper utgör extrempoler i klassificeringen, vilket gör 
studien mer lätthanterlig och inte allt för omfattande som om det skulle tagits hänsyn till olika skalor 

av intresse respektive förförståelse. Dock kan det leda till att respondenter med olika typer av 

förförståelse eller intresse hamnar i samma grupp. Klassificeringen var viktigt för att uppnå 
jämförbarhet av de två olika hållbarhetsredovisningarna mellan grupperna, eftersom konsumenternas 

förförståelse och intresse förväntades ha påverkan för hur de uppfattade hållbarhetsredovisningarna.  

Med hjälp av förintervjun möjliggjordes därmed en förståelse för om orsaker till eventuella skillnader 
och likheter mellan hur olika respondenterna uppfattade hållbarhetsredovisningarna berodde på 

respondenternas förförståelse och intresse alternativt hållbarheternas innehåll och utformning.  
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Ovanstående fyra grupper delades sedermera in i två intervjugrupper. Att respondenterna grupperades 

in i två olika grupper var på grund av att de olika grupperna skulle läsa varsin hållbarhetsredovisning. 

Den ena gruppen läste ICAs hållbarhetsredovisning och den andra gruppen läste Coops. Anledningen 

till detta var att uppfattningen respondenterna fick av de två olika hållbarhetsredovisningarna skulle 
kunna urskiljas och jämföras i analysen. Ett alternativt upplägg hade varit att alla respondenterna läste 

både ICAs och Coops hållbarhetsredovisning, vilket hade resulterat i att respondenterna själva skulle 

kunna uppfatta skillnader mellan de båda hållbarhetsredovisningar. Det valda upplägget underlättade 
för respondenterna då de endast behövde läsa och koncentrera sig på en hållbarhetsredovisning. Det 

blev lättare för respondenterna med tanke på tidsaspekten och risken att konsumenterna skulle blanda 

ihop och inte lyckas urskilja skillnader och likheter under ett så pressat tidsschema. Detta låg till grund 

för att respondenterna endast läste en hållbarhetsredovisning. 
 

Utformningen av frågor till förintervjun byggde på att kunna klassificera in respondenterna i de olika 

grupperna. Inledningsvis formulerades frågor om konsumenternas intresse för samhällsansvar;  
 

1. Är samhällsansvar något som intresserar dig som person?  

2. Handlar du medvetet hos någon speciell livsmedelskedja? 

Om du svara ja på frågan ovan, hos vilken kedja och av vilka själ?  

3. Handlar du medvetet när du handlar olika varor, till exempel föredrar du kravmärkta varor framför 

andra?  

Med hjälp av dessa frågor framgick det om det fanns ett intresse för samhällsansvar hos var 

respondent innan de läste hållbarhetsredovisningen. Denna information var alltså av vikt att veta 

eftersom det kunde ge en förståelse för om konsumenter med intresse lättare kunde ta till sig 

informationen i hållbarhetsredovisningen och mer djupgående analysera den. Den typen av 

konsumenter med stort intresse kan anses ha större motivation, vilket är en faktor till läsförståelse. 

Klassificeringen för intresserad och ointresserad bedömdes utifrån antal positiva svar, det vill säga ett 

jakande svar till frågorna. Dock är fråga nummer två endast godkänd som ett jakande svar om 

följdfrågans orsak berör samhällsansvar utifrån livsmedelbutikens handlande. Det krävs två positiva 

svar för att konsumenten ska bli klassificerad som intresserad. 

 
Förförståelse 

Mindre/ingen 

förförståelse 
  

Intresserad 
 

     

  

Ointresserad 

 

     
  

 

Modell 2. Denna matris användes vid indelning 

 

av respondenter utifrån förförståelse och 

intresse 

 



 
 

 
18 

 

Därefter formulerades frågor för att ta reda på respondenternas förförståelse för 

hållbarhetsredovisning; 

4. Känner du till vad olika företag kan gör för att ta samhällsansvar?  

Om ja på frågan ovan, hos vilken och av vilka själ? 

5. Vet du vad det innebär att hållbarhetsredovisa? 

6. Har du läst någon hållbarhetsredovisning tidigare?  

Svaren på frågorna om konsumenternas förförståelse om hållbarhetsredovisningar möjliggjorde en 

utläsning om respondenterna ansåg sig ha kunskap om samhällsansvar i den meningen att de känner 

till vad företag gör när de tar samhällsansvar och vad det innebär att hållbarhetsredovisa. 

Respondenterna som ansåg sig känna till vad företag kunde göra för att ta samhällsansvar och vad det 

innebar att hållbarhetsredovisa kunde tolkas ha förförståelse inom området samt om de tidigare läst 

någon hållbarhetsredovisning. Genom att ha förförståelse för hållbarhetsredovisning kan konsumenten 

anses ha förståelse för språket, i form av ordval, begrepp och formuleringar som används i 

hållbarhetsredovisningarna. Konsumenter med förförståelse kan därmed ha lättare att ta till sig 

informationen i hållbarhetsredovisningen och mer djupgående analysera den. Klassificeringen av 

förförståelse bedömdes på liknande sätt som intresse, minst två jakande svar krävdes för att 

klassificera respondenten till att ha förförståelse för ämnet.  

3.4.1 Genomförande av förintervju 
Förintervjun genomfördes genom ett telefonsamtal med samtliga respondenter. Samtalen delades upp 

mellan de tre som skulle hålla i intervjuerna. Den strukturerade utformningen av vilka frågor och i 

vilken ordning de skulle ställas minskade risken för subjektivitet och påverkningar av intervjuarna  i 

intervjun samt bedömningen. 

Samtalet inleddes med en presentation av den person som skulle hålla i intervjun och följdes av en 

kort presentation av undersökningen samt frågan om respondenten var villig att delta. Därefter ställdes 

de sex frågorna som presenterats i kapitel 3.4 och respondenternas svar samlades in för att 

sammanställas för klassificeringen av vilken typ respondenten var utav de fyra grupperna. Nedan 

redovisas utfallet av förintervjuerna av respondenternas förförståelse och intresse i en tabell. 

Klassificeringen kommer användas för att analysera respondenternas svar.  



 
 

 
19 

 

Tabell 2. Utfall från förintervjun av respondenternas förförståelse och intresse 

  

Respondent A B C D E 

Fråga 1. Är samhällsansvar något 
som intresserar dig som person?  Nej Ja Ja Ja Ja 
Fråga 2. Handlar du medvetet 
hos någon speciell 
livsmedelskedja? 
Om du svara ja på frågan ovan, 
hos vilken kedja och av vilka 
själ?  Nej 

Ja - ICA kort, känns 
bra Nej Nej Nej 

Fråga 3. Handlar du medvetet 
när du handlar olika varor, till 
exempel föredrar du kravmärkta 
varor framför andra?  Nej Ja Ja Ja Nej 

  Ointresserad Intresserad Intresserad Intresserad Ointresserad 
Fråga 4. Känner du till vad olika 
företag kan gör för att ta 
samhällsansvar?  
Om ja på frågan ovan, hos vilken 
och av vilka själ? Nej 

Ja - Inte köpa 
palmolja Ja - källsortera Ja Nej 

Fråga 5. Vet du vad det innebär 
att hållbarhetsredovisa? Nej Nej Nej 

Ja - efter 
Emmas 
föreläsning 
förra helgen Nej 

Fråga 6. Har du läst någon 
hållbarhetsredovisning tidigare?  Nej Nej Nej Nej Nej 

  
Ingen/mindre 
förförståelse 

Ingen/mindre 
förförståelse 

Ingen/mindre 
förförståelse Förförståelse 

Ingen/mindre 
förförståelse 

            

Respondent F G H I J 

Fråga 1. Är samhällsansvar något 
som intresserar dig som person?  Ja Ja Ja Ja Ja 

Fråga 2. Handlar du medvetet 
hos någon speciell 
livsmedelskedja? 
Om du svara ja på frågan ovan, 
hos vilken kedja och av vilka 
själ?  

Ja - geografisk 
anledning Nej Nej 

Ja - Coop, 
miljöprofil Nej 

Fråga 3. Handlar du medvetet 
när du handlar olika varor, till 
exempel föredrar du kravmärkta 
varor framför andra?  Ja Ja - närproducerat Nej Ja Ja 

  Intresserad Intresserad Ointresserad Intresserad Intresserad 

Fråga 4. Känner du till vad olika 
företag kan gör för att ta 
samhällsansvar?  
Om ja på frågan ovan, hos vilken 
och av vilka själ? 

Ja - närodlat & 
transporter 

Ja - påverka 
underleverantörer, 
sopsortera, föregå 
med gott exempel 

Ja - 
textilbranschen 
barnarbete 

Ja - 
miljövänliga 
och rättvisa 
inköp, stödja 
andra miljö Nej 

Fråga 5. Vet du vad det innebär 
att hållbarhetsredovisa? Nej Nej Nej Ja Ja 
Fråga 6. Har du läst någon 
hållbarhetsredovisning tidigare?  Nej Ja - Swedbanks Nej Ja Nej 

  
Ingen/mindre 
förförståelse Förförståelse 

Ingen/mindre 
förförståelse Förförståelse 

Ingen/mindre 
förförståelse 
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Som ovan nämnts delades respondenterna in i två intervjugrupper, delvis utifrån vilken av de fyra 

klassificeringar de tillhörde men även utifrån kön, ålder och sysselsättning. De två grupperna kommer 

i denna studie hädanefter benämns grupp ICA samt grupp Coop. För att få en jämn fördelning mellan 

de två grupperna med utgångspunkt i dessa fyra aspekter började uppdelningen med hänsyn till om 

respondenten var intresserad eller ointresserad av samhällsansvar samt huruvida de hade en 

förförståelse för hållbarhetsredovisningar eller inte. Redogörelse för hur uppdelningen mellan 

respondenterna gick till återfinns i bilaga 1. Indelning presenteras i matriserna nedan. 

 

 

Dessa två grupper, grupp ICA och grupp Coop, sammanfördes i ytterligare en matris för att tydliggöra 

de fyra grupperna igen. Denna indelning används i analysen. Dessa grupper kommer vidare benämnas 

grupp 1, 2, 3 och 4. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Grupp ICA 

   

Grupp 

Coop 

  

 

Förförståelse 

Mindre/ingen 

förförståelse 

  

Förförståelse 

Mindre/ingen 

förförståelse 

Intresserad 

 

 G C F 
 

Intresserad 

 

 D I B J 

Ointresserad 
 

   A H 

 

Ointresserad 
 

   E 

 

 

Modell 3. Utfall av i vilken grupp respondenterna blev indelade i utifrån vilken förförståelse 

 

 och intresse respondenten besatt.  

    

 

Förförståelse 

Mindre/ingen 

förförståelse 

Intresserad 

 
 

Grupp 1 
ICA: G 

Coop: D, I 

 
 

Grupp 2 
ICA: C, F 

Coop: B, J 

 
 

Ointresserad 
 

 

Grupp 3 

 

 
 

 

Grupp 4 

ICA: A, H 

Coop: E 
 

 

 

Modell 4. Sammanföring av grupp ICA och grupp 
Coop samt grupp 1, 2, 3 och 4 
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3.5 Läsinstruktioner - förberedelse till respondent 
Efter förintervjun och inför (huvud)intervjun förbereddes läsinstruktioner som skulle fungera som stöd 

i konsumenternas läsning och innehållsanalys.  

Med hjälp av en läsinstruktion fick alla respondenter som deltog samma information inför läsningen 

samt försäkrade läsinstruktionen att de läste vad som fordrades, vilket ökade förutsättningarna för att 

kunna besvara intervjufrågorna. Detta var viktigt i denna studie eftersom det var ett stort dokument 

som respondenten på relativt kort tid fick läsa och även göra en innehållsanalys av. En kvalitativ 

innehållsanalys innebär att söka efter bakomliggande teman i dokumentet och med hjälp av 

instruktioner uppnås en form av kvalitativ innehållsanalys utifrån konsumentens perspektiv, genom att 

de uppmanas att leta efter bakomliggande teman (Bryman & Bell, 2005, s. 438-440).  

Inledningsvis på instruktionsbladet introducerades respondenterna i vad som skulle hända för att 

förbereda dem och informerade om studie de deltog i. Det ifrågasättes hur instruktionerna för läsning 

skulle utformas för att respondenterna inte ska bli för styrda i sin analys. Detta då meningen var att de 

själva skulle ha möjlighet att hitta bakomliggande teman. De tre olika alternativ diskuterades. Det 

första alternativet var att inte ge några läsinstruktioner alls, men att det då krävdes för mycket av 

respondenterna. Det skulle kunna göra att svaren från intervjuerna skulle bli svårare att analysera 

utifrån vad respondenterna faktiskt svarade på, det vill säga att utan läsinstruktioner skulle chansen 

minska till att få svar på den fråga som efterfrågades. Vidare diskuterades det att ge konsumenterna 

centrala begrepp att analysera utifrån. Alternativ tre förespråkade att ge konsumenterna specifika sidor 

och tabeller att läsa. Efter en omarbetning av alternativ två, valdes alternativ två och tre att kombineras 

vid upprättandet av instruktionerna.  

Läsinstruktionerna har sin ansats i GRI:s principer. De flesta principerna utvärderar informationen 

som företagen förmedlar i hållbarhetsredovisningarna, därför uppmanades konsumenterna i 

instruktionerna att tänka på vilka olika typer av information som företagen förmedlar i 

hållbarhetsredovisningarna utan att styra dem med centrala begrepp. En av principerna är 

”kommunikation med intressenterna” och i både ICAs och Coops hållbarhetsredovisning finns en 

tabell över företagets kommunikation med intressenterna. Den uppmanades konsumenterna att läsa 

och genom det försäkrades att de tänkte över hur den kommunikationen kan se ut och kunde då svara 

på om de uppfattade behovet av kommunikation mellan intressenterna och företaget. Läsarna 

uppmanades också att beakta på innehållsförteckningen innan de började läsa för att orientera sig i 

hållbarhetsredovisningen och på så sätt veta hur stort dokumentet är i förhållande till lästiden samt en 

form av läsanvisning till principen tydlighet som är en av GRI:s principer. För att säkerställa att 

frågorna var ställda på rätt sätt i den bemärkelsen att respondenten skulle förstå frågorna samt 

utrymme för eventuell justering gjordes ett test på en frivillig person som inte ingår i undersökningen, 

vilket kallas för pilotstudie. Detta ökade även studiens trovärdighet och kvalitet då testet ökar chansen 

till att få svar på de frågor som faktiskt efterlyses. Utformningen av instruktionsbladen återfinns i 

bilaga 1.  

 

Läsinstruktionerna och hållbarhetsredovisningarna gavs ut minst dagen före intervjutillfället för att ge 

respondenterna tid att läsa och reflektera över materialet. 
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3.6 Intervjuns karaktär  
Efter att hållbarhetsredovisningen som respondenterna blev tilldelad var läst, anordnades ett tillfälle 

för ett möte mellan respondenten och en av de tre intervjuarna då intervjun skulle hållas. För att nyttja 

tid på ett så effektivt sätt som möjligt delades intervjutillfällen upp på de tre intervjuarna. Det var dock 

omöjligt att tre olika människor skulle ge exakt samma utgångspunkter för respondenterna. Detta 

bland annat på grund av att förkunskapen och erfarenheten skiljer sig åt hos intervjuarna, vilket de var 

medvetna om och något som beaktas vidare i studien. Detta gjordes främst med hjälp av en 

intervjuguide samt genom samtal om frågorna och intervjuns genomförande. En annan anledning till 

att endast en av intervjuarna närvarnade var att respondenten skulle kunna känna sig obekväm i form 

av underlägsenhet om tre personer intervjuade samtidigt och svaren skulle då kunna bli missvisande 

utav den anledningen. Svagheten med det valda tillvägagångssättet överbryggdes genom att spela in 

samtalet under intervjuerna, då intervjuerna i efterhand kunde lyssnas till av alla tre intervjuare. En 

annan positiv aspekt med att spela in intervjuerna är att intervjuaren kan fokusera mer på vad 

respondenten säger i stället för att vara distraherad av att föra anteckningar fullt ut (Bryman & Bell, 

2005 s. 374). Anteckningar av vad som sades fördes ändå vid intervjutillfällena, men intervjuaren 

behövde inte vara orolig att missa något då hela intervjun spelades in.  

Förberedelserna är lika viktiga som själva intervjutillfället (Bryman & Bell, 2005, s. 369). Det var 

något som beaktades då varje intervju hölls av olika personer och förberedelserna av intervjuerna blev 

noggrant planerade. Detta med anledningen att ge respondenterna samma utgångspunkt för att kunna 
besvara frågorna. Eftersom intervjuer kan ta form på flera olika sätt samt generera olika data krävdes 

det en övervägning av hur intervjun skulle planeras och genomföras för att passa ändamålet. Intervjuer 

kan vara allt ifrån helt ostrukturerade, liknande samtal, till strukturerade, med frågor som är 
formulerade i förväg. (Christensen, 2001, s. 66-69, 165-168) I denna studie kombinerades de olika 

intervjumetoderna för att passa studiens utformning.  

 
Bryman & Bell (2005, s. 135) förklarar att frågor som i förväg är formulerade och har bestämd 

ordningsföljd faller under kriterier för en strukturerad intervju. Med det menas att om respondenterna 

möter samma frågor möjliggör det att sammanställning av svaren blir på ett jämförbart sätt. För att ge 

respondenterna samma utgångspunkt och bli tillfrågade samma frågor upprättades en intervjuguide 

som användes vid alla tio intervjuerna. Trots att en intervjuguide upprättades med färdigformulerade 

frågor och bestämd ordningsföljd klassificerades den genomförda intervjun inte som en strukturerad 

intervju, eftersom under intervjun i denna studie gavs möjligheter att ställa följdfrågor för att fånga 

upp intressanta aspekter. Därmed kan det även liknas med en semistrukturerad intervju. Genom 

semistrukturerade intervjuer är risken för systematiska fel i det insamlade materialet mindre än vid 

ostrukturerade intervjuer. Dessutom kan den typen av intervjuer höja kvaliteten genom att 

missförstånd undviks, då respondenten har möjlighet att ställa frågor till intervjuaren vid frågetecken 

jämfört med strukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer kännetecknas enligt Bryman och 

Bell (2005, s. 363) av att det finns en intervjuguide, med teman eller frågor som ska beröras, men 

ordningsföljden på frågorna kan under intervjun ändras.  

Ovan motiveras intervjuns karaktär och konsekvenser av att olika personer för intervjuerna samt att 
förberedelser inför intervjutillfället är minst lika viktigt som självaste intervjutillfället.  
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3.7 Utformning av intervjuguide 
Ett av de förberedande momenten i denna studie var att utforma en intervjuguide. Vid utformning av 

en intervjuguide är det bra att fundera över i vilken ordning frågorna ställs, så att olika ämnen som 

berörs hänger samman. På så sätt skapas ordning för både intervjuaren och den som intervjuas. 

Intervjuguiden var därför utformad på ett sätt så att den vägledde den som intervjuade genom hela 

intervjun med en uppställning av alla frågor som ställdes under intervjun. Kopplat till denna studie 

syftade intervjun till att uppnå en djupare förståelse, men för att ge respondenterna så liknande 

utgångspunkt som möjligt användes intervjuguide med förberedda frågor och bestämd ordningsföljd. 

(Bryman & Bell, 2005, 369) 

Frågornas ordningsföljd och utgångspunkt började i frågor om respondentens bakgrund, vidare 

formulerades öppna frågor därefter frågor utformade utifrån GRI:s principer samt följdfrågor till 
förintervjun. Bakgrundsfakta om intervjupersonen dokumenterades för att få kännedom om faktorer 

som kan påverka konsumentens uppfattning av hållbarhetsredovisningen samt för att kunna se 

eventuella mönster. Denna information kunde även användas om en kontakt med respondenten efter 
intervjun ville uppnås vid eventuella frågetecken. De öppna frågorna ställdes för att fånga 

respondentens spontana reaktioner. (Bryman & Bell, 2005, s. 371) Då hållbarhetsredovisningen är ett 

nytt område för de flesta respondenter har öppna frågor valts, detta då dessa lämpas väl vid nya 

undersökningsområden. Dessa spontana svar blir oftast mer sanningsenliga än om man ställer de 
öppna frågorna som inledande frågor. Risken är annars att respondenten blir medvetet eller omedvetet 

styrd av intervjuaren, vilket bidrar till att respondentens egen reaktion går förlorad. Därefter 

formulerades olika frågor kring varje princip utifrån GRI för att göra konsumenters uppfattning 
analyserbar. Dessa blandades med frågor som följde upp frågorna från förintervjun. De har ovan 

benämnts som efterfrågor och ställdes för att ta reda på om respondenten blivit berörd och möjligen 

ändrat synsätt gentemot samhällsansvar och hållbarhetsredovisning efter att ha läst 
hållbarhetsredovisningen. För att intervjun inte skulle kännas som ett kunskapstest och få ett samtal 

med flyt i blandades dessa två typer av frågor. Hur frågorna ställs är också av stor vikt, exempelvis 

genom ett begripligt språk, blandade frågor och med tanke på hur svaren kan hjälpa till att besvara 

forskningsfrågorna.  
 

3.7.1 Motivering till frågorna i intervjuguiden 

Följaktligen motiveras alla frågor i intervjuguiden. Intervjuguiden återfinns även i bilaga 2.  

Inledningsvis under rubriken fakta dokumenterades respondentens namn för att kunna kontakta 

respondenten om det skulle behövas. Kön, ålder och sysselsättning syftade till att kunna utläsa 

eventuella likheter i olika grupper. Nedlagd tid som respondenten hade läst hållbarhetsredovisningen 

kunde påverka deras svar och uppfattning. För att öppna för intervjun inledde intervjuaren med tre 

öppna frågor i syfte om att fånga respondenternas spontana reaktioner på hållbarhetsredovisningarna, 

men även för att få igång ett samtal och tankar kring ämnet. Därefter blev frågorna mer riktade och i 

många fall ledande, eftersom svar söktes kring respondenternas uppfattning utifrån GRI:s principer.  

 

Principer för redovisningens innehåll 

För att besvara hur respondenterna uppfattade hållbarhetsredovisningarna utifrån principer för 

redovisningens innehåll ställdes följande frågor. Väsentlighet kan i vardagligt språk översättas till 

något som är viktigt. För principen väsentlighet ställs frågorna (23 och 24) genom att fråga 

respondenterna om de tyckte någon information var mer viktig respektive mindre viktig. I fråga 26 och 

27 frågades respondenterna om de uppfattade behovet av information om företagets samhällsansvar 

gentemot intressenterna, vilket syftar till principen kommunikation med intressenterna. För att få 

denna fråga mer anpassad till respondenterna efterfrågades även om de uppfattade behovet av 

information av företagets samhällsansvar för konsumenterna. Att redovisningen innehar ett 
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hållbarhetssammanhang efterfrågas i fråga 25. Genom att fråga respondenten om hon ansåg någon del 

inte hade med hållbarutveckling att göra. Principen fullständighet efterfrågades genom att fråga 

respondenterna om de upplevde informationen tillräcklig eller om de saknade någon information 

(fråga 17 och 18).  

Principer för redovisningens kvalitet 

Genom följande frågor besvarar respondenterna uppfattningar kring principer för redovisningens 

kvalitet. Balansen av information som hållbarhetsredovisningarna deklarerar efterfrågades från 

respondenterna genom om de upplevde både positiv och negativ information samt om det var någon 

av dessa som de upplevde presenterades i större grad. Principen som benämns balans återfinns i fråga 

22. Principen precision definieras utifrån detaljerad information och korrekt information utifrån 

respondentens verklighetsuppfattning, vilket efterfrågas i frågorna 19 och 20. För att besvara principen 

tydlighet ställdes frågor (9, 10, 12) om hur respondenten upplevde att de förstått vad de läst och om de 

stött på nya ord och begrepp. Detta syftade till att utläsa hur konsumenten uppfattade 

hållbarhetsredovisningens tydlighet, då förmågan att läsa text bygger på om har förförståelse av ämnet 

. En synonym till tillförlitlighet som används mer i vardagligt språk är trovärdig, vilken användes för 

att fråga respondenterna om principen tillförlitlighet.  

Frågorna utifrån principerna blandades med efterfrågorna. I efterfrågorna kontrollerades hur bekanta 

respondenterna tyckte sig vart med begreppet hållbarhetsredovisning sedan innan. Dessutom 

ifrågasattes respondenterna om hur de upplevde sig ha blivit påverkade gällande intresse, val av butik 

och val av varor efter att ha läst hållbarhetsredovisningarna. Detta genomfördes genom frågorna 11, 

13-15. Fler frågor om påverkan återfinns genom hur respondenternas förståelse förändrats utifrån 

begreppen samhällsansvar och hållbarhetsredovisning efter att ha läst hållbarhetsredovisningarna 

(fråga 16 och 28). Sista intervjufrågan (fråga 29) som ställdes gav respondenten utrymme för 

reflektion för att fånga upp respondenternas upplevelser som inte fått chans att ventileras tidigare 

under intervjun. 

3.8 Genomförande av intervju 

Vid intervju tillfället är det viktigt att befinna sig i ett lugnt och avskilt utrymme för att minska risken 

att bli störd eller avbruten. Miljön ska vara naturlig för respondenten så att personen inte känner sig 

obekväm, vilket annars kan påverka svaren under intervjun. (Bryman & Bell, 2005, s. 368) 

Intervjuplatserna i denna studie skilde sig beroende på vem som intervjuades. Intervjuaren tog sig hem 

till respondenten för att bilda en bekväm miljö, men även för att respondenten inte skulle behöva göra 

några ansträngningar för att delta i intervjun. Platsen i hemmet skilde sig åt då det var respondenten 

som fick bestämma vart intervjun skulle hållas, men var antingen i köket eller i vardagsrummet. Innan 

intervjun började förtydligades det att intervjun inte var någon form av kunskapstest, utan den önskade 

åtkomsten var endast att få så uppriktiga svar som möjligt. Detta för att minska den eventuella stressen 

eller prestationsångesten hos respondenten. Det skilde sig åt om respondenten läst 

hållbarhetsredovisningen dagen innan eller precis innan intervjutillfället. Valmöjligheten till när 

läsningen kunde göras var för att respondenten skulle få bestämma själv när de kände att det passade 

dem bäst att läsa. För de som läste i anslutning till intervjun gavs några minuter som mellantid för att 

låta informationen sjunka in och bearbetas hos respondenten innan intervjufrågorna påbörjades. Den 

rekommenderade lästiden var 30 minuter, dock överskred ett antal respondenter denna tid, vilket 

skulle kunna bero på intresset för ämnet de läste eller viljan att göra ”bra” ifrån sig vid intervjun. För 

de respondenter som underskred den rekommenderade lästiden kan ointresset för ämnet spela in.  

Därefter intervjuades läsaren utifrån den utformade intervjuguiden med utrymme för följdfrågor för att 
fånga upp eller utveckla intressanta svar. Hela intervjutillfället bandades efter ett godkännande från 
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respondenten för att senare kunna gå tillbaka och göra upprepade genomgångar av respondentens svar. 

Under intervjutillfället antecknades respondentens svar i form av stödord, men med en viss 

försiktighet för att inte distrahera respondenten samt försök till att bevara intervjun till ett naturligt 
samtal. Inspelningen hjälper till att minnas vad som har sagts, men även hur respondenten har sagt det, 

vilket kan vara intressant att beakta vid vissa tillfällen (Bryman & Bell, 2005, s. 374). Inspelningen 

minskade även nackdelarna med att dela upp intervjuerna mellan de tre intervjuarna, eftersom 
möjligheten till att lyssna och tolka de andra respondenternas svar kunde göras från samtliga trots att 

samtliga inte var närvarande vid själva intervjutillfället.  Intervjutiden varierades av respondentens 

aktiva förmåga att diskutera utifrån de frågor som ställdes, men hamnade mellan 20-35 minuter. 

Eventuella orsaker som bidrog till variationen av svaren kommer att diskuteras vidare i analysen, men 
variationen på hur omfattande svaren var från respondenten gav olika svårigheter för att tolka deras 

svar. Intervjuaren fick då nyttja utrymmet som intervjukaraktären innehar för att kunna förklara och 

vidareutveckla svar eller frågor. Dock gjordes detta försiktigt för att inte styra respondentens svar då 
ett kort och enkelt svar kanske ligger närmast sanningen på frågan utifrån konsumenten.  

3. 9 Bearbetning och presentation av intervjusvar 

Efter intervjutillfället transkriberades intervjun av intervjuaren. När intervjun transkriberades tolkades 

respondenternas svar ännu en gång. Det var då viktigt att bibehålla respondentens svar i form av 

uttryckssätt och ordval för att återspegla rätt innebörd och minska risken för ett sedvridet svar. 

(Bryman & Bell, 2005, s. 376) I kapitel 4, empiri och analys, presenteras ett kortfattat svar från 

respondenterna efter en bearbetning av de fullständiga svaren från intervjutillfället. Den kortfattade 

versionen speglar det som ansågs väsentligast att beakta för analysen, men hjälpte även till vid 

bearbetningen då det inte var lika mycket text att hantera. Alltså de delarna som har valts ut anses som 

nödvändiga för analysdiskussionen och underbygger studiens slutsatser. Den bearbetade 

transkriberingen av intervjusvaren finns även presenterad för varje respondent i bilaga 3. 

3.10 Studiens trovärdighet och äkthet 
I kvalitativa studier finns det inte någon direkt tydlighet för hur studiens kvalitet ska fastställas, men 

det är trots detta viktig att beakta för studiens trovärdighet och äkthet. Kunskapssynen för denna studie 

tar sitt avstamp i hermeneutiken som förenklat kan beskrivas som att allt vi ser och uppfattar är en 
subjektiv tolkning av verkligheten. Därför finns det inte endast en sanning utan flera möjliga. Utifrån 

intervjuarnas tolkning ska sanningen för studiens verklighetsuppfattning resoneras från två perspektiv, 

trovärdighet och äkthet. (Bryman & Bell, 2005, s.305-307) 
 

Trovärdigheten delas upp i fyra delkriterier, tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att 

styrka och bekräfta. Studiens tillförlitlighet bestyrks genom att intervjuarna säkerställer sin tolkning av 
respondenternas svar genom att rapportera resultaten från intervjutillfället till respondenten. Det gav 

respondenten möjligheten till att bekräfta eller justera intervjuarnas tolkning av dennes svar, så att dem 

överrensstämde med hans eller hennes verklighetsuppfattning utifrån intervjun. Överförbarheten 

handlar om hur pass generaliserbar studiens resultat är till en annan miljö, men fokuset för en 
kvalitativ studie handlar oftare om att skapa ett djup i undersökningen och inte en bredd. Dock har 

överförbarheten försökts tätas genom att medvetet välja ut sina respondenter så att det finns en 

spridning utifrån kön, ålder och sysselsättning. På så vis blir den djupare undersökningen även en viss 
grad generaliserbar, även om det inte är en beprövad och konstaterad sanning utifrån en större 

folkmängd. Det har även gjorts en detaljerad beskrivning för studiens tillvägagångssätt, vilket gör det 

lättare för andra forskare att repetera studien till om inte exakta, utan liknande kontexter. Pålitligheten 

kan uppnås genom att låta utomstående granska innehållet av studien. Dock kan detta vara mycket 
begärt av en person, då en kvalitativ studie ofta samlar in mängder av data och information. 

Pålitligheten kan ändå styrkas genom de handledartider med en handledare som nyttjas genom 

studiens gång samt de seminarietillfällena då andra grupper har opponerat mot studien.  Möjligheten 
till att styrka och bekräfta studiens trovärdighet har gjorts genomgående med försök till objektivitet 

och utlovande om att det har agerat i god tro. Trots detta är det näst intill omöjligt att inte omedvetet 



 
 

 
26 

 

låtit sina personliga värderingar och åsikter påverka studiens resultat. Detta kan ändå försvaras genom 

kunskapssynsättet som hermeneutiken innebär. (Bryman och Bell, 2005, s, 305-307) 

 
Äkthetens kriterier delas upp i rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk 

autenticitet samt taktisk autenticitet. Rättvis bild kan skapas om studiens svar är tillräckliga för att 

benämnas som en rättvis bild. Översatt till denna undersökning blir om svaren från de tio 
respondenterna är tillräckliga för att påstå att alla konsumenter kan jämföra sig med de olika svaren 

utifrån respondenterna. Självklart går det inte att benämna studien som en ren ”rättvis bild” i den 

bemärkelsen att studien lyckats fånga samtliga respondenters uppfattning om 

hållbarhetsredovisningarna, dock var det inte syftet med studien. Respondenternas uppfattning 
representerar deras sanning som sedan kan mynnas ut till hypoteser för att beprövas på en större 

folkmängd och på så sätt skapa en rättvisare bild av undersökningen, vilket skulle kunna föreslås som 

fortsatt forskning. Den ontologiska autenticiteten bidar till att hjälpa respondenterna att komma fram 
till en bättre förståelse av den sociala situation och miljö de lever i. Detta har uppnåtts då samtliga 

respondenter försattes i ett experiment där de fick läsa och fundera kring hållbarhetsredovisningen och 

dess innehåll. Ämnet var ett mer eller mindre nytt ämne för de samtliga respondenterna, vilket gjorde 
att undersökningen bidrog till en bättre förståelse inom ämnet för respondenterna. Det pedagogiska 

autenticitet kriteriet har berörts på så sätt att respondenterna har fått en bättre bild av hur ICA eller 

Coop upplever sitt samhällsansvar. En undersökning kan påverka en medverkande på så sätt att 

personen förändrar sin situation, vilket benämns som katalytisk autenticitet. Kopplat till denna studie 
skulle det kunna handla om att en respondent byter ut ”vanliga” varor mot mer miljöprofilerade varor 

eller exempelvis byter livsmedelbutik. Genom att ställa för- och efterfrågor vid intervjutillfällena har 

denna aspekt beaktas och resulterat i att de flesta respondenterna på något vis har blivit påverkade av 
undersökningen, dock i olika grad. Taktisk autenticitet syftar till om respondenterna fått bättre 

möjligheten till att vidta eventuella åtgärder som krävs, vilket anses getts då respondenterna har en ny 

eller djupare förståelse för ämnet. (Bryman och Bell, 2005, s. 305-307)        
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4. Empiri & analys av den insamlade data 
__________________________________________________________________________________ 

Här presenteras empirin integrerat med en analys. Inledningsvis behandlas alla GRI:s principer, först 

principerna för redovisningens innehåll och sedan principerna för redovisningens kvalitet för att kunna 

besvara forskningsfrågan ”Hur uppfattar konsumenter hållbarhetsredovisningar inom 

livsmedelsbranschen? ”. Därefter behandlas resterande frågor från intervjuguiden som fångar upp 

respondenternas spontana reaktioner efter deras läsning av hållbarhetsredovisningen samt hur de tror 

sig blivit påverkade av läsningen. Genomgående i kapitlet analyseras eventuella skillnader och likheter 

mellan redovisningarna kopplat till studiens underfråga ”Har tillämpning av GRI:s redovisningsnivå 

någon inverkan på hur konsumenter uppfattar hållbarhetsredovisning? ”  

__________________________________________________________________________________ 

Alla diskussioner kring principerna och resterande frågor är uppbygga på ett likartat sätt och startar i 

grupp 1:s (förförståelse och intresserad), följt av grupp 2:s (mindre/ingen förförståelse och intresserad) 

och grupp 4:s (mindre/ingen förförståelse och ointresserad) intervjusvar, för att slutligen landa i en 

sammanfattning av hur de olika gruppernas svar sammanfaller eller skiljer sig från varandra. De olika 

grupperna är samma som tidigare i studien och bygger på respondenternas intresse och förförståelse 

för ämnet. Eftersom diskussionerna utgår från dessa grupper presenteras den nu här igen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Principer 
Principer för redovisningen innehåll 

Väsentlighet  

Frågorna (23, 24) som ställdes för att besvara principen väsentlighet var: 

- Var det någon del av hållbarhetsredovisningen som du tycke var mer viktig och mer användbar för 

dig som konsument? I så fall på vilket sätt kommer du använda dig av informationen?  

 - Var någon del av informationen som kändes mindre viktig/oväsentlig för dig?  I så fall vilken? 

I grupp 1 (förförståelse och intresserad) uttryckte samtliga respondenter att information om butikens 

produkter är en viktig del av hållbarhetsredovisningen för dem som konsument.  Respondenterna (D, 

I) som läst Coop:s hållbarhetsredovisning svarade att produktutveckling och produktinformation var 

mer viktig och användbar för dem som konsument. Att båda respondenterna angav samma exempel 
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Modell 5. Sammanföring av grupp ICA och grupp 

Coop samt grupp 1, 2, 3 och 4. 
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kan tyda på att Coop lyckades förmedla texten på ett sådant sätt att konsumenten uppfattade 

informationen som användbar, men även att respondenterna resonerade på samma sätt krig ämnet. 

Respondent G nämnde ett specifikt exempel på information om ämnestillsatser i olika varor samt en 

sms tjänst som hon ansåg användbar, men troligtvis inte skulle använda sig av. Samtliga respondenter 

i grupp 1 svarade att ingen information kändes oväsentlig för dem. Det gick inte att utläsa någon 

skillnad mellan ICA och Coop utifrån principen väsentlighet, däremot kan likheter mellan 

respondenternas svar utläsas, som troligtvis beror på respondenternas gemensamma förförståelse och 

intresse inom ämnet.  

Även i grupp 2 (ingen/mindre förförståelse och intresserad) nämnde samtliga respondenter att 

informationen om butikens produkter var mer viktig. Respondenterna B och J som läste Coop:s 

hållbarhetsredovisning pratade båda två om närproducerade varor som viktig och användbar 

information för dem. Av ICA:s läsare nämnde respondent C att de delarna som handlar om hur ICA 

jobbade mot konsumenterna samt information om tillsatser i produkterna var viktig och användbar. 

Respondent F svarade att ICA:s redovisning av deras fisk samt närproducerade kött var västentligt för 

henne. Samtliga i grupp 2 nämnde något som var oväsentligt för dem. Båda läsarna till ICA (C, F) 

svarade att texten om öststaterna var mindre viktig, medan Coops läsare (B) inte nämnde någon 

specifik del, men uttryckte att det var för mycket text vilket gjorde att hon upplevde delar mindre 

viktiga. Respondent J svarade att struktur och ledningsfrågor var mindre viktigt för henne. Det är svårt 

att se någon tydlig skillnad mellan ICA och Coop:s hållbarhetsredovisningar. 

Utifrån grupp 4 (ingen/mindre förförståelse och ointresserad) svarade respondet E och A att de inte 

uppfattat någon speciell del av hållbarhetsredovisningen som speciellt användbar eller viktig 

information. På frågan därefter svarade respondent E ”Allt, tycker det är ointressant” och respondent 

A ”Är ju egentligen inte mycket för miljösnacket”, vilket stärker och följer samma spår som i 

klassificeringen från förintervjun. Respondent H däremot verkade ha ändrat sin inställning till 

hållbarhetsredovisning, då han menade att allt innehåll var bra i hållbarhetsredovisningen och att inget 

var mindre viktigt. Skillnaderna mellan svaren kan förklaras genom personerna i fråga och inte utifrån 

skillnader i respektive hållbarhetsredovisning. 

Sammanfattat anser vi att principen väsentlighet uppfattas olika av respondenterna beroende på om de 

hade eller inte hade förförståelse för ämnet och likaså intresse eller ointresse för ämnet. Respondenter i 

grupp 1 med förförståelse uttryckte mera specifika exempel på väsentlig information i 

hållbarhetsredovisningarna i jämförelse med respondenter i grupp 2 och grupp 4 utan förförståelse. 

Dessutom nämnde grupp 1 ingen information som oväsentlig, vilket samtliga respondenter utan 

förförståelse angav. Respondenterna i grupp 1 och grupp 2 med intresse för ämnet uppfattade väsentlig 

information av hållbarhetsredovisningarna. Medan respondenterna i grupp 4 utan intresse hade olika 

uppfattningar om huruvida informationen var väsentlig för dem eller inte. Utöver respondenternas 

förförståelse och intresse framkom även skillnader i deras uppfattning från respondentens 

personlighet. Skillnaden mellan respektive hållbarhetsredovisning utifrån respondenternas uppfattning 

framträder inte gällande principen väsentlighet.  

Kommunikation med intressenterna 

Frågorna (26, 27) som ställdes för att besvara principen kommunikation med intressenterna var: 

- Uppfattade du behovet av information inom samhällsansvar för företagets intressenter, exempelvis 

leverantörer, samarbetspartners och personal? 

 - Uppfattade du behovet av information inom samhällsansvar för konsumenter? 
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Respondent D i grupp 1 (förförståelse och intresserad) svarade nej på frågan om hon uppfattade 

behovet av information inom samhällsansvar för företagets intressenter, dock svarade hon att hon 

uppfattade behovet av information inom samhällsansvar för konsumenten. Dessa svar säger emot 

varandra då konsumenterna är en del av företagets intressenter. Troligtvis är denna fråga 

missuppfattad från respondenten. Dock kan fråga 27 vara lättare att svara på eftersom ordet konsument 

är lättare att referera till och berör respondenten direkt, till skillnad mot begreppet ”företagets 

intressenter” som kan vara ett svårare begrepp att förstå för personer som inte studerat ekonomi. 

Respondet I svarade ” Känner att den är bristfällig främst ut mot personal, men kommunikationen 

kräver nog en aktiv mottagare. Det finns ändå ganska mycket information i deras tidning också 

egentligen, men att butikspersonal strävar tydligt i butikerna att uppnå mål är viktigast för att nå 

konsumenterna. För det finns ju redan mycket alternativa varor, men de måste kommuniceras ut. 

Viktigt för dem som cooperativ.” Svaret tyder på att han främst upplever att ett behov av 

kommunikation till företagets personal finns, då det är bristfälligt i hållbarhetsredovisningen. 

Respondenten pratar även utifrån han själv som konsument och upplevelsen av behovet av 

kommunikation till denna intressentgrupp. Respondet G upplevde även att ett behov av information 

fanns för företagets intressenter, men beskrev det utifrån ett större perspektiv där hon menade att 

behovet av att ha en kommunikation till företagets intressenter sätter press på företagen och ger dem 

en konkurrensfördel om de lyckas hålla en öppen kommunikation. Utifrån samtligas svar i grupp 1 

menar vi att de olika svaren från respondenterna beror på djupet av förförståelse inom ämnet sen 

tidigare, men även av personens egna åsikter för vad de upplever som bristfälligt inom 

kommunikationen av företagets samhällsansvar och därmed ett behov av förbättring. Inga direkta 

skillnader mellan ICA och Coop:s hållbarhetsredovisning kunde urskiljas utifrån respondenterna i 

grupp 1. 

I grupp 2 (mindre/ingen förförståelse och intresserad) svarade respondenten B på frågan genom att 

hänvisa till vilken sida informationen om behovet av kommunikationen till företagets intressenter 

fanns. Sidhänvisningen kan tyda på bra minne och observant läsning, men troligtvis har respondenten 

även påverkats av de läsinstruktioner som respondenten fick innan läsningen av 

hållbarhetsredovisningen där hon ombads läsa sida 39. På fråga 27 svarade respondenten utifrån sina 

egna behov som konsument och ansåg alltså att det fanns ett behov som inte täcktes utifrån vad hon 

läste i hållbarhetsredovisningen. Hon angav att hon ville veta var gränserna för klassificeringen av 

varorna går och gav exempel för barnarbete. Har de nolltolerans mot barnarbete eller är ”lite” okej, 

frågade hon sig.  Hon efterfrågade även mer bakomliggande information för alla livsmedelvaror i form 

av hur de har framställts, av vem, hur de har transporterats med mera. Respondent J svarade utifrån sin 

egen roll som konsument i båda frågorna med att behovet fanns genom att hon saknade lättillgängliga 

recept som innehåller närproducerade och kravmärkta varor. Respondent C angav ett svar på mer 

övergipande plan utifrån att samtliga intressenter efterfrågar redovisning inom samhällsansvar, vilket 

leder till att det ökar pressen för företagen att verkligen ta ansvar. Respondent F uppfattade varken 

intressenternas eller konsumenternas behov av information inom samhällsansvar. Svaren utifrån grupp 

2 förklaras med att de kan bero på respondentens förförståelse inom ämnet och även utifrån personen 

ifråga. Det gick inte att utläsa någon skillnad mellan ICA och Coop:s hållbarhetsredovisning utifrån 

grupp 2. 

Respondent E och H i grupp 4 (mindre/ingen förförståelse och ointresserad) svarade att de uppfattade 

behovet av kommunikation till företagets intressenter inom samhällsansvar, men angav inget exempel 

som stödjer deras påstådda uppfattning. Respondent A svarade även att han uppfattade behovet av 

kommunikation till företagets konsumenter, dock var det inte exemplifierat där heller. Respondent A 

svarade trots det mer konkret då han menade att behovet av kommunikation mot leverantörer och 
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branschorganisationer finns, men saknade den informationen i hållbarhetsredovisningen. Han menade 

även att innehållet inte var helt greppbart för franchisetagare  och personal, dock är dessa inte så 

mottagliga för denna typ av information. På frågan därefter svarade respondent A att behovet av 

kommunikation till konsumenterna inte finns på grund av att de inte behöver veta allt. Trots det 

uttryckte han att hållbarhetsredovisningen bör upprättas så att konsumenten kan ta reda på den 

informationen om de är extra intresserade av dessa samhällsfrågor. Svaren i grupp 4 beror bland annat 

på personen ifråga. Någon skillnad mellan hållbarhetsredovisningarna gick inte att utläsa. 

Sammanfattat utifrån respondenterna med en förförståelse för ämnet kan ingen entydig uppfattning 

urskiljas om kommunikationen med intressenterna, mer än att behovet av kommunikation finns och 

kan förbättras. Att inget entydigt svar återfanns kan förklaras genom att de tre olika respondenterna 

har olika djup på sin förförståelse. Jämfört med de respondenter som hade mindre eller ingen 

förförståelse kan svaren från respondenterna med en förförståelse urskiljas som längre och mer 

utförligare även om svarens innehåll inte liknade varandra. De respondenter med ett intresse för 

ämnet, på samma sätt som respondenterna med en förförståelse, lämnade svar som var mer 

innehållsrika och utförligare än de respondenter som inte hade ett intresse för ämnet. Ingen skillnad 

gällande ICA och Coop:s hållbarhetsredovisningar synliggjordes utifrån respondenternas uppfattning 

om principen kommunikation med intressenterna.  

Hållbarhetssammanhang 

Frågan (25) som ställdes för att besvara principen hållbarhetssammanhang var: 

 - Var det någon del som du anser inte hade något med hållbar utveckling att göra? I så fall vilken? 

Respondent G och I i grupp 1 (förförståelse och intresserad) ansåg att det inte var någon del i texten de 

läst som inte gick under begreppet hållbar utveckling, vilket betyder att all information i de båda 

hållbarhetsredovisningarna hade enligt dessa respondenter ett hållbarhetssammanhang. Respondent D 

menade att informationen om företagens kunder inte behövde redovisas, då detta istället skulle visas i 

butik. Dock anser vi att informationen i alla fall går under begreppet hållbar utveckling och svaret 

visar på att respondenten missuppfattat frågan och inte svarade på om informationen angående 

företagets kunder går under begreppet hållbar utveckling. Svaret från respondent F handlar mer om på 

vilket sätt företaget förmedlar ut sitt hållbarhetsarbete till sina kunder. Utifrån respondenternas svar 

gick det inte att utläsa någon skillnad mellan ICA och Coop:s hållbarhetsredovisning. 

Respondent  C i grupp 2 (mindre/ingen förförståelse och intresserad ) svarade ”Nej de tror jag inte, 

känns som de mesta kan gå under hållbar utveckling”. Respondenterna B och F angås klart att ingen 

information inte hade något med hållbar utveckling att göra. Medan respondent J ansåg att antalet 

anställda, företagets struktur samt vilka som sitter i ledningen inte sa henne någonting och svarade att 

detta enligt henne inte hade med hållbar utveckling att göra. Utifrån principen hållbarhets 

sammanhang uppfattade respondenterna som läste ICAs hållbarhetsredovisning att den endast innehöll 

information som var kopplat till hållbarhet, medan uppfattningarna från respondenterna som läst 

Coop:s hållbarhetsredovisning skilde sig åt. Det gjorde att det inte gick att utläsa någon tydlig skillnad 

mellan hållbarhetsredovisningarna. 

Samliga respondenter i grupp F4 (mindre/ingen förförståelse och ointresserad) (A, E och H) svarade 

att de ansåg att ingen information inte hade med hållbar utveckling att göra, det vill säga att all 

information hade ett hållbarhetssammanhang och någon skillnad mellan ICA och Coop:s 

hållbarhetsredovisning uppfattades inte. 
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Sammanfattat uppfattade merparten respondenter vare sig med en förförståelse eller mindre/ingen 

förförståelse att informationen som presenterades i hållbarhetsredovisningarna innefattades av 

begreppet hållbar utveckling, vilket är en princip GRI anser ska säkerställa kvaliteten på 

hållbarhetsredovisningen. De respondenter som svarade att delar av informationen inte hade med 

hållbar utveckling att göra anser vi ändå ha ett hållbarhetssammanhang. Det respondenterna svarade på 

var mer att informationen inte gav dem något. Likaså uppfattade respondenterna vare sig med ett 

intresse eller också ett ointresse att all information gick under begreppet hållbar utveckling. Som 

nämndes ovan menade respondent C att det mesta går under begreppet hållbar utveckling, vilket 

betyder att mycket av företagens arbete har ett hållbarhetssammanhang. Majoriteten av alla 

respondenter uppfattade således, vare sig de hade förförståelse, ett intresse eller ett ointresse, att 

informationen hade ett hållbarhetssammanhang. Varken ICA eller Coop:s hållbarhetsredovisning kan 

inte på något sätt urskilja sig med mer eller mindre information med ett hållbarhetssammanhang.  

Fullständighet 

Frågorna (17, 18) som ställdes för att besvara principen fullständighet var:  

- Tyckte du informationen du fick i hållbarhetsredovisningen var tillräcklig för att kunna göra en 

bedömning angående företagets samhällsansvar?  

- Var det någon information som du anser dig sakna i hållbarhetsredovisningen? I så fall vilken? 

Angående hållbarhetsredovisningarnas fullständighet var meningen delad mellan respondenterna i 

grupp 1 (förförståelse och intresserad). Respondet D sade klart och tydligt att hållbarhetsredovisningen 

inte var tillräcklig för att bedöma företagets samhällsansvar och efterfrågar en jämförelse mellan andra 

organisationer. Likaså menar respondent I att hållbarhetsredovisningen inte redovisar tillräckligt med 

information för att visa att det tar samhällsansvar och efterfrågar en externkontroll, vilket betyder att 

information saknas och hållbarhetsredovisningen inte då heller är fullständig. Respondent G menade 

att det finns en fullständighet, det vill säga att hon tycker att hon kan bedöma företagets 

samhällsansvar. De båda respondenterna (D, I) som läste Coop:s hållbarhetsredovisning saknade 

information och uttryckte att informationen inte var tillräcklig för att bedöma företagets 

samhällsansvar, även om respondent I menade att informationen var tillräcklig för att visa att företaget 

vill ta samhällsansvar. Det betyder att Coop:s hållbarhetsredovisning inte är fullständig utifrån 

respondenternas uppfattning medan ICA:s är fullständig då respondenten som läst ICA:s ansåg att 

ingen information saknades. Naturligtvis kan inte detta ligga till grund för att bedöma att 

hållbarhetsredovisningarna skiljer sig utifrån fullständighet på grund av att de endast är tre 

respondenter.  

På frågorna om fullständigheten svarade majoriteten av respondenterna (B, F, J) i grupp 2 

(mindre/ingen förförståelse och intresserad) att informationen i hållbarhetsredovisningarna var 

tillräcklig för att kunna göra en bedömning om företagets samhällsansvar och även att ingen 

information saknades. Respondenter B efterfrågade ändå förklaring och vad företaget definierade som 

närproducerat, ekologiska varor samt gröna varor. Dessa två svar kan tydas som dubbelsidiga svar, 

vilket kan visa på att respondenten inte tänkt igenom eller uppfattat frågan angående tillräckligheten i 

informationen för att bedöma företagets samhällsansvar då denna samtidigt efterfrågar mer 

information. Respondent C menade på att det var svårt att avgöra fullständigheten i 

hållbarhetsredovisningen, men tyckte att det var mycket bra information som redovisades. Utifrån 

respondenterna i grupp 2 är hållbarhetsredovisningarna fullständiga i den meningen att en bedömning 

kan göras angående företagets samhällsansvar samt att ingen större efterfrågan av mer information 

efterfrågades. Ingen skillnad mellan ICA och Coop:s hållbarhetsredovisningar kunde utläsas.   
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Respondent A i grupp 4 (mindre/ingen förförståelse och ointresserad) ansåg sig själv för okunnig för 

att bedöma om informationen var tillräcklig för att uttala sig om företagets samhällsansvar. Något han 

dock efterfrågade var jämförande uppgifter. De andra två respondenterna (E, H) i gruppen svarade att 

de tyckte informationen var tillräcklig och att de inte saknade någon information. Ändock lade 

respondent H till att det var svårt att säga om något saknades då ämnet var nytt för honom. Utifrån 

svaren från grupp 4 var även här meningen delad angående fullständigheten i både ICA och Coop:s 

hållbarhetsredovisning. De två respondenter som läste ICA:s hållbarhetsredovisning var båda mer eller 

mindre kritiska mot sig själva då de menade att en okunnighet fanns och därför kunde inget entydigt 

uttalande göras angående fullständigheten i hållbarhetsredovisningarna. Medan respondent E tyckte att 

informationen var tillräcklig för att göra en bedömning om företagets samhällsansvar och att ingen 

information saknades.  

Definitionen av fullständighet enligt GRI är att intressenterna ska ges möjlighet att utvärdera 

organisationens resultat under redovisningsperioden, vilket enligt svaren på frågorna angående 

fullständighet i hållbarhetsredovisningarna kan sammanfattas med att respondenterna med en 

förförståelse hade delade meningar om. Anledningen till att uppfattningen mellan respondenterna 

skiljer sig kan dels bero av att hållbarhetsredovisningarna är olika i utformningen och dels på grund av 

respondenternas förförståelse. Här är det värt att poängtera att trots att denna grupp av respondenter är 

klassade som att de har förförståelse är denna indelning väldigt grov. Vid en bredare indelning med 

fler nivåer av förförståelse kanske dessa inte hade delats in i samma grupp. Respondenterna med ett 

intresse svarade på ett liknande sätt som respondenterna med förförståelse. Dock var somliga 

respondenter med ett intresse till en början nöjda och ansåg att informationen var tillräcklig för att 

bedöma företagets samhällsansvar, men efterfrågade snart information som de ansåg saknades. Detta 

kan bero på att de inte har något de kan referera till, vilket är en skillnad mot respondenterna med 

förförståelse. Utifrån analysen av samtliga respondenters svar på frågorna angående fullständigheten 

kan inte någon skillnad på ICA och Coop:s hållbarhetsredovisning utläsas. 

Principer för redovisningens kvalitet 

Balans 

Frågan (22) som ställdes för att besvara principen balans var:  

- Upplevde du både positiv och negativ information angående företagets samhällsansvar? Var det 

någon av delarna som presenterades i större grad än den andra? 

I grupp 1 (förförståelse och intresserad) svarade två respondenter (D, I) som läst Coops 

hållbarhetsredovisning att negativ information presenterades, men att denna information snart 

övergick till antingen positiv information eller en förklaring till varför det såg ut som det gjorde. Det 

gjorde att den negativa informationen i slutändan uppfattades som bra. Den tredje respondenten (G) i 

denna grupp som läste ICA:s hållbarhetsredovisning menade att informationen generellt var till att 

marknadsföra företaget på ett sätt som respondenten refererade som en win-win situation. Hon kunde 

inte komma ihåg att någon negativ information hade presenterats. Detta kan tolkas som att ICA i 

mindre omfattning har förmedlat negativ information i sin hållbarhetsredovisning än Coop.  

I grupp 2 (mindre/ingen förförståelse och intresserad) svarade de två respondenterna (B, J) som läst 

Coop:s hållbarhetsredovisning att de uppfattade negativ information, men sa inget om att den övergick 

till positiv. De andra två respondenterna (C,F) som läst ICA:s  hållbarhetsredovisning svarade att de 

uppfattade mest positiv information. Alltså uppfattade respondenterna negativ information i Coop:s 

hållbarhetsredovisning, vilket respondenterna som läste ICA:s hållbarhetsredovisning inte uppfattade. 

Därmed skiljs ICA och Coop:s hållbarhetsredovisningar åt utifrån respondenternas uppfattning. 
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I grupp 4 (mindre/ingen förförståelse och ointresserad) svarade respondenten (E) som läst Coops 

hållbarhetsredovisning att han hade uppfattat mer positiv än negativ information. De två respondenter 

(A, H) som läst ICA:s hållbarhetsredovisning svarade att de inte uppfattat någon form av negativ 

information. Här kunde en skillnad utläsas mellan ICA och Coop:s hållbarhetsredovisningar utifrån 

respondenternas uppfattning. 

För att sammanfatta hur respondenterna uppfattade balansen av positiv och negativ information i 

hållbarhetsredovisningarna kan respondenterna i grupp 1 med förförståelse urskiljas genom att de 

uppfattade den negativa informationen övergående till något positivt. En tänkbar förklaring till det är 

att de med hjälp av sin förförståelse kan utvärdera mer av det som står i hållbarhetsredovisningarna på 

ett djupare plan än de respondenterna i grupp 2 och grupp 4 utan förförståelse. Ingen skillnad kunde 

utläsas utifrån intresse respektive ointresse hos respondenterna, alltså mellan respondenter i grupp 1 

och 2 med intresse och respondenterna i grupp 4 utan intresse. Skillnaden mellan respektive 

hållbarhetsredovisning utifrån respondenternas uppfattning kan utläsas utifrån att respondenterna som 

läste ICA:s hållbarhetsredovisning enbart uppfattade positiv information, det vill säga att de inte 

uppfattade någon negativ information. Coop:s läsare uppfattade i större utsträckning negativ 

information. Ett underliggande mönster skulle därmed kunna tyda på att ICA inte tar hänsyn till 

principen balans i samma utsträckning som Coop utifrån respondenternas uppfattning. 

Precision 

Frågorna (19, 20) som ställdes för att besvara principen precision var:   

- Tycker du att informationen var detaljerad? Minns du vilken i så fall? 

- Stämmer informationen överens med din verklighetsuppfattning inom företagets samhällsansvar? På 

vilket sätt?  

I grupp 1 (förförståelse och intresserad) framkom att samtliga tyckte informationen var detaljerad och 

gav exempel på vad de kom ihåg som detaljerat, dock skilde sig exemplen åt mellan respondenterna. 

Vidare ville vi se om respondentens verklighetsuppfattning inom företagets samhällsansvar stämde 

överrens med den information konsumenterna hade läst. Respondent D och G instämde på att den 

stämde överens, medan respondent I motsade; ”Nej inte helt, definitivt inte till butik” (han syftade till 

lokal butik). Någon skillnad angående principen precision mellan de olika hållbarhetsredovisningarna 

kan inte urskiljas, utan beror troligen på respondenternas olika intressen i läsningen eller djup på 

förförståelse. 

I grupp 2 (mindre/ingen förförståelse och intresserad) uppfattade samtliga respondenter att 

informationen var detaljerad. Vidare uttryckte B, C och J att deras verklighetsuppfattning inte stämde 

överrens med vad som beskrivits i hållbarhetsredovisningen, då de inte visste att de arbetade så 
mycket inom dessa frågor som de gjorde. Respondent F:s verklighetsuppfattning om ICA 

överrensstämde dock med den information personen hade läst. Det återfinns inget tydligt mönster 

mellan hur respondenterna uppfattar respektive hållbarhetsredovisning, vilket kan förklaras genom 
personernas olikheter utifrån intresse och förförståelse. 

 

I grupp 4 (mindre/ingen förförståelse) utmärkte sig respondent A, då personen ansåg att informationen 

var för detaljerad och önskade istället en ytligare inledning för att sen själv kunna välja vilka områden 
man ville fördjupa sig i. Respondenterna E och H tyckte däremot att informationen var lagom 

detaljerad. Vidare uttryckte respondent A en kritisk syn på hållbarhetsredovisningen genom att svara 

nej på om veklighetsuppfattningen av företagets samhällsansvar stämde överrens med informationen i 
hållbarhetsredovisningen, medan E var lite tvetydig i sitt svar och H angav svaret ja. Skillnader i ICA 

och Coop:s hållbarhetsredovisning kan inte utläsas av respondenternas svar. 

 



 
 

 
34 

 

Sammanfattat undersöktes principen precision utifrån två ansatser, detaljering och informationens 

överensstämmande med verklighetsuppfattning. Vi utläser att uppfattningen om principen precision 

går isär utifrån dessa ansatser, då de flesta respondenterna uppfattar informationen tillräckligt 
detaljerad, men uppfattar inte att informationen överensstämmer med deras verklighetsuppfattning. 

Respondenterna i grupp 1 med förförståelse utmärkte sig, i jämförelse med respondenter i grupp 2 och 

grupp 4 utan förförståelse, genom att återge exempel på delar de uppfattade mer detaljerade. Det gick 
inte att urskilja något tydligt mönster angående detaljerad information mellan respondenterna i grupp 1 

och grupp 2 med intresse jämfört med de i grupp 4 utan intresse, då endast en av de respondenterna 

utan intresse urskiljde sig gentemot övriga. Det går inte att härleda skillnader mellan grupperna utifrån 

intresse eller förförståelse angående respondenternas uppfattning huruvida informationen stämde 
överens med deras verklighetsuppfattning. En trolig anledning till skillnader kan istället bero på 

respondenternas personlighet. Eftersom svaren inte visar något tydligt mönster mellan hur de två olika 

grupperna som läst ICA och Coop:s hållbarhetsredovisning uppfattar precision kan därmed ingen 
skillnad däremellan utläsas.  

 

Tydlighet 

Frågorna (9, 10, 12) som ställdes för att besvara principen tydlighet var:   

- Tycker du att du förstått vad du läst?   

- Var det något som var svårare att förstå?   

- Upplevde du några nya ord och begrepp? Om ja, kommer du ihåg några speciella? 

I grupp 1 (förförståelse och intresserad) uppfattade respondenterna genomgående att de förstått vad de 

läst, dock svarade respondent D som läste Coop:s hållbarhetsredovisning att informationen kunde 

tydliggöras ytterligare och gav som exempel att genom ”ett cirkeldiagram visa för hur stor del av 

försäljningen som är ekologiska varor”. Samtliga respondenter nämnde vidare GRI som något de inte 

kände till sedan innan, men sa inget om vad GRI innebar. Vid frågan om det var något som var svårare 

att förstå svarade endast en respondent (G) ja, men syftade då endast till Deloittes granskning av 

Coop:s hållbarhetsredovisning och inte till övrig information i hållbarhetsredovisningen. Det går inte 

att urskilja någon direkt skillnad på de olika hållbarhetsredovisningarna utifrån respondenternas svar, 

utan mönstret visar endast att respondenterna övervägande uppfattar båda hållbarhetsredovisningarna 

som tydliga. 

I grupp 2 (mindre/ingen förförståelse) var det inte alls självklart att alla respondenter förstått alla delar 

de hade läst. Vidare uppfattade samtliga respondenter nya ord och begrepp, men endast en respondent 

(F) kunde återberätta något ord eller begrepp, vilket var GRI. Ingen skillnad mellan ICA och Coop:s 

hållbarhetsredovisning kunde utläsas av respondenternas svar. 

 

I grupp 4 (mindre/ingen förförståelse och ointresserad) svarade respondenterna (A, H) som läste ICA:s 

hållbarhetsredovisningar i stort sett det samma. Båda uttryckte att de förstått vad de läst och nämnde 

inget som svårare att förstå, dock upplevde de nya ord och begrepp och nämnde ”miljömätetal” och 

namn på organisationer som exempel. Respondenten (E) som läst Coop:s hållbarhetsredovisning 

svarade motsägande på frågorna om tydlighet. Han uttryckte att en förståelse för vad han läst inte 

uppnåtts, men menade ändå att en förståelse för det stora hela uppnåtts. Anledningen till denna 

motsägelse kan förklaras genom att respondenten varit ofokuserad på frågorna och inte uppfattat 

frågorna korrekt. Trots detta anser vi att då respondenten använt sina egna ord och svarat att han har 

förstått i det stora hela vad han har läst ändå har förstått informationen i hållbarhetsredovisningen. Det 

gör att alla tre respondenter i grupp 4 anser sig själva förstått vad de har läst, men vi tycker att det är 

svårt att avgöra om de har förstått och vad de har förstått utifrån frågorna och svaren då de inte går in 

tillräckligt på djupet. Vidare är det därför svårt att avgöra om respondent E:s svar verkligen beror på 

Coops hållbarhetsredovisning och vi tolkar istället att det snarare bero på respondenten i fråga. Det gör 
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att ICA och Coops hållbarhetsredovisningarna inte skiljer sig tillräckligt i fråga om tydlighet utifrån 

respondenternas uppfattning. 

 

Sammanfattningsvis uppfattade respondenterna i grupp 1 med förförståelse att 

hållbarhetsredovisningarna var tydliga. Det var inte lika självklart i grupp 2 där respondenterna saknar 
förförståelse. Detta kan bero på avsaknaden av förförståelsen, men den förklaringen stämmer inte fullt 

ut när man jämför med grupp 4:s svar som varken har förförståelse eller intresse men ändå säger att de 

har förstått vad de läst. Detta kan i sin tur bero på att de är mindre medvetna om vad de faktiskt läser 

samt att intresset kan påverka. Utifrån intresse skiljer sig uppfattningarna angående nya ord och 
begrepp, då de återger olika exempel. Fyra av sju respondenter i grupp 1 och grupp 2 med intresse 

uppger GRI som ett nytt, medan resterande tre inte kan återge något nytt ord eller begrepp. Av de fyra 

som uppgav GRI hade tre förförståelse. Respondenterna i grupp 4 utan intresse uppger andra begrepp. 
Det går inte att urskilja något mönster av respondenternas uppfattning utifrån respektive 

hållbarhetsredovisning. 

 

Tillförlitlighet 

Frågorna (21) som ställdes för att besvara principen tillförlitlighet var:  

- Känner du att informationen i hållbarhetsredovisningen är trovärdigt för dig? Vad tror du gör att du 

uppfattade den trovärdig/ icke trovärdig? 

 

Angående principen tillförlitlighet skiljer sig uppfattningarna i grupp 1 (förförståelse och intresserad). 

Endast den respondent (G) som läste ICA:s hållbarhetsredovisning svarade entydigt ja på att 

informationen var trovärdig för henne och motiverade det med att ”det var så mycket konkreta 

exempel”. Utifrån de två respondenter (I, G) som läste Coops hållbarhets återfanns en annan typ av 

uppfattning som ifrågasatte delar av informationen, men samtidigt trodde de på att Coop hade 

ambitioner att utföra allt som stod och såg det som en del av företagets ansvar. Detta kan tolkas som 

att ICA:s hållbarhetsredovisning är mer tillförlitlig, dock skiljer sig inte respondenternas svar 

tillräckligt för att det verkligen är så.  

I grupp 2 (mindre/ingen förförståelse och intresserad) återfanns det inte en kritisk reflektion på frågan. 

Tre (B, C, F) av fyra respondenter i grupp 2 svarade ja, där en respondent tillade ”de tror jag”. Den 

fjärde respondenten (J) som läste Coops hållbarhetsredovisning ifrågasatte om de har sådan stor koll 

på sina leverantörer som de säger sig ha. Det kunde inte utläsas någon skillnad mellan 

hållbarhetsredovisningarna. 

I grupp 4 (mindre/ingen förförståelse och ointresserad) skilde sig även svaren åt och två (E, H) av tre 

respondenter svarade att de tyckte att informationen var tillförlitlig. Den tredje respondenten (A) 

svarade att informationen inte var trovärdig, men uttryckte även att han inte trodde att de var rena 

osanningar. Det gick inte att utläsa någon skillnad mellan hållbarhetsredovisningarna. 

Sammanfattat kan konsumenternas uppfattning om principen tillförlitlighet i förhållande till 

hållbarhetsredovisningarna diskuteras från den förförståelse respondenterna klassificerades in i. Grupp 

1 med förförståelse var mer kritiska och reflekterade i högre grad över trovärdigheten av 

informationen i hållbarhetsredovisningarna i jämförandet med grupp 2 som inte besitter förförståelse 

för ämnet. Detta kan förklaras genom att det krävs en viss förståelse av något för att kunna reflektera 

och kritisera, vilket endast respondenterna i grupp 1 har. Dock fallerar detta resonemang då en 

respondent i grupp 4, som varken har förförståelse eller intresse, är kritiska till trovärdigheten. Vi 

menar att det kritiska förhållningssättet utifrån respondenten i grupp 4 kan förklaras genom personen 

ifråga. Utifrån intresse gör vi en liknad bedömning av respondenternas svar som i resonemanget av 

trovärdighet utifrån förförståelse. Det kan inte utläsas något mönster utifrån grupperna som visar att 
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ICA eller Coop:s hållbarhetsredovisning är mer tillförlitlig en den andra, dock kritiseras Coop:s 

hållbarhetsredovisning mer än ICA:s.  

4.2 Resterande frågor   
Respondenternas spontana reaktion  

Frågorna är öppna och ställdes inledande i intervjun för att kunna fånga respondenternas spontana 

reaktioner. Vi har induktivt försökt utläsa likheter och skillnader i respondenternas svar utifrån grupp 

och vilken hållbarhetsredovisning de läst genom att se på vad de valt att uttrycka och hur de uttryckt 

sig.  

En första fråga som ställdes för att fånga respondenterna spontana reaktioner var:  

- Vad tyckte du om det du läste? 

Alla i grupp 1 (intresserad och förförståelse) tyckte det var intressant att kunna läsa vad ICA och Coop 

gör i sitt hållbarhetsarbete. De respondenter som läste Coops hållbarhetsredovisning ifrågasatte 

respektive konstaterade dock om det som redovisas i hållbarhetsredovisningen även utförs i praktiken. 

Respondent G som läste ICA:s hållbarhetsredovisning ansåg att det var konkreta saker som 

redovisades, men det framkom ej någon kritisk reflektion över innehållet.  

I grupp 2 (mindre/ingen förförståelse och intresserad) uttryckte tre av samtliga fyra respondenter att 

det var en intressant eller spännande läsning och det framkom även en viss förvåning över att 

hållbarhetsarbetet var mer omfattande än vad de hade förväntat sig. Den fjärde respondentens (F) svar 

skilde sig från de övriga genom att utrycka läsningen som ”mastig” och konstaterade att ”lite var nytt 

och lite visste man”, vilket kan ses som både positivt och negativ. Respondent B och J som läste 

Coops hållbarhetsredovisningar tolkas vara mest positivt överraskade utifrån deras sätt att uttrycka sig. 

” Intressant, jag visste inte att det jobbade så pass mycket med det.  Respondent B” 

”Intressant. Att hållbarutveckling görs i alla led och är mycket större än vad jag trodde. Respondent 

J” 

Från grupp 4 (ointresserade och mindre/ ingen förförståelse) utlästes det att båda respondenterna A 

och H som läste ICA:s hållbarhetsredovisning tyckte det var bra eller spännande läsning, medan 

respondent E som läste Coops inte uttryckte att läsningen var intresseväckande alls. Respondent A 

som utryckte läsningen som spännande ifrågasatte även hållbarhetsarbetet bakom vad som 

redovisades, vilket vi även återfinner i grupp 1 som nämnts som kritiskt förhållningssätt.  

Sammanfattat utifrån respondenternas klassificering av förförståelse antas grupp 1 med förförståelse 

inför ämnet har förmågan att göra en rättvisare bedömning av hållbarhetsredovisningarna, än en 

person som saknar förförståelse, eftersom personen sedan tidigare har åsikter och erfarenheter de kan 

jämföra situationen med. Dock är detta en fråga som vi ställer för att fånga respondentens spontana 

reaktion och det finns inget svar som är rätt eller fel. Förutom förförståelse för ett ämne kan den 

kritiska förmågan även bero på respondentens egenskaper och karaktär, men också 

hållbarhetsredovisningarnas olika sätt att presentera vad det faktiskt gjort för att ta samhällsansvar. I 

grupp 2 framkommer inte det kritiska förhållningssättet på samma sätt som i grupp 1, vilket kan bero 

på avsaknaden av förförståelse för ämnet sen innan. En  respondent i grupp 4 är kritisk till innehållet 

av hållbarhetsredovisningen, trots mindre/ingen förförståelse och ointresse, vilket kan bero på att 

personen är relativt nyutkommen från det akademiska lärosätet där det kritiska synsättet är en 

grundsten i alla utbildningar samt dennes nuvarande arbete som marknadsförare. Intresset påverkar 

alla respondenter för hur de bedömer innehållet av hållbarhetsredovisningarna. Gemensamt för alla 
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grupper kan inget tydligt eller definitivt mönster urskiljas mellan de som läst ICA eller Coop:s 

hållbarhetsredovisningar. 

En andra fråga som ställdes för att fånga respondenternas spontana reaktioner var:   

- Är det någon speciell bild som du kommer bära med dig från läsningen?  

Samtliga respondenter i grupp 1 (förförståelse och intresserad) medgav att de skulle bära med sig en 

bild utifrån informationen de kommit över, dock skiljer sig den specifika bilden mellan dem.  

Utifrån grupp 2 (mindre/ingen förförståelse och intresserad) svarade två av fyra respondenter att de 

skulle bära med sig en bild från företagets samhällsdeklaration efter läsningen. Dessa hade läst Coop:s 

redovisning (B, J), medan de som inte fick med sig någon direkt bild var ICA:s läsare (C, F).  

Det utläses att samtliga respondenterna i grupp 4 (mindre/ingen förförståelse och intresserad) tog med 

sig en bild utifrån vad de läst. Vad de tagit fasta på skiljer sig personerna mellan.  

 
Sammanfattat kan grupp 1:s entydiga svar om att de skulle ta med sig en bild från läsningen förklaras 

genom det personliga intresset och förförståelsen inom ämnet sedan tidigare. Jämförande med grupp 2 

där de saknar förförståelse för ämnet svarade endast två av fyra respondenter att de skulle bära med sig 

en bild efter läsningen. Dock svarade samtliga respondenter i grupp 4 att de fått med sig en bild från 

läsningen, vilket tyder på att läsningen stimulerade deras intresse och uppmärksamhet under läsningen 

och fick en mening. Det går inte att härleda svaren till någon förklaring av övergripande skillnader 

mellan ICA och Coop:s hållbarhetsredovisning. Skillnaderna mellan svaren förklaras därför som 

olikheterna mellan personerna.  

En tredje fråga som ställdes för att fånga respondenterna spontanas reaktioner var:   

- Var det något som förvånade dig under läsningen? 

Respondent G och I i grupp 1 (förförståelse och intresserad) svarade att de på något vis blev förvånade 

över den information de överkommit, men var olika detaljerade över vad de blev förvånad över. 

Respondent D svarade att hon inte blivit förvånad.  

Tre (B, C, J) av fyra respondenter i grupp 2 (mindre/ingen förförståelse och intresserad) svarade att de 

blivit förvånade, medan respondent F inte blev förvånad.  

I grupp 4 (mindre/ingen förförståelse och intresserad) svarade samtliga att de hade blivit förvånade, 

men med en viss tveksamhet från respondet A som ändrade sitt svar till förvånad efter lite betänketid. 

Både respondet A och H som läste ICA:s hållbarhetsredovisning pekade på arbetet i Asien, dock var A 
lite skeptisk till om det faktiskt var så bra som det stod.    

 

Frågan om det var något som förvånade respondenten under läsningen kompletterar frågan som 

ställdes innan om respondenten skulle bära med någon speciell bild från informationen i 

hållbarhetsredovisningen på så sätt att personen kanske i alla fall hade ”hajat” till, det vill säga blivit 

förvånad, om han eller hon läst något oväntat. Att bli förvånad över något man läser kan förklaras som 

att man upplever något oväntat. För att förvånas behövs en viss förförståelse samt en bakomliggande 

reflektion över innehållet. Respondenterna i grupp 1 och grupp 2 som inte blev förvånad kan förklaras 

genom tidigare förförståelse, men även av oengagemang i läsningen och på så sätt inte reflekterat över 

informationen. För de respondenter som blev förvånade kan skillnaderna förklaras genom tidigare 

förförståelse och intresse inom ämnet. Någon direkt skillnad mellan ICA och Coop:s 

hållbarhetsredovisning går inte att urskilja. Däremot kan en likhet angående att ingen av företagen 

lyckats förmedla ut deras samhällsansvar till slutkonsumenterna, då åtta av tio på något vis blev 
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förvånade över företagens arbete inom samhällsansvar.  

 

Hur respondenterna har påverkats 

Integrerat med frågorna som berörde GRI:s principer ställdes även frågor som skulle fånga 

respondenternas eventuella förändrade uppfattning kring samhällsansvar.  

För att fånga respondenternas eventuella förändrade uppfattning ställdes frågan (11)  

- Hur bekant var du med begreppet ”hållbarhetsredovisning” sedan innan? 

I en av intervjufrågorna kontrollerades respondenternas förförståelse för hållbarhetsredovisning, 

genom att fråga dem efter att de läst hållbarhetsredovisningen hur bekanta de upplevde sig vara med 

begreppet hålbarhetsredovisning innan. I grupp 1 (förförståelse och intresserad) bekräftade respondent 

D att hon kände till det från innan, medan respondent I och G hade fått en ny förståelse för begreppet.   

I grupp 2 (mindre/ingen förförståelse och intresserad) konstaterades att de inte kände till begreppet 

hållbarhetsredovisning, vilket ju även framkommit av förintervjun.  

Detsamma som för grupp 2 (mindre/ingen förförståelse) gäller även grupp 4 (mindre/ingen 

förförståelse och ointresserad), dock nämner respondent E att han hört lite om det innan. Respondent 

A berättar även att han upplever sig blivit bekant med begreppet efter att ha läst 

hållbarhetsredovisningen. 

Denna fråga var endast tänkt som kontrollfråga, men svaren kan vara intressant utifrån den 

hermeneutiska spiralen där ny förståelse kan uppnås utifrån förförståelse. Detta återspeglas i två av 

respondenternas (I och G) svar i grupp 1 och kan anas utifrån en av respondenterna (A) i  grupp 4. 

För att fånga respondenternas eventuella förändrade uppfattning ställdes även frågorna (13, 14, 15)  

- På vilket sätt tror du att ditt intresse för samhällsansvar har påverkats av att ha läst 

hållbarhetsredovisningen? Vad tror du påverkade dig mest? Varför tror du inte att du påverkades? 

 - Kommer du att börja handla hos någon speciell livsmedelskedja efter att ha läst hr?  

Kommer du att fortsätta handla hos någon speciell livsmedelskedja efter att ha läst hr?  

Kommer du börja tänka mer medvetet på i vilken livsmedelskedja du handlar i efter att ha läst hr? 

Vilken livsmedelsbutik i så fall och är det på grund av deras samhällsansvar i så fall? 

- Kommer du börja handla varor med miljöprofil ex krav/ närproducerat efter ha läst hr? 

Kommer du fortsätta handla varor med miljöprofil ex krav/ närproducerat efter ha läst hr? 

Kommer du börja tänka mer medvetet på vilka varor du handlar efter att ha läst hr tror du? 

 

Om intresset för samhällsansvar har påverkats hos konsumenterna i grupp 1 (förförståelse och 

intresserad) är inte entydigt, men att de har påverkats framkommer på olika sätt. Exempel som 

framkommer är: ”Tänker på miljön mer”, ” Kommer dock i och för sig ta upp det med den butik jag 

handlar på” samt ”känslan av att alla kan ta ansvar finns mer nu, fått insikt om hur stort och 

omfattande de är”. Vidare efterfrågas om deras val av butik att handla i och val av varor hade 

påverkats. Respondent D som inte handlade medvetet i någon butik tidigare svarade att hon skulle 

göra det efter att ha läst hållbarhetsredovisningen av Coop och skulle även fortsätta välja varor 

medvetet. Respondent I svarade i förintervjun att han redan handlade medvetet på Coop och valde 

varor med miljöprofil och bekräftade att han ville fortsätta göra det, medan respondent G angav att hon 

inte skulle börja handla medvetet hos någon speciell butik utan förklarade att just nu var det viktigare 

geografiskt sätt vilken butik som hon handlade i samt att hon skulle fortsätta välja närproducerat men 

inte kravmärkta varor.  



 
 

 
39 

 

Samtliga respondenter i grupp 2 (mindre/ingen förförståelse och intresserad) har också påverkats av att 

läst hållbarhetsredovisningarna och uttrycker det på olika sätt, exempel på vad som sades: ” Fick 

större förtroende för Coop och deras ekologiska produkter. Trodde att det var mer ett säljtrick, men 

de jobbar tydligen väldigt hårt för det” och ”Blir påmind av det gör, men när man står på ICA är det 

inte alltid man väljer det bästa, men efter att ha läst denna blir man påmind.” Vidare angående val av 

butik framkommer olika anledningar till var och varför de väljer butik att handla i och de flesta 

kommer fortsätta handla där de handlat tidigare oberoende av om det är medvetet eller ej av butikens 

samhällsansvar, då det framkommer att läge och inspirerande butik är mycket viktiga aspekter för dem 

som konsumenter. Däremot kommer samtliga tänka mer medvetet eller fortsätta handla 

miljöprofilerade varor, även om en av konsumenterna (F) påpekar att det många gånger är en prisfråga 

i slutänden.  

För respondenterna i grupp 4 (mindre/ingen förförståelse och ointresserad) svarar endast en (H) att 

deras intresse påverkats av att ha läst hållbarhetsredovisningarna och berättar ”Ja, jag förstår mer vad 

de olika symbolerna på produkterna betyder, till exempel nyckelhål”. De andra två (E, A) bekräftar att 

deras ointresse kvarstår, dock berättar respondent E att han skulle vilja intressera sig genom att 

medvetet välja varor, men tror inte att det kommer bli så och respondent A förklarar att undermedvetet 

vill han nog intressera sig och kommer kanske göra det i val av varor i så fall. Respondent H säger 

också att chanserna för att kolla lite extra på vilka varor han handlar har ökat. Däremot framkommer 

att val av butik att handla i inte kommer påverkas.  

De flesta respondenterna visar ett mönster i att de inte påverkats i val av butik, men i val av vilka varor 

de väljer. Detta kan bero på att det krävs en större ansträngning att åka till en annan butik än att lägga 

ner en annan vara i korgen när man väl är i butiken och handlar. De olika svaren från respondenterna 

kan bero på vad personerna i fråga prioriterar som viktigast, vilket kan grunda sig i olika intressen och 

nivåer av förförståelse. Någon skillnad mellan hållbarhetsredovisningarna kan inte urskiljas. 

För att fånga respondenternas eventuella förändrade uppfattning angående samhällsansvar ställdes 

frågan (16): 

- Vet du efter att ha läst hr vad företag kan göra för att ta samhällsansvar, har du fått förståelse/ 

större förståelse för vad ett företag kan göra för att ta samhällsansvar? Om ja, var de något speciellt 

du läste om? Miljö/ samhälle? 

Vad företag kan göra för att ta samhällsansvar uttrycker respondenterna D och G i grupp 1 

(förförståelse och intresserad), sig blivit mer införstådda med efter att läst hållbarhetsredovisningarna, 

medan respondent I inte uppfattat något nytt företaget kan göra även han uttrycker att han insett hur 

viktigt det är att vara tydlig med hur man som företag arbetar med dessa frågor. 

 

I grupp 2 (mindre/ingen förförståelse och intresserad) svarade samtliga respondenter att de upplevt att 

de vet vad företag kan göra för att ta samhällsansvar, dock berättar en av respondenterna (C) att denna 

framförallt blivit medveten om att själva området namnges som just samhällsansvar, då hon inte visste 

va titeln för området kallades sen tidigare, men visste mycket sen innan inom ämnet sen tidigare. 

Även i grupp 4 (mindre/ingen förförståelse och ointresserad) svarade en av respondenterna (A) att han 

fått nya associationer till att de företagen gör faktiskt kallas samhällsansvar. De andra två 

respondenterna (E, H) bekräftar att de fått insikt i vad företag kan göra för att ta samhällsansvar. 
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Sammanfattningsvis har samtliga respondenter fått en djupare förståelse av vad samhällsansvar 

innebär, vilket kan tolkas som en bekräftelse på att samtliga påverkats på något sätt av att läsa 

hållbarhetsredovisningar oberoende av intresse och förförståelse. 

För att fånga respondenternas eventuella förändrade uppfattning angående samhällsansvar ställdes  

frågan (28)  

- Vet du efter att ha läst hållbarhetsredovisningen vad det innebär att hållbarhetsredovisa, har du fått 

förståelse/ större förståelse för vad det innebär att hållbarhetsredovisa? 

Samtliga respondenter i grupp 1 (förförståelse och intresserad) svarar ja på om de visste vad 

innebörden av hållbarhetsredovisa var. En av respondenterna (I) funderade till och med på att själv 

göra det i sin verksamhet. 

Även samtliga respondenter i grupp 2 (mindre/ingen förförståelse och intresserad) gav uttryck för att 

de fått förståelse för vad det innebär att hållbarhetsredovisa. 

Likaså i grupp 4 (mindre/ingen förförståelse och ointresserad) anger samtliga respondenter att de fått 

förståelse för vad det innebär att hållbarhetsredovisa, även om en av respondenterna (A) inte rakt ut 

bekräftar det. Han uttrycker det som att han endast fått ett ”hum” och en insikt i vad det innebär och 

syftar på att han ej uppfattat minimikraven för att upprätta en hållbarhetsredovisning även om han såg 

att det fanns en checklista. 

Sammanfattat utifrån denna fråga kan det tolkas att det uppnås en förståelse för vad 

hållbarhetsredovisning innebär genom att respondenterna har aktiverats genom att läsa en 

hållbarhetsredovisning. 

Om respondenten hade något att tillägga ställdes fråga (29):  

- Är det något mer som vi inte tagit upp som du funderade på när du läste hr eller skulle vilja tillägga? 

Avslutningsvis avrundades intervjuerna med att fråga respondenterna om det var något som inte tagits 

upp under intervjun, men som de funderat på under läsningen eller om det bara var något de vill 

tillägga. Åtta av tio respondenter svarade nej. Respondent A i grupp 4 sade ”De hade varit spännande 

att se hur de använder sitt samhällsansvar i sin marknadsföring” 

och respondent J i grupp 2 ifrågasatte ” Egentligen varför går man inte ut enklare o bredare för att nå 

ut till sina konsumenter med den här typen av information. Det här var ju nyheter för mig och något 

som jag skulle velat veta utan den här undersökningen”. 
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5. Slutsats 
Studien visade att det inte finns någon entydig uppfattning om hållbarhetsredovisningarna, utan kunde 

endast visa att det kan urskiljas mönster för hur konsumenter uppfattar hållbarhetsredovisningar. 

Konsumenterna uppfattade hållbarhetsredovisningarna olika beroende på vilken förförståelse samt 

intresse de besatt, men även flera faktorer spelade troligtvis in.  

Konsumenterna med förförståelse och intresse uppfattade hållbarhetsredovisningarnas innehåll och 

kvalitet utifrån ett kritiskt förhållningssätt, medan konsumenterna med mindre/ingen förförståelse och 

intresse inte ifrågasätta lika mycket. De uppfattade istället innehållet och kvaliteten i 

hållbarhetsredovisningarna med en viss förvåning, i den bemärkelse att de uppfattade informationen 

som något de inte hade kännedom om sedan tidigare. För konsumenterna med mindre/ingen 

förförståelse och ointresse var det svårare att urskilja några mönster för hur de uppfattade 

hållbarhetsredovisningarna. 

Trots att det framkom olikheter i konsumenternas uppfattning beroende på deras förförståelse och 

intresse har vi utläst det som presenteras nedan. Nedanstående uppfattningar har sin utgångspunkt i 

GRI:s principer. 

Principer för redovisningens innehåll 

 Konsumenterna uppfattade att den väsentligaste informationen för dem handlade om 

produktinformation.  

 Angående hur konsumenterna uppfattade företagens kommunikation med intressenter i 

hållbarhetsredovisningarna framkom delade uppfattningar. Vissa uppfattade att företagens 

kommunikation var bristfällig medan andra uttryckte att den var bra.  

 Konsumenterna uppfattade att hållbarhetsredovisningarnas innehåll hade ett 

hållbarhetssammanhang. 

 Konsumenterna hade svårt att uppfatta huruvida hållbarhetsredovisningarnas innehåll var 

fullständigt eller inte. 

Principer för redovisningens kvalitet 

 De flesta konsumenterna uppfattade mer positiv än negativ information (balans), dock 

uppfattade vissa ingen negativ information. Denna skillnad berodde på vilken 

hållbarhetsredovisning de läst.  

 Konsumenterna uppfattade övervägande att hållbarhetsredovisningarna var detaljerade, men 

att informationen inte helt stämde överens med deras verklighetsuppfattning om företaget. 

Dessa uppfattningar grundar sig i hållbarhetsredovisningarnas precision. 

 Konsumenterna med förförståelse och intresse uppfattade hållbarhetsredovisningarna tydliga, 

vilket inte var lika självklart för konsumenterna med endast intresse. 

 Konsumenterna med förförståelse kritiserade hållbarhetsredovisningarnas tillförlitlighet i 

större utsträckning än de konsumenterna utan förförståelse. 

Studien har inte kunnat visa att tillämpningsnivån av GRI:s ramverk har någon direkt inverkan för hur 

konsumenterna uppfattar hållbarhetsredovisningarna. Endast en av principerna visade på en tydlig 

skillnad mellan ICA och Coop:s hållbarhetsredovisningar, vilken var principen balans. 
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6. Reflektion 
Alla uppfattningar som framkommer från intervjuerna ändar ofta upp i att dessa kan bero på personen i 

fråga. Även om de tillhör olika grupper, kan personerna i samma grupp ha olika intressen inom ämnet 

och olika förförståelse inom ämnet. Trots det har vissa typiska drag inom respektive grupp kunna 

urskiljts. Att det ofta beror på personen i fråga och är svårt att kategorisera till grupp orsakas av att det 

är få respondenter i varje grupp och stor spridning av respondenterna, i sysselsättning, ålder och kön. 

Vi valde medvetet att ha stor spridning av respondenter för att spegla verkligheten, men skulle behöva 

ett större urval av respondenter för att urskilja tydligare mönster.  Detta är något som de som upprättar 

hållbarhetsredovisningar också måste beakta, konsumenterna är olika personer i fråga med olika 

förförståelse och intressen. Företagen måste ta hänsyn till olikheterna, alternativt inrikta sig på 

konsumenter med åtminstone intresse för ämnet. Det kan tänkas att konsumenter utan förförståelse och 

intresse ändå varken kommer läsa eller ta till sig hållbarhetsredovisningarna. Om företag fokuserar 

enbart på personer som har både förförståelse och intresse utesluts en stor konsumentgrupp med 

intresse som skulle vilja läsa och ta till sig hållbarhetsredovisningen.  

Det framkom i studien att konsumenter förväntar sig att företag tar ansvar, även om konsumenterna 

inte vet hur eller i vilken omfattning. Företagen behåller på så sätt sina konsumenter. Det är dock svårt 

att locka till sig nya konsumenter genom att visa vad de gör för att ta samhällsansvar, eftersom det är 

mer eller mindre en självklarhet idag. Däremot tror vi att företag kan förlora kunder om de missbrukar 

sitt ansvar. Det framkommer i studien hur det är svårare att påverka konsumenterna att aktivt välja 

butik än att aktivt välja varor i den butik de handlade. 

Principer för innehållet 

Av innehållet i hållbarhetsredovisningen framkom det genom studien att konsumenterna uppfattade 

produktinformation som väsentligast, vilket vi utläser som något företagen borde fokusera på 

gentemot konsumenterna. Detta återfinns i både Coops och ICAs hållbarhetsredovisningar.  

Behovet av information genom kommunikation var svårt för respondenterna att besvara trots 

läsanvisningarna. Det som framkom var att kommunikation är något bra i den bemärkelse att det sätter 

press på företag emellan varandra och för att nå ut till konsumenterna, då främst genom personal i 

butik. Dock upplevde flera respondenter att den kommunikationen mellan företaget och butikspersonal 

var bristfällig, vilket även framkommer i flera sammanhang under intervjun.  

Kommunikation genom olika kanaler är viktigt att beakta och något som skulle vara intressant att 

studera. Det framkom upplevelser från konsumenterna som visade på att mycket som företagen gör 

inte når konsumenterna. Hur företagen kan nå konsumenterna med sin hållbarhetsredovisning är något 

vi anser viktigt att fundera över. Ett förslag skulle kunna vara att separera hållbarhetsredovisningen 

från årsredovisningen och då kunna placera den i butikerna, liksom andra företag i olika branscher har 

gjort. Alternativt även en separat förenklad version skulle kunna få ointresserade konsumenter 

intresserade. Studien har uppenbarat att företagen bör fundera på hur innehållet i 

hållbarhetsredovisningen kan användas och sändas ut genom andra kommunikationskanaler för att på 

så vis nå konsumenterna.  

Angående hållbarhetsredovisningarnas innehåll uppfattade de flesta respondenterna att all information 

var kopplad till hållbarhet. Det observerades dock att respondenterna hade olika innebörd i begreppen, 

som till exempel hållbarhet och samhällsansvar.  

Om innehållet var det svårt att urskilja någon entydig uppfattning angående fullständigheten av 

information, vilket troligen var svårt för konsumenterna att bedöma.  
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Principer för kvalitet 

Enligt GRI:s riktlinjer och ramverk är balans av positiv och negativ information en princip för att 

hållbarhetsredovisningen ska inneha kvalitet. Balans var en av få principer som det gick att utläsa en 

tydlig skillnad mellan ICA och Coops hållbarhetsredovisningar i alla tre grupper. Respondenterna 

uppfattade negativ information i Coops, men ej i ICA:s. Det var dock svårt att utläsa vilka 

konsekvenser de fick, exempelvis pratade respondenterna gott om att redovisa både positivt och 

negativt, men det gick inte att utläsa om det skulle kunna påverka tillförlitligheten av 

hållbarhetsredovisningen, vilket skulle kunna var intressant att studera. Tillförlitligheten skilde sig inte 

mellan hållbarhetsredovisningarna utifrån studien. Man kan tänka sig att det uppfattas i mindre grad 

som ett reklamblad om de även tar upp negativ information och informerar om områden de ännu inte 

uppnått utsatta mål inom. 

Innehållet uppfattades detaljerat, men alla delarna stämde inte med respondenternas 
verklighetsuppfattning. Uppfattningen av tydligheten i hållbarhetsredovisningarna skiljer sig.  Det är 

åter viktigt att fundera på vilka hållbarhetsredovisningen upprättas till, eftersom förförståelse och 

intresse varierar stort bland konsumenterna och se till vilka kommunikationskanaler som används och 
är effektivast för att nå konsumenterna. 
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Bilaga 1 
Respondenterna delades in i två intervjugrupper, delvis utifrån de fyra klassificeringar de tillhörde 

med även utifrån kön, ålder och sysselsättning. För att få en jämn fördelning mellan de två grupperna 

med utgångspunkt i dessa fyra aspekter började uppdelningen med hänsyn till om respondenten var 

intresserad eller ointresserad av samhällsansvar samt huruvida de hade en förförståelse för 

hållbarhetsredovisningar eller inte. Detta resulterade i att respondent D och I valdes till grupp Coop 

samt att respondent G valdes till grupp ICA. Respondent D, I och G klassificerades som intresserade 

av samhällsansvar och inneha en förförståelse för hållbarhetsredovisningar. Utav dessa tre 

respondenter var två kvinnor och en man, vilket var anledningen till att kvinnorna delades upp på de 

båda grupperna. Vidare delades de respondenter in i grupperna som klassificerades som intresserade 

av samhällsansvar, men hade en mindre eller ingen förförståelse av hållbarhetsredovisningar. 

Respondent B och C var kvinnor mellan 20-30 år och respondent F och J kvinnor mellan 30-50 år, 

utifrån detta delades respondent B och J till grupp Coop och respondent C och F till grupp ICA. Den 

sista klassificeringen var de respondenter som var ointresserade av samhällsansvar samt hade en 

mindre eller ingen förförståelse för hållbarhetsredovisningar. Dessa respondenter var A, E och H och 

samtliga var män, respondent A och E var båda mellan 20 och 30 år och delas därför upp så att 

respondent A hamnade i grupp ICA och respondent E i grupp Coop. För att få en jämn fördelning av 

män i de två olika intervjugrupperna delades respondent H in i grupp ICA. Slutresultatet för 

uppdelning blev att respondent A, C, F, G och H tillhör grupp ICA och respondent B, D, E, I och J 

tillhör grupp. Denna indelning återfinns nedan i en matris. 

  

 

Grupp ICA 

   

Grupp 

Coop 

  

 
Förförståelse 

Mindre/ingen 

förförståelse 
  

Förförståelse 

Mindre/ingen 

förförståelse 

Intresserad 

 
 G C F 

 

Intresserad 

 
 D I B J 

Ointresserad 

 

   A H 
 

Ointresserad 

 

   E 

 

 

Modell 3. Utfall av i vilken grupp respondenterna blev indelade i utifrån vilken förförståelse 

 

 och intresse respondenten besatt  
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Bilaga 2 
Hej!       Den 10 december 2010 

Vi skriver c-uppsats på Handelshögskolan i Örebro och har valt att fördjupa oss inom ämnet 

hållbarhetsredovisning. Hållbarhet är säkert ett begrepp som du känner till från exempelvis media, 

men vad är en hållbarhetsredovisning egentligen? Om du inte känner till det sedan innan ska du nu få 

kännedom om det.  

Flera stora företag och organisationer hållbarhetsredovisar idag och du ska få läsa en som upprättats 

av Coop. Hållbarhetsredovisningen finner du på sida 34 till och med sida 57 i dokumentet. Det är inte 

meningen att du ska läsa vartenda ord, utan vi har tänkt oss en lästid på cirka 30 minuter.  Börja med 

att kika på innehållsförteckningen, disponera sedan tiden och skapa dig en uppfattning om 

innehållet. Tänk på vilka olika typer av information företaget förmedlar i hållbarhetsredovisningen. Vi 

vill också försäkra oss om att du som läser Coops hållbarhetsredovisning inte missar sida 39, 

”Översikt KF:s intressentdialog”. Vi ber dig även ta tid för att se hur lång tid du faktiskt lagt på att 

läsa, då vi vet att tiden lätt kan flyga iväg. 

 

Vi vill även passa på att informera om intervjun, då vi ses över en fika och kommer samtala kring 

Coops hållbarhetsredovisning . Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter. 

Tack för att du medverkar och trevlig läsning!  

Vi ser fram emot intervjun! 

 

Hälsningar 

Emma, Emma & Rina 
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Hej!     Den 10 december 2010 

Vi skriver c-uppsats på Handelshögskolan i Örebro och har valt att fördjupa oss inom ämnet 

hållbarhetsredovisning. Hållbarhet är säkert ett begrepp som du känner till från exempelvis media, 

men vad är en hållbarhetsredovisning egentligen? Om du inte känner till det sedan innan ska du nu få 

kännedom om det.  

Flera stora företag och organisationer hållbarhetsredovisar idag och du ska få läsa en som upprättats 

av ICA. Hållbarhetsredovisningen finner du på sida 33 till och med sida 62 i dokumentet. Det är inte 

meningen att du ska läsa vartenda ord, utan vi har tänkt oss en lästid på cirka 30 minuter.  Börja med 

att kika på innehållsförteckningen av hållbarhetsredovisningen, disponera sedan tiden och skapa dig 

en uppfattning om innehållet. Tänk på vilka olika typer av information företaget förmedlar i 

hållbarhetsredovisningen. Vi vill också försäkra oss om att du som läser ICA:s hållbarhetsredovisning 

inte missar sida 37, ”Intressenternas nyckelfrågor och dialoger under 2009”.  Vi ber dig även ta tid för 

att se hur lång tid du faktiskt lagt på att läsa, då vi vet att tiden lätt kan flyga iväg. 

 

Vi vill även passa på att informera om intervjun, då vi ses över en fika och kommer samtala kring 

hållbarhetsredovisning . Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter. 

Tack för att du medverkar och trevlig läsning!  

Vi ser fram emot intervjun! 

 

Hälsningar 

Emma, Emma & Rina 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 
Fakta 

1. Namn  

2. Kön  

3. Ålder 

4. Sysselsättning 

5. Antal nedlagda minuter på att läsa hållbarhetsredovisningen inför intervjun 

Öppna frågor 

6. Vad tyckte du om det du läste?  

7. Är det någon speciell bild som du kommer bära med dig från läsningen?  

8. Var det något som förvånade dig under läsningen? 

 

Processfrågor innan – efter & Principfrågor 

9. Tycker du att du förstått vad du läst? (Tydlighet) 

10. Var det något som var svårare att förstå? (Tydlighet) 

11. Hur bekant var du med begreppet ”hållbarhetsredovisning” sedan innan? 

12. Upplevde du några andra nya ord och begrepp? Om ja, kommer du ihåg några 

speciella?(Tydlighet) 

 

 

13. På vilket sätt tror du att ditt intresse för samhällsansvar har påverkats av att ha läst 

hållbarhetsredovisningen? Vad tror du påverkade dig mest? Varför tror du inte att du påverkades? 

14. Kommer du att börja handla hos någon speciell livsmedelskedja efter att ha läst hr?  

Kommer du att fortsätta handla hos någon speciell livsmedelskedja efter att ha läst hr?  

Kommer du börja tänka mer medvetet på i vilken livsmedelskedja du handlar i efter att ha läst hr? 

Vilken livsmedelsbutik i så fall och är det på grund av deras samhällsansvar i så fall? 

15. Kommer du börja handla varor med miljöprofil ex krav/ närproducerat efter ha läst hr? 

Kommer du fortsätta handla varor med miljöprofil ex krav/ närproducerat efter ha läst hr? 

Kommer du börja tänka mer medvetet på vilka varor du handlar efter att ha läst hr tror du? 

16. Vet du efter att ha läst hr vad företag kan göra för att ta samhällsansvar, har du fått förståelse/ 

större förståelse för vad ett företag kan göra för att ta samhällsansvar? Om ja, var de något speciellt du 

läste om? Miljö/ samhälle? 

17. Tyckte du informationen du fick i hållbarhetsredovisningen var tillräklig för att kunna göra en 

bedömning angående företagets samhällsansvar? (Fullständighet) 

18. Var det någon information som du anser dig sakna i hållbarhetsredovisningen? I så fall vilken? 

(Fullständighet) 

19. Tycker du att informationen var detaljerad? (Precision)Minns du vilken i så fall? 

20. Stämmer informationen överens med din verklighetsuppfattning inom företagets samhällsansvar? 

(Precision) På vilket sätt? 

21. Känner du att informationen i hållbarhetsredovisningen är trovärdigt för dig? (Tillförlitlighet) Vad 

tror du gör att du uppfattade den trovärdig/ icke trovärdig? 

22. Upplevde du både positiv och negativ information angående företagets samhällsansvar? (Balans)  

Var det någon av delarna som presenterades i större grad än den andra? (Balans) 

23. Var det någon del av hållbarhetsredovisningen som du tycke var mer viktig och mer användbar för 
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dig som konsument? (Väsentlighet) 

 I så fall på vilket sätt kommer du använda dig av informationen? (Väsentlighet) 

24. Var någon del av informationen som kändes mindre viktig/oväsentlig för dig? I så fall vilken? 

(Väsentlighet)  

25. Var det någon del som du anser inte hade något med hållbar utveckling att göra? I så fall vilken? 

(Hållbarhetssammanhang)  

26. Uppfattade du behovet av information inom samhällsansvar för företagets intressenter, exempelvis 

leverantörer, samarbetspartners och personal? (Kommunikation med intressenterna) 

27. Uppfattade du behovet av information inom samhällsansvar för konsumenter? (Kommunikation 

med intressenterna) 

28. Vet du efter att ha läst hr vad det innebär att hr, har du fått förståelse/ större förståelse för vad det 

innebär att hr? 

29. Är det något mer som vi inte tagit upp som du funderade på när du läste hr eller skulle vilja 

tillägga? 
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Bilaga 4 
Intervjusvar från respondenterna 

Fråga   

1. Respondent A 

2. Kön Man 

3. Ålder 28 

4. Sysselsättning Marknadsförare 

5. Antal nedlagda minuter på att läsa hållbarhetsredovisningen 
inför intervjun 30 min 

    

6. Vad tyckte du om det du läste? 

Spännande läsning, lite för 
mycket ”slå sig på bröstet” – 
höjer sig själva till skyarna. 
Det var för mycket 
upprepningar, samma saker 
om och om igen, ex 
förändringar som skett under 
2009. Saknade jämförande 
information med andra 
organisationer. 

7. Är det någon speciell bild du kommer bära med dig från 
läsningen? 

Att de höjer strukturen för 
sina medarbetare, ex trivsel, 
genomgångar och aktiviteter 
som jag ej tror uppfylls. 

8. Var det något som förvånade dig under läsningen? 

Hajade ej till på något. Förstår 
att de gör allt detta även om 
jag inte visste de innan. 
Mycket fluff fluff. Jo föresten, 
något som fick upp mina ögon 
var inköps kontoret i Asien, 
trots inte att de gör de 
genuint dock utan snarare för 
att slippa komma i kläm och 
blåsväder. 

    

9. Tycker du att du har förstått vad du läst? Ja. 

10. Var det något som var svårare att förstå? 
Nej, tror jag fick med det 
mesta. 

11. Hur bekant var du med begreppet hållbarhetsredovisning sedan 
innan? Inte alls, men blivit bekant. 

12. Upplevde du några andra nya ord och begrepp? Kommer du 
ihåg några speciella? 

Många, men kan ej återge. Ex 
många organisationer. 

    

13. På vilket sätt tror du ditt intresse har påverkats av att ha läst 
hållbarhetsredovisningen? Vad tror du påverkade dig mest? Varför 
tror du inte att du påverkades? 

Ingenting egentligen, inget 
wow. Mest personalfrågorna 
som intresserar mig. 
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14. Kommer du att börja handla hos någon speciell livsmedelskedja 
efter att ha läst hålbarhetsredovisningen? Kommer du att fortsätta 
handla hos någon speciell livsmedelskedja efter att ha läst 
hållbarhetsredovisningen? Kommer du börja tänka mer medvetet 
på vilken livsmedelskedja du handlar i efter att du läst 
hållbarhetsredovisningen? I vilken livsmedelsbutik i så fall och är 
det på grund av samhällsansvar? 

Nej, anser att det är 
”bullshit”, inget som de unikt 
står för utan något de vet att 
de måste göra liksom andra 
företag gör, annars förlorar de 
marknadsandelar. Inget 
genuint bakom 
hållbarhetsredovisningen. 

15. Kommer du börja handla varor med exempelvis miljöprofil? 
Kommer du fortsätta handla varor med exempel miljöprofil? 
Kommer du börja tänka mer medvetet på vilka varor du handlar 
efter att ha läst hållbarhetsredovisningen tror du?  

Spontant nej, men vet inte 
helt om de är sant. 
Undermedvetet vill jag nog 
intressera mig och då inte för 
miljön direkt utan mer stödja 
lokalt och mindre 
producenter framför större. 
Tänka på det men inte aktivt 
handla för det.  

16. Vet du efter att ha läst hållbarhetsredovisningen vad företag 
kan göra för att ta samhällsansvar? Har du fått förståelse/större 
förståelse av vad företag kan göra för att ta samhällsansvar? Om ja, 
var det npgot speciellt du läst om? Miljö/ samhälle. 

Ja, nja. Visste endel innan, 
men tex hjälpa 
lokalproducerat. Fått nya 
associtioner tex att det 
faktiskt är olika typer av saker 
som man kallar 
samhällsansvar.  

17. Tyckte du informationen du fick i hållbarhetsredovisningen var 
tillräcklig för att kunna göra en bedömning angående företagets 
samhällsansvar? 

Inte på något sätt. För 
okunnig själv att bedöma, 
vilket jag tror fler är med mig. 
Informationen går ej att sätta 
i perspektiv. Inga osanningar 
kanske men… kanske hade 
varit mer intressant med en 
externt upprättad rapport 
med sammanställning över 
fler företags samhällsansvar. 

18. Var det någon information du anser dig sakna i 
hållbarhetsredovisningen? I så fall vilken? 

I så fall kanske jämförelse 
uppgifter. 

19. Tycker du informationen var detaljerad? Minns du vilken i så 
fall? 

För detaljerad, skulle 
föredragit en ytligare 
inledning och sen själv kunna 
välja fördjupningsområden 
man vill gå in i. Svårt att 
utläsa tabellerna. 

20. Stämmer informationen överens med din 
verklighetsuppfattning inom företagets samhällsansvar? På vilket 
sätt? 

Nej. Personalens roll gravt 
förskönat. Säkert 
huvudkontorets önskan når ej 
ut.  
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21. Känner du att informationen i hållbarhetsredovisningen är 
trovärdig för dig? Vad tror du gör att du uppfattade den trovärdig/ 
icke trovärdig? 

Ej trovärdigt, men de är nog ej 
heller rena osanningar men 
inte hela sanningen. Ex 
lastbilschaförerna som ska 
utbildas i miljövänligkörning 
känns inte som ngt de lyckats 
genomföra helt ut. Tanken 
god men ej utfört. 

22. Upplevde du både positiv och negativ information om 
företagets samhällsansvar? Var det någon av delarna som 
presenterades i större grad än den andra? 

Saknade den negativa eller 
åtminstone den självkritiska. 
Läste kanske små exempel 
men endast sånna som redan 
var åtgärdade. De skulle gott 
kunna ha ex ”här är vi idag 
och detta jobbar vi på” detta 
hade skapat mer trovärdighet 
med mer planer över vad de 
ska göra framåt. 

23. Var det någon del av hållbarhetsredovisningen som var mer 
viktig och mer användbar för dig som konsument? I så fall på vilket 
sätt kommer du använda dig av informationen? 

Kommer nog ej direkt ändra 
mitt tänk. 

24. Var någon del av informationen som kändes mindre viktig / 
oväsentlig för dig? I så fall vilken? 

Är ju egentligen inte mycket 
för miljösnacket 

25. Var det någon del som du anser inte hade något medhållbar 
utveckling att göra? I så fall vilken? 

Nej allt hör säkert hemma 
där.  

26. Uppfattade du behovet av information inom samhällsansvar för 
företagets intressenter? 

Speciellt emot leverantörer 
och branchorg. Men inte helt 
greppbart för franchistagare 
och personal. Dessa är ej så 
mottagliga.  

27. Uppfattade du behovet av information inom samhällsansvar 
från konsumenter? 

Nej de behöver ej veta, men 
fint att kunna ta reda på.  

28. Vet du efter att ha läst  hållbarhetsredovisningen vad det 
innebär att hållbarhetsredovisa? Har du fått förståelse/ större 
förståelse för vad det innebär?  

Nej men fått en inblick och ett 
humm. Vet ej minimumkrav 
trots att jag såg att de fanns 
en checklista.  

29. Är det något mer som vi inte har tagit upp som du funderade på 
när du läste hållbarhetsredovisningen eller som du skulle vilja 
tillägga? 

De hade varit spännande att 
se hur de använder sitt 
samhällsansvar i sin 
marknadsföring. 
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1. Respondent B 

2. Kön Kvinna 

3. Ålder 22 

4. Sysselsättning Student 

5. Antal nedlagda minuter på att läsa hållbarhetsredovisningen 
inför intervjun 40 min 

    

6. Vad tyckte du om det du läste? 

Intressant, jag visste inte att 
det jobbade så pass mycket 
med det. 

7. Är det någon speciell bild du kommer bära med dig från 
läsningen? 

Coop kanske inte är så tokigt 
ändå. Att de lägger ner så 
mycket arbete som berör 
hållbarhet. 

8. Var det något som förvånade dig under läsningen? 

Att de väger allt restavfall tex 
pappkartonger, så att de vet 
hur mycket de ha återvunnit. 

    

9. Tycker du att du har förstått vad du läst? 
Ja, men hängde inte med på 
vad KF var. 

10. Var det något som var svårare att förstå? 

Kopplingen mellan kund och 
företag. Förstod inte riktigt 
strukturen i företaget. 

11. Hur bekant var du med begreppet hållbarhetsredovisning sedan 
innan? Inte alls. 

12. Upplevde du några andra nya ord och begrepp? Kommer du 
ihåg några speciella? 

Ja, det var nya begrepp. 
Kommer inte ihåg något 
specifikt. 

    

13. På vilket sätt tror du ditt intresse har påverkats av att ha läst 
hållbarhetsredovisningen? Vad tror du påverkade dig mest? Varför 
tror du inte att du påverkades? 

Till det positiva. Fick större 
förtroende för Coop och deras 
ekologiska produkter. Trodde 
att det var mer ett säljtrick, 
men de jobbar tydligen 
väldigt hårt för det. 

14. Kommer du att börja handla hos någon speciell livsmedelskedja 
efter att ha läst hålbarhetsredovisningen? Kommer du att fortsätta 
handla hos någon speciell livsmedelskedja efter att ha läst 
hållbarhetsredovisningen? Kommer du börja tänka mer medvetet 
på vilken livsmedelskedja du handlar i efter att du läst 
hållbarhetsredovisningen? I vilken livsmedelsbutik i så fall och är 
det på grund av samhällsansvar? Ja, på ICA. 

15. Kommer du börja handla varor med exempelvis miljöprofil? 
Kommer du fortsätta handla varor med exempel miljöprofil? 
Kommer du börja tänka mer medvetet på vilka varor du handlar 
efter att ha läst hållbarhetsredovisningen tror du?  

Jag ska börja köpa mer 
närproducerat och ekologiska 
varor. 
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16. Vet du efter att ha läst hållbarhetsredovisningen vad företag 
kan göra för att ta samhällsansvar? Har du fått förståelse/större 
förståelse av vad företag kan göra för att ta samhällsansvar? Om ja, 
var det något speciellt du läst om? Miljö/ samhälle. 

Jag har fått en förståelse. Det 
gör väldigt mycket, tex 
minskning av 
energiförbrukning, val av 
produkter, tåg när dem 
transporterar varor. 

17. Tyckte du informationen du fick i hållbarhetsredovisningen var 
tillräcklig för att kunna göra en bedömning angående företagets 
samhällsansvar? 

Ja, det står ju tydligt med vad 
de inte har uppnått. 

18. Var det någon information du anser dig sakna i 
hållbarhetsredovisningen? I så fall vilken? 

Nja, kanske vad de menar 
med ekologiska varor, deras 
egna gröna varor och 
närproducerat. Mer definierat 
och förklarat. 

19. Tycker du informationen var detaljerad? Minns du vilken i så 
fall? 

Ja, bra ur ett kundperspektiv 
tycker jag. Mer detaljerat 
skulle inte bli bra. 

20. Stämmer informationen överens med din 
verklighetsuppfattning inom företagets samhällsansvar? På vilket 
sätt? 

Stämmer inte överrens. 
Trodde inte att de gjorde 
sånna undersökningar och 
arbeten och satte upp massa 
mål inom samhällsansvar. 

21. Känner du att informationen i hållbarhetsredovisningen är 
trovärdig för dig? Vad tror du gör att du uppfattade den trovärdig/ 
icke trovärdig? Ja. 

22. Upplevde du både positiv och negativ information om 
företagets samhällsansvar? Var det någon av delarna som 
presenterades i större grad än den andra? 

Ja det var ganska många 
gånger då de pratade om 
saker de inte nådde upp till. 
Nånting om bensin o diesel. 

23. Var det någon del av hållbarhetsredovisningen som var mer 
viktig och mer användbar för dig som konsument? I så fall på vilket 
sätt kommer du använda dig av informationen? 

Att de gjorde arbete för 
fiskarna i Östersjön, ligger 
nära oss så det känns extra 
viktigt. Något man kan 
relatera till. Skänkte 25 
miljoner nånstans. I Kenya 
planterade de träd. 

24. Var någon del av informationen som kändes mindre viktig / 
oväsentlig för dig? I så fall vilken? Nej, kanske lite mycket text. 

25. Var det någon del som du anser inte hade något med hållbar 
utveckling att göra? I så fall vilken? Nej.  

26. Uppfattade du behovet av information inom samhällsansvar för 
företagets intressenter? 

Sida 39 uppfattade jag som 
att det var något i den 
riktingen.  
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27. Uppfattade du behovet av information inom samhällsansvar 
från konsumenter? 

Det som jag skulle vilja veta är 
gränserna för deras 
klassificering av varorna. Om 
de har några dåliga varor, hur 
dåliga är de då. Tex arbetar de 
för nolltolerans mot 
barnarbete eller är ”lite” 
okej? Mer vardagsursprung, 
beröra alla varor och göra det 
lätt för mig som konsument 
att ha koll på ledet. 

28. Vet du efter att ha läst  hållbarhetsredovisningen vad det 
innebär att hållbarhetsredovisa? Har du fått förståelse/ större 
förståelse för vad det innebär?  

Ja, att tänka kring och ha mål 
för att förbättra miljön, 
fungerar även som en reklam. 
Ha koll på läget, se hur 
mycket de släpper ut mm. 

29. Är det något mer som vi inte har tagit upp som du funderade på 
när du läste hållbarhetsredovisningen eller som du skulle vilja 
tillägga? Nej.  
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Fråga   

1. Respondent C 

2. Kön Kvinna 

3. Ålder 24 

4. Sysselsättning Egenföretagare 

5. Antal nedlagda minuter på att läsa hållbarhetsredovisningen 
inför intervjun 30 min 

    

6. Vad tyckte du om det du läste? 
Många olika delar och en del 
mer spännande än andra. 

7. Är det någon speciell bild du kommer bära med dig från 
läsningen? 

Inte direkt, men de är ju 
intressant att se vad som sker 
bakom ”hyllorna” i butiken 

8. Var det något som förvånade dig under läsningen? 

Att de är små mycket man kan 
göra och att de skriver de i ett 
sånt dokument, ex 
miljöbilpoolar för 
medarbetarna till anpassade 
recept för matöverkänsliga 

    

9. Tycker du att du har förstått vad du läst? 

Ja de mesta, vissa saker är ju 
svårt att relatera till tex. När 
de skriver om alla olika  

10. Var det något som var svårare att förstå? Se 9. 

11. Hur bekant var du med begreppet hållbarhetsredovisning sedan 
innan? 

Inte alls, visste inte vad det 
var eller innebar att redovisa 
hållbarhet. 

12. Upplevde du några andra nya ord och begrepp? Kommer du 
ihåg några speciella? Ja, men vet inte riktigt vad. 

    

13. På vilket sätt tror du ditt intresse har påverkats av att ha läst 
hållbarhetsredovisningen? Vad tror du påverkade dig mest? Varför 
tror du inte att du påverkades? 

Blivit medveten om allt man 
kan göra runt omkring en 
verksamhet. Och att de är så 
många olika delar. För mig är 
det ju viktigt med val av varor 
och det kommer jag fortsätta 
vara. 

14. Kommer du att börja handla hos någon speciell livsmedelskedja 
efter att ha läst hålbarhetsredovisningen? Kommer du att fortsätta 
handla hos någon speciell livsmedelskedja efter att ha läst 
hållbarhetsredovisningen? Kommer du börja tänka mer medvetet 
på vilken livsmedelskedja du handlar i efter att du läst 
hållbarhetsredovisningen? I vilken livsmedelsbutik i så fall och är 
det på grund av samhällsansvar? 

Nej, inspirationen i butiken är 
viktigast, sen tror jag de är de 
mesta samma mellan 
kedjorna. Butik går framför 
kedja. 

15. Kommer du börja handla varor med exempelvis miljöprofil? 
Kommer du fortsätta handla varor med exempel miljöprofil? 
Kommer du börja tänka mer medvetet på vilka varor du handlar 
efter att ha läst hållbarhetsredovisningen tror du?  Fortsätta . Se även 13. 
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16. Vet du efter att ha läst hållbarhetsredovisningen vad företag 
kan göra för att ta samhällsansvar? Har du fått förståelse/större 
förståelse av vad företag kan göra för att ta samhällsansvar? Om ja, 
var det något speciellt du läst om? Miljö/ samhälle. 

Ja, och framför allt blivit 
medveten om att det 
namnges samhällsansvar. 
Mycket vet man ju men 
tänker inte på vad det är. 

17. Tyckte du informationen du fick i hållbarhetsredovisningen var 
tillräcklig för att kunna göra en bedömning angående företagets 
samhällsansvar? 

Svårt att svara på, känner inte 
att jag kan bedöma det, men 
det står ju mycket bra som de 
gör. 

18. Var det någon information du anser dig sakna i 
hållbarhetsredovisningen? I så fall vilken? Vet inte. Tror inte de. 

19. Tycker du informationen var detaljerad? Minns du vilken i så 
fall? 

Ja men det gör jag nog, 
kändes som att det var 
mycket faktarutor och sånt. 

20. Stämmer informationen överens med din 
verklighetsuppfattning inom företagets samhällsansvar? På vilket 
sätt? 

Både ja och nej, tror säkert att 
de gör de mesta men utifrån 
butikerna kan det skilja sig 
tror jag.  

21. Känner du att informationen i hållbarhetsredovisningen är 
trovärdig för dig? Vad tror du gör att du uppfattade den trovärdig/ 
icke trovärdig? Ja, de tror jag.  

22. Upplevde du både positiv och negativ information om 
företagets samhällsansvar? Var det någon av delarna som 
presenterades i större grad än den andra? 

Mest positiv, mest saker som 
de gjort och det är ju bra. Tror 
inte att jag läste om några 
områden de inte ännu 
lyckats… 

23. Var det någon del av hållbarhetsredovisningen som var mer 
viktig och mer användbar för dig som konsument? I så fall på vilket 
sätt kommer du använda dig av informationen? 

Det var ju vissa delar om oss 
som konsumenter och hur de 
jobbar mot oss, men jag 
tycker även information om 
produkter t.ex tillsatser är 
intressant. 

24. Var någon del av informationen som kändes mindre viktig / 
oväsentlig för dig? I så fall vilken? 

De om Norge och Baltikum 
kändes svårt att intressera sig 
för.  

25. Var det någon del som du anser inte hade något med hållbar 
utveckling att göra? I så fall vilken? 

Nej de tror jag inte, känns 
som de mesta kan gå under 
hållbar utveckling  

26. Uppfattade du behovet av information inom samhällsansvar för 
företagets intressenter? 

Tror säkert det är bra att 
andra runtom företaget kan 
se och läsa vad de gör. Det 
ökar pressen att ta ansvar 
som verksamhet. 

27. Uppfattade du behovet av information inom samhällsansvar 
från konsumenter? se. 26 

28. Vet du efter att ha läst  hållbarhetsredovisningen vad det 
innebär att hållbarhetsredovisa? Har du fått förståelse/ större 
förståelse för vad det innebär?  

Tro jag fått förståelse, det är 
ett dokument där man skriver 
ner allt man gjort för att få en 
bättre verksamhet gentemot 
tex miljön eller mig som 
konsument 
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29. Är det något mer som vi inte har tagit upp som du funderade på 
när du läste hållbarhetsredovisningen eller som du skulle vilja 
tillägga? Nope 
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Fråga   

1. Respondent D 

2. Kön Kvinna 

3. Ålder 26 

4. Sysselsättning 
Assisterande 
företagsrådgivare Bank 

5. Antal nedlagda minuter på att läsa hållbarhetsredovisningen 
inför intervjun 45 min 

    

6. Vad tyckte du om det du läste? 

Bra att de redovisar vad de 
gör, känns lätt för företaget 
att ”sätta på print”. Men vad 
gör de egentligen? Mycket 
text. 

7. Är det någon speciell bild du kommer bära med dig från 
läsningen? 

Hur viktigt det är att integrera 
hela flödeskedjan hos företag 
där Coop är en liten del men 
tar ansvar för både 
leverantörer, transport, 
medarbetare och 
slutkonsumenter. 

8. Var det något som förvånade dig under läsningen? Nej. 

    

9. Tycker du att du har förstått vad du läst? 

Ja, dock kan det tydliggöras. 
Exempel kan ett cirkeldiagram 
visa för hur stor del av 
försäljningen som är 
ekologiska varor. 

10. Var det något som var svårare att förstå? Nej, hänvisar till fråga 9. 

11. Hur bekant var du med begreppet hållbarhetsredovisning sedan 
innan? 

Kände till vad det innebär och 
hur företag kan arbeta med 
det. 

12. Upplevde du några andra nya ord och begrepp? Kommer du 
ihåg några speciella? GRI. 

    

13. På vilket sätt tror du ditt intresse har påverkats av att ha läst 
hållbarhetsredovisningen? Vad tror du påverkade dig mest? Varför 
tror du inte att du påverkades? 

Tänker på miljön mer. 
Kommer plocka på mig mer 
krav och miljömärkta 
produkter nästa gång jag går 
ner och handlar. Kommer 
även fundera mer på hur 
företag kan påverka och hur 
de använder sig av det i den 
operativa verksamheten. 
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14. Kommer du att börja handla hos någon speciell livsmedelskedja 
efter att ha läst hålbarhetsredovisningen? Kommer du att fortsätta 
handla hos någon speciell livsmedelskedja efter att ha läst 
hållbarhetsredovisningen? Kommer du börja tänka mer medvetet 
på vilken livsmedelskedja du handlar i efter att du läst 
hållbarhetsredovisningen? I vilken livsmedelsbutik i så fall och är 
det på grund av samhällsansvar? 

Ja, definitivt. Coop pga deras 
arbete med samhällsansvaret. 

15. Kommer du börja handla varor med exempelvis miljöprofil? 
Kommer du fortsätta handla varor med exempel miljöprofil? 
Kommer du börja tänka mer medvetet på vilka varor du handlar 
efter att ha läst hållbarhetsredovisningen tror du?  Ja, se fråga 14. 

16. Vet du efter att ha läst hållbarhetsredovisningen vad företag 
kan göra för att ta samhällsansvar? Har du fått förståelse/större 
förståelse av vad företag kan göra för att ta samhällsansvar? Om ja, 
var det något speciellt du läst om? Miljö/ samhälle. 

Har fått en större förståelse 
för vad Coop kan göra för att 
ta samhällsansvar. Närodlat, 
transporter genom tåg. 

17. Tyckte du informationen du fick i hållbarhetsredovisningen var 
tillräcklig för att kunna göra en bedömning angående företagets 
samhällsansvar? Nej. 

18. Var det någon information du anser dig sakna i 
hållbarhetsredovisningen? I så fall vilken? 

Vill ha en jämförelse med 
konkurrenter. Mer utfall och 
faktiska resultat istället för 
fina ord och berättelser. 

19. Tycker du informationen var detaljerad? Minns du vilken i så 
fall? 

Ja, de specificerar 
koldioxidutsläpp vid 
transporter som kan jämföras 
mellan år.  

20. Stämmer informationen överens med din 
verklighetsuppfattning inom företagets samhällsansvar? På vilket 
sätt? 

Ja, ekologiska och fair trade 
varor, de har även enskilda 
butiken som endast säljer 
dessa produkter. Erbjuder 
inte bara dessa varor för 
konsumenter, det ligger 
verkligen ett arbete bakom. 
Coop har dessa som 
fokusområden. 

21. Känner du att informationen i hållbarhetsredovisningen är 
trovärdig för dig? Vad tror du gör att du uppfattade den trovärdig/ 
icke trovärdig? 

Ja, till stor del. Dock är den 
även marknadsföring av 
företaget. Mycket ambitioner. 

22. Upplevde du både positiv och negativ information om 
företagets samhällsansvar? Var det någon av delarna som 
presenterades i större grad än den andra? 

Uppfattade ett stycke där de 
beskrev negativa delar, men 
det övergick till något mer 
positivt. Mer i positiv anda. 
Beskrev medarbetarnas 
missnöje med förklarade 
sedan varför detta mål inte 
hade uppnåtts. 

23. Var det någon del av hållbarhetsredovisningen som var mer 
viktig och mer användbar för dig som konsument? I så fall på vilket 
sätt kommer du använda dig av informationen? 

Produkter och 
produktutveckling. Hur de 
utvecklar produkterna för att 
bli mer hälsosamma.  
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24. Var någon del av informationen som kändes mindre viktig / 
oväsentlig för dig? I så fall vilken? Hänvisar till fråga 23. 

25. Var det någon del som du anser inte hade något med hållbar 
utveckling att göra? I så fall vilken? 

Hur de jobbade med sina 
kunder. Det är något som ska 
märkas i butiken, behövs inte 
beskrivas här. 

26. Uppfattade du behovet av information inom samhällsansvar för 
företagets intressenter? 

Nej, hållbar utveckling är ett 
luddigt begrepp. 

27. Uppfattade du behovet av information inom samhällsansvar 
från konsumenter? Nej. 

28. Vet du efter att ha läst  hållbarhetsredovisningen vad det 
innebär att hållbarhetsredovisa? Har du fått förståelse/ större 
förståelse för vad det innebär?  Ja, mer konkret på detaljnivå. 

29. Är det något mer som vi inte har tagit upp som du funderade på 
när du läste hållbarhetsredovisningen eller som du skulle vilja 
tillägga? Nej. 
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Fråga   

1. Respondent E 

2. Kön Man 

3. Ålder 28 

4. Sysselsättning Säljare 

5. Antal nedlagda minuter på att läsa hållbarhetsredovisningen 
inför intervjun 35 min 

    

6. Vad tyckte du om det du läste? Ganska ointressant 

7. Är det någon speciell bild du kommer bära med dig från 
läsningen? 

Intressant att de fraktade 
varor med tåg, något jag inte 
trodde. 

8. Var det något som förvånade dig under läsningen? Fråga 7. 

    

9. Tycker du att du har förstått vad du läst? Nej, inte direkt. 

10. Var det något som var svårare att förstå? Nej. 

11. Hur bekant var du med begreppet hållbarhetsredovisning sedan 
innan? 

Inte mer än att Emma 
förklarat lite gran vad det var. 

12. Upplevde du några andra nya ord och begrepp? Kommer du 
ihåg några speciella? 

En del, exempel 
hållbarhetsredovisning. I det 
stora hela förstod jag vad jag 
läste. 

    

13. På vilket sätt tror du ditt intresse har påverkats av att ha läst 
hållbarhetsredovisningen? Vad tror du påverkade dig mest? Varför 
tror du inte att du påverkades? 

Inte alls.  Kommer inte handla 
annorlunda. 

14. Kommer du att börja handla hos någon speciell livsmedelskedja 
efter att ha läst hålbarhetsredovisningen? Kommer du att fortsätta 
handla hos någon speciell livsmedelskedja efter att ha läst 
hållbarhetsredovisningen? Kommer du börja tänka mer medvetet 
på vilken livsmedelskedja du handlar i efter att du läst 
hållbarhetsredovisningen? I vilken livsmedelsbutik i så fall och är 
det på grund av samhällsansvar? 

Ja, kommer inte sluta handla 
på Coop. Det de gör är väl bra. 

15. Kommer du börja handla varor med exempelvis miljöprofil? 
Kommer du fortsätta handla varor med exempel miljöprofil? 
Kommer du börja tänka mer medvetet på vilka varor du handlar 
efter att ha läst hållbarhetsredovisningen tror du?  

Man skulle vilja men kommer 
säkert inte göra det. Har inte 
en susning om vart mjölken 
kommer ifrån (inte 
skånemjölk) Hellre närkeägg 
än andra. 

16. Vet du efter att ha läst hållbarhetsredovisningen vad företag 
kan göra för att ta samhällsansvar? Har du fått förståelse/större 
förståelse av vad företag kan göra för att ta samhällsansvar? Om ja, 
var det något speciellt du läst om? Miljö/ samhälle. 

Ja, har fått en förståelse för 
vad företag kan göra. 
Transporter framför allt.  

17. Tyckte du informationen du fick i hållbarhetsredovisningen var 
tillräcklig för att kunna göra en bedömning angående företagets 
samhällsansvar? 

Ja, speciellt om man läser den 
ännu mer noggrant. 

18. Var det någon information du anser dig sakna i 
hållbarhetsredovisningen? I så fall vilken? Nej. 
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19. Tycker du informationen var detaljerad? Minns du vilken i så 
fall? 

Ja, mycket fina tabeller. Jag 
gillar sånt. 

20. Stämmer informationen överens med din 
verklighetsuppfattning inom företagets samhällsansvar? På vilket 
sätt? 

Ja, Coop har mycket 
kravmärkt. Spara energi? Ser 
inte i butiken. 

21. Känner du att informationen i hållbarhetsredovisningen är 
trovärdig för dig? Vad tror du gör att du uppfattade den trovärdig/ 
icke trovärdig? 

Ja, de hade förbättrat sig. De 
kan väl inte ljuga. Någon har 
kollat igenom..KMPG. 

22. Upplevde du både positiv och negativ information om 
företagets samhällsansvar? Var det någon av delarna som 
presenterades i större grad än den andra? Ja. Mer positiv än negativ. 

23. Var det någon del av hållbarhetsredovisningen som var mer 
viktig och mer användbar för dig som konsument? I så fall på vilket 
sätt kommer du använda dig av informationen? Nej. 

24. Var någon del av informationen som kändes mindre viktig / 
oväsentlig för dig? I så fall vilken? Allt, tycker det är ointressant. 

25. Var det någon del som du anser inte hade något med hållbar 
utveckling att göra? I så fall vilken? Nej. Mycket visioner. 

26. Uppfattade du behovet av information inom samhällsansvar för 
företagets intressenter? 

Ja, jag tror det. Kommer dock 
inte ihåg vad. 

27. Uppfattade du behovet av information inom samhällsansvar 
från konsumenter? Ja. 

28. Vet du efter att ha läst  hållbarhetsredovisningen vad det 
innebär att hållbarhetsredovisa? Har du fått förståelse/ större 
förståelse för vad det innebär?  Ja, har fått en förståelse. 

29. Är det något mer som vi inte har tagit upp som du funderade på 
när du läste hållbarhetsredovisningen eller som du skulle vilja 
tillägga? Nej. 
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Fråga   

1. Respondent F 

2. Kön Kvinna 

3. Ålder 46 

4. Sysselsättning Barnskötare 

5. Antal nedlagda minuter på att läsa hållbarhetsredovisningen 
inför intervjun 20 min 

    

6. Vad tyckte du om det du läste? 
Mastigt, lite var nytt och lite 
visste man. Många sidor. 

7. Är det någon speciell bild du kommer bära med dig från 
läsningen? 

Mycket blev man påmind om, 
som man vet att de gör för 
miljön. miljömedvetet tänkt. 

8. Var det något som förvånade dig under läsningen? 

Nej, kände igen. I love Eco, 
wow när det kom, men nu 
vardag. Rödlistad fisk, vet att 
man inte ska handla. 

    

9. Tycker du att du har förstått vad du läst? 
Nej, ögnade igenom. Förstod 
det jag läste. 

10. Var det något som var svårare att förstå? Nej, det tycker jag inte. 

11. Hur bekant var du med begreppet hållbarhetsredovisning sedan 
innan? 

Inte så bekant..inte alls. 
Kände mer bekant med 
hållbar utveckling, jobbat med 
det med barnen i skolan. 

12. Upplevde du några andra nya ord och begrepp? Kommer du 
ihåg några speciella? 

Inte det jag läste. GRI var 
någe nytt. 

    

13. På vilket sätt tror du ditt intresse har påverkats av att ha läst 
hållbarhetsredovisningen? Vad tror du påverkade dig mest? Varför 
tror du inte att du påverkades? 

Blir påmind av det gör..men 
när man står på ICA är det 
inte alltid man väljer det 
bästa. Men efter att ha läst 
denna blir man påmind. 

14. Kommer du att börja handla hos någon speciell livsmedelskedja 
efter att ha läst hålbarhetsredovisningen? Kommer du att fortsätta 
handla hos någon speciell livsmedelskedja efter att ha läst 
hållbarhetsredovisningen? Kommer du börja tänka mer medvetet 
på vilken livsmedelskedja du handlar i efter att du läst 
hållbarhetsredovisningen? I vilken livsmedelsbutik i så fall och är 
det på grund av samhällsansvar? 

Ja, bekvämt. Tycker det de gör 
är bra, om man hade läst någe 
neg har man övervägt att inte 
handla hos dem. 

15. Kommer du börja handla varor med exempelvis miljöprofil? 
Kommer du fortsätta handla varor med exempel miljöprofil? 
Kommer du börja tänka mer medvetet på vilka varor du handlar 
efter att ha läst hållbarhetsredovisningen tror du?  

Ja, kommer tänka på det mer 
när man handlar. Sedan är det 
en prisfråga i många fall. 
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16. Vet du efter att ha läst hållbarhetsredovisningen vad företag 
kan göra för att ta samhällsansvar? Har du fått förståelse/större 
förståelse av vad företag kan göra för att ta samhällsansvar? Om ja, 
var det något speciellt du läst om? Miljö/ samhälle. 

Ja, mer än vad man tror. 
Transporter exempelvis, hur 
chaufförerna ska köra, inte 
köra tomma lastbilar (fråga 
tidigare om förvåning) 

17. Tyckte du informationen du fick i hållbarhetsredovisningen var 
tillräcklig för att kunna göra en bedömning angående företagets 
samhällsansvar? Ja, rätt utförlig.  

18. Var det någon information du anser dig sakna i 
hållbarhetsredovisningen? I så fall vilken? 

Inte som jag tänkte på när jag 
läste 

19. Tycker du informationen var detaljerad? Minns du vilken i så 
fall? Ja, välskriven.  

20. Stämmer informationen överens med din 
verklighetsuppfattning inom företagets samhällsansvar? På vilket 
sätt? Ja. 

21. Känner du att informationen i hållbarhetsredovisningen är 
trovärdig för dig? Vad tror du gör att du uppfattade den trovärdig/ 
icke trovärdig? Ja. 

22. Upplevde du både positiv och negativ information om 
företagets samhällsansvar? Var det någon av delarna som 
presenterades i större grad än den andra? Mycket positivt.  

23. Var det någon del av hållbarhetsredovisningen som var mer 
viktig och mer användbar för dig som konsument? I så fall på vilket 
sätt kommer du använda dig av informationen? 

Ja, med deras fisk.(inte a 
listad fisk) Kött som är 
närproducerat. I love eco. 

24. Var någon del av informationen som kändes mindre viktig / 
oväsentlig för dig? I så fall vilken? Texten om öststaterna. 

25. Var det någon del som du anser inte hade något med hållbar 
utveckling att göra? I så fall vilken? Nej. 

26. Uppfattade du behovet av information inom samhällsansvar för 
företagets intressenter? Det vet jag inte. 

27. Uppfattade du behovet av information inom samhällsansvar 
från konsumenter? Nej. 

28. Vet du efter att ha läst  hållbarhetsredovisningen vad det 
innebär att hållbarhetsredovisa? Har du fått förståelse/ större 
förståelse för vad det innebär?  

Ja, det är positivt att det gör 
de. 

29. Är det något mer som vi inte har tagit upp som du funderade på 
när du läste hållbarhetsredovisningen eller som du skulle vilja 
tillägga? Nej. 
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Fråga   

1. Respondent G 

2. Kön Kvinna 

3. Ålder 23 

4. Sysselsättning Student/bankkassörska 

5. Antal nedlagda minuter på att läsa hållbarhetsredovisningen 
inför intervjun 30 min 

    

6. Vad tyckte du om det du läste? 

Tyckte om att det var 
konkreta saker – vad de gjort 
ex elarbetet med tabell och 
karta, rånstatistik till 
medarbetarna 

7. Är det någon speciell bild du kommer bära med dig från 
läsningen? 

Arbetet med fisk gentemot 
kunder – vilken fisk. Att ICA 
kan påverka kunden direkt till 
vad de ska köpa, men 
samtidigt måste de ju göra 
saker för att sälja. 

8. Var det något som förvånade dig under läsningen? 

Arbetet bakom är mer 
omfattande än t.ex. bara 
sopsortera. ICA delaktiga i 
massor av projekt, gör mycket 
indirekt. Uttänkt på flera 
områden och väl organiserat, 
med utgångspunkt i win-win 
såklart 

    

9. Tycker du att du har förstått vad du läst? 

Ja, lättläst – lätt att få en 
bild/uppfattning om 
företaget. Vem som helst kan 
läsa och förstå. 

10. Var det något som var svårare att förstå? 

Deloitte – granskningen, svårt 
att fatta utvärdering och 
alternativ, fullt, halvt o helt? 
(motsäger 9.) 

11. Hur bekant var du med begreppet hållbarhetsredovisning sedan 
innan? 

Kände att jag visste vad de 
var, men trodde de skulle vara 
mer siffror typ debet/kredit 
och intäkter och kostnader, 
men de var ju mer ord/ mer 
som en berättelse 

12. Upplevde du några andra nya ord och begrepp? Kommer du 
ihåg några speciella? 

GRI-indikatorer kände jag inte 
till, men uppfattade de som 
en checklista/ mall 

    



 
 

 
68 

 

13. På vilket sätt tror du ditt intresse har påverkats av att ha läst 
hållbarhetsredovisningen? Vad tror du påverkade dig mest? Varför 
tror du inte att du påverkades? 

Tror inte jag kommer vilja gå 
och köpa kravbananer. Men 
känslan av att alla kan ta 
ansvar finns mer nu, fått insikt 
om hur stort och omfattande 
de är.  

14. Kommer du att börja handla hos någon speciell livsmedelskedja 
efter att ha läst hålbarhetsredovisningen? Kommer du att fortsätta 
handla hos någon speciell livsmedelskedja efter att ha läst 
hållbarhetsredovisningen? Kommer du börja tänka mer medvetet 
på vilken livsmedelskedja du handlar i efter att du läst 
hållbarhetsredovisningen? I vilken livsmedelsbutik i så fall och är 
det på grund av samhällsansvar? 

Inte ändra butik, geografiskt 
viktigast. 

15. Kommer du börja handla varor med exempelvis miljöprofil? 
Kommer du fortsätta handla varor med exempel miljöprofil? 
Kommer du börja tänka mer medvetet på vilka varor du handlar 
efter att ha läst hållbarhetsredovisningen tror du?  

Se 13. Ej krav, men fortsätta 
välja närproducerat. 

16. Vet du efter att ha läst hållbarhetsredovisningen vad företag 
kan göra för att ta samhällsansvar? Har du fått förståelse/större 
förståelse av vad företag kan göra för att ta samhällsansvar? Om ja, 
var det något speciellt du läst om? Miljö/ samhälle. 

Ja, känner mig mer trygg i att 
veta vad de kan göra. Att de 
kan göra något gentemot alla, 
ex. intressentmodellen. 
Staten är en del och 
leverantörsled inte minst. 

17. Tyckte du informationen du fick i hållbarhetsredovisningen var 
tillräcklig för att kunna göra en bedömning angående företagets 
samhällsansvar? 

Ja, ganska konkret. Kan inte 
tänka mig hur de skulle göra 
annars. Dessutom kan jag ju 
se tydligt i butik vad de gör, ex 
vilka varor som står på 
hyllorna. 

18. Var det någon information du anser dig sakna i 
hållbarhetsredovisningen? I så fall vilken? Inget som jag kan säga 

19. Tycker du informationen var detaljerad? Minns du vilken i så 
fall? 

Detaljerat ja och på så sätt 
pedagogiskt, tänker då på 
bilder och tabeller som bryter 
upp från alla text. 

20. Stämmer informationen överens med din 
verklighetsuppfattning inom företagets samhällsansvar? På vilket 
sätt? 

Ja, det jag kan se i alla fall. Se 
fråga 17 också 

21. Känner du att informationen i hållbarhetsredovisningen är 
trovärdig för dig? Vad tror du gör att du uppfattade den trovärdig/ 
icke trovärdig? 

Ja, eftersom det var så mycket 
konkreta exempel 

22. Upplevde du både positiv och negativ information om 
företagets samhällsansvar? Var det någon av delarna som 
presenterades i större grad än den andra? 

Mycket positivt. Kommer inte 
på något negativt. Det är lite 
reklamstuk över det, men inte 
i den bemärkelse otrovärdig 
reklam, snarare ett tillfälle att 
sälja sig själva. Win-win 
situation, men främst win för 
deras skull såklart. 
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23. Var det någon del av hållbarhetsredovisningen som var mer 
viktig och mer användbar för dig som konsument? I så fall på vilket 
sätt kommer du använda dig av informationen? 

Ja exempel, ämnestillsatser – 
sms tjänst, de visste jag inte, 
men kommer nog inte 
använda den ändå. Även 
Kundbiten intressant och 
tillräcklig. 

24. Var någon del av informationen som kändes mindre viktig / 
oväsentlig för dig? I så fall vilken? 

Ja exempel, ämnestillsatser – 
sms tjänst, de visste jag inte, 
men kommer nog inte 
använda den ändå. Även 
Kundbiten intressant och 
tillräcklig. 

25. Var det någon del som du anser inte hade något med hållbar 
utveckling att göra? I så fall vilken? Nej 

26. Uppfattade du behovet av information inom samhällsansvar för 
företagets intressenter? 

Ja det sätter ju press på 
företag, ex. genom 
konkurrens. De liksom hetsar 
varann.  Kommer också på så 
sätt på nya saker, är 
kreativare i vad företag kan 
göra sen de började 
hållbarhetsredovisa. 

27. Uppfattade du behovet av information inom samhällsansvar 
från konsumenter? Ja, se 26. 

28. Vet du efter att ha läst  hållbarhetsredovisningen vad det 
innebär att hållbarhetsredovisa? Har du fått förståelse/ större 
förståelse för vad det innebär?  Ja. 

29. Är det något mer som vi inte har tagit upp som du funderade på 
när du läste hållbarhetsredovisningen eller som du skulle vilja 
tillägga? Nej. 
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Fråga   

1. Respondent H 

2. Kön Man 

3. Ålder 49 

4. Sysselsättning Manager 

5. Antal nedlagda minuter på att läsa hållbarhetsredovisningen 
inför intervjun 30 min 

    

6. Vad tyckte du om det du läste? 
Det var mycket bra. Visste 
inte att ICA gjorde så mycket. 

7. Är det någon speciell bild du kommer bära med dig från 
läsningen? 

Jag förstår nu varför det är 
glas montrar i ICAs frysdiskar. 

8. Var det något som förvånade dig under läsningen? 

Att det jobbade så långt bort, 
tex i Asien. Att det följde upp 
allt läggs hela vägen. 

    

9. Tycker du att du har förstått vad du läst? 
Ja, jag fick en bild av ICAs 
arbete 

10. Var det något som var svårare att förstå? 

Nej, det mesta begrep man. 
Jämförande med andra år ger 
en förståelse. 

11. Hur bekant var du med begreppet hållbarhetsredovisning sedan 
innan? Inte alls. 

12. Upplevde du några andra nya ord och begrepp? Kommer du 
ihåg några speciella? 

Ja, det var många 
miljömätetal som var nya för 
mig. 

    

13. På vilket sätt tror du ditt intresse har påverkats av att ha läst 
hållbarhetsredovisningen? Vad tror du påverkade dig mest? Varför 
tror du inte att du påverkades? 

Ja, jag förstår mer vad de 
olika symbolerna på 
produkterna betyder. Tex 
nyckelhål 

14. Kommer du att börja handla hos någon speciell livsmedelskedja 
efter att ha läst hålbarhetsredovisningen? Kommer du att fortsätta 
handla hos någon speciell livsmedelskedja efter att ha läst 
hållbarhetsredovisningen? Kommer du börja tänka mer medvetet 
på vilken livsmedelskedja du handlar i efter att du läst 
hållbarhetsredovisningen? I vilken livsmedelsbutik i så fall och är 
det på grund av samhällsansvar? Nej. 

15. Kommer du börja handla varor med exempelvis miljöprofil? 
Kommer du fortsätta handla varor med exempel miljöprofil? 
Kommer du börja tänka mer medvetet på vilka varor du handlar 
efter att ha läst hållbarhetsredovisningen tror du?  

Kanske kollar lite extra på det. 
Chansen har ökat för det iaf. 

16. Vet du efter att ha läst hållbarhetsredovisningen vad företag 
kan göra för att ta samhällsansvar? Har du fått förståelse/större 
förståelse av vad företag kan göra för att ta samhällsansvar? Om ja, 
var det något speciellt du läst om? Miljö/ samhälle. Ja. 
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17. Tyckte du informationen du fick i hållbarhetsredovisningen var 
tillräcklig för att kunna göra en bedömning angående företagets 
samhällsansvar? 

Ja det var mycket fakta så jag 
fick en bra bild över deras 
arbete. 

18. Var det någon information du anser dig sakna i 
hållbarhetsredovisningen? I så fall vilken? 

Nej, det mesta var nytt för 
mig, så det är svårt att säga 
om det var något som 
saknades. 

19. Tycker du informationen var detaljerad? Minns du vilken i så 
fall? Ja, på bra nivå. 

20. Stämmer informationen överens med din 
verklighetsuppfattning inom företagets samhällsansvar? På vilket 
sätt? 

Ja, det gör det. Allt ifrån enkla 
nyckelhåls symbolen till Asien. 

21. Känner du att informationen i hållbarhetsredovisningen är 
trovärdig för dig? Vad tror du gör att du uppfattade den trovärdig/ 
icke trovärdig? Ja. 

22. Upplevde du både positiv och negativ information om 
företagets samhällsansvar? Var det någon av delarna som 
presenterades i större grad än den andra? Mest positiv. Ingen negativ. 

23. Var det någon del av hållbarhetsredovisningen som var mer 
viktig och mer användbar för dig som konsument? I så fall på vilket 
sätt kommer du använda dig av informationen? 

Allt var bra och berörde mig 
på något sätt. 

24. Var någon del av informationen som kändes mindre viktig / 
oväsentlig för dig? I så fall vilken? Nej, ingen var mindre viktigt. 

25. Var det någon del som du anser inte hade något med hållbar 
utveckling att göra? I så fall vilken? Nej. 

26. Uppfattade du behovet av information inom samhällsansvar för 
företagets intressenter? Ja. 

27. Uppfattade du behovet av information inom samhällsansvar 
från konsumenter? Nej. 

28. Vet du efter att ha läst  hållbarhetsredovisningen vad det 
innebär att hållbarhetsredovisa? Har du fått förståelse/ större 
förståelse för vad det innebär?  Ja. 

29. Är det något mer som vi inte har tagit upp som du funderarde 
på när du läste hållbarhetsredovisningen eller som du skulle vilja 
tillägga? Nej. 
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Fråga   

1. Respondent H 

2. Kön Man 

3. Ålder 49 

4. Sysselsättning Manager 

5. Antal nedlagda minuter på att läsa hållbarhetsredovisningen 
inför intervjun 30 min 

    

6. Vad tyckte du om det du läste? 
Det var mycket bra. Visste 
inte att ICA gjorde så mycket. 

7. Är det någon speciell bild du kommer bära med dig från 
läsningen? 

Jag förstår nu varför det är 
glas montrar i ICAs frysdiskar. 

8. Var det något som förvånade dig under läsningen? 

Att det jobbade så långt bort, 
tex i Asien. Att det följde upp 
allt läggs hela vägen. 

    

9. Tycker du att du har förstått vad du läst? 
Ja, jag fick en bild av ICAs 
arbete 

10. Var det något som var svårare att förstå? 

Nej, det mesta begrep man. 
Jämförande med andra år ger 
en förståelse. 

11. Hur bekant var du med begreppet hållbarhetsredovisning sedan 
innan? Inte alls. 

12. Upplevde du några andra nya ord och begrepp? Kommer du 
ihåg några speciella? 

Ja, det var många 
miljömätetal som var nya för 
mig. 

    

13. På vilket sätt tror du ditt intresse har påverkats av att ha läst 
hållbarhetsredovisningen? Vad tror du påverkade dig mest? Varför 
tror du inte att du påverkades? 

Ja, jag förstår mer vad de 
olika symbolerna på 
produkterna betyder. Tex 
nyckelhål 

14. Kommer du att börja handla hos någon speciell livsmedelskedja 
efter att ha läst hålbarhetsredovisningen? Kommer du att fortsätta 
handla hos någon speciell livsmedelskedja efter att ha läst 
hållbarhetsredovisningen? Kommer du börja tänka mer medvetet 
på vilken livsmedelskedja du handlar i efter att du läst 
hållbarhetsredovisningen? I vilken livsmedelsbutik i så fall och är 
det på grund av samhällsansvar? Nej. 

15. Kommer du börja handla varor med exempelvis miljöprofil? 
Kommer du fortsätta handla varor med exempel miljöprofil? 
Kommer du börja tänka mer medvetet på vilka varor du handlar 
efter att ha läst hållbarhetsredovisningen tror du?  

Kanske kollar lite extra på det. 
Chansen har ökat för det iaf. 

16. Vet du efter att ha läst hållbarhetsredovisningen vad företag 
kan göra för att ta samhällsansvar? Har du fått förståelse/större 
förståelse av vad företag kan göra för att ta samhällsansvar? Om ja, 
var det något speciellt du läst om? Miljö/ samhälle. Ja. 
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17. Tyckte du informationen du fick i hållbarhetsredovisningen var 
tillräcklig för att kunna göra en bedömning angående företagets 
samhällsansvar? 

Ja det var mycket fakta så jag 
fick en bra bild över deras 
arbete. 

18. Var det någon information du anser dig sakna i 
hållbarhetsredovisningen? I så fall vilken? 

Nej, det mesta var nytt för 
mig, så det är svårt att säga 
om det var något som 
saknades. 

19. Tycker du informationen var detaljerad? Minns du vilken i så 
fall? Ja, på bra nivå. 

20. Stämmer informationen överens med din 
verklighetsuppfattning inom företagets samhällsansvar? På vilket 
sätt? 

Ja, det gör det. Allt ifrån enkla 
nyckelhåls symbolen till Asien. 

21. Känner du att informationen i hållbarhetsredovisningen är 
trovärdig för dig? Vad tror du gör att du uppfattade den trovärdig/ 
icke trovärdig? Ja. 

22. Upplevde du både positiv och negativ information om 
företagets samhällsansvar? Var det någon av delarna som 
presenterades i större grad än den andra? Mest positiv. Ingen negativ. 

23. Var det någon del av hållbarhetsredovisningen som var mer 
viktig och mer användbar för dig som konsument? I så fall på vilket 
sätt kommer du använda dig av informationen? 

Allt var bra och berörde mig 
på något sätt. 

24. Var någon del av informationen som kändes mindre viktig / 
oväsentlig för dig? I så fall vilken? Nej, ingen var mindre viktigt. 

25. Var det någon del som du anser inte hade något med hållbar 
utveckling att göra? I så fall vilken? Nej. 

26. Uppfattade du behovet av information inom samhällsansvar för 
företagets intressenter? Ja. 

27. Uppfattade du behovet av information inom samhällsansvar 
från konsumenter? Nej. 

28. Vet du efter att ha läst  hållbarhetsredovisningen vad det 
innebär att hållbarhetsredovisa? Har du fått förståelse/ större 
förståelse för vad det innebär?  Ja. 

29. Är det något mer som vi inte har tagit upp som du funderade på 
när du läste hållbarhetsredovisningen eller som du skulle vilja 
tillägga? Nej. 
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Fråga   

1. Respondent I 

2. Kön Man 

3. Ålder 56 

4. Sysselsättning 

Föreståndare på boende för 
personer med autism och 
asperger 

5. Antal nedlagda minuter på att läsa hållbarhetsredovisningen 
inför intervjun 30 min 

    

6. Vad tyckte du om det du läste? 

Intressant! Som butik (en 
lokal) lever de inte alls upp till 
vad som står i hr 

7. Är det någon speciell bild du kommer bära med dig från 
läsningen? 

Det är ju ett långvarigt jobb 
bakom, även på 
internationellt plan. Ex -58 
med insamling, skogen, fiske 
opinionen. Änglamark var ju 
coop tidigt ute med, jmf med 
icas Iloveeco. Handlar mycket 
om vad människor vill ha och 
vad människor kräver.  

8. Var det något som förvånade dig under läsningen? 

Det är ju en cooperation – 
kollektivt ägd, vilket känns 
som att det sätter press på 
Coop att ha en tydlig 
arbetsmiljöprofil på 
internationellt plan.  

    

9. Tycker du att du har förstått vad du läst? 

Välskriven, lättläst, bra 
indelad. Lätt att gå in i texten 
beroende på vad man vill läsa 
om. 

10. Var det något som var svårare att förstå? Nej. 

11. Hur bekant var du med begreppet hållbarhetsredovisning sedan 
innan? 

Så här i efterhand var jag inte 
särskilt insatt i det. 

12. Upplevde du några andra nya ord och begrepp? Kommer du 
ihåg några speciella? GRI 
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13. På vilket sätt tror du ditt intresse har påverkats av att ha läst 
hållbarhetsredovisningen? Vad tror du påverkade dig mest? Varför 
tror du inte att du påverkades? 

Nej intresset var stort innan, 
men det var inspirerande att 
läsa. De har ändå kommit 
långt i arbetet. Kommer dock i 
och för sig ta upp det med 
den butik jag handlar på, 
exempel nu till jul när det är 
dax att handla mycket mandel 
och hasselnötter exponerar 
de inga varor med miljöprofil, 
de får man gå och leta efter. 

14. Kommer du att börja handla hos någon speciell livsmedelskedja 
efter att ha läst hålbarhetsredovisningen? Kommer du att fortsätta 
handla hos någon speciell livsmedelskedja efter att ha läst 
hållbarhetsredovisningen? Kommer du börja tänka mer medvetet 
på vilken livsmedelskedja du handlar i efter att du läst 
hållbarhetsredovisningen? I vilken livsmedelsbutik i så fall och är 
det på grund av samhällsansvar? Kommer fortsätta. 

15. Kommer du börja handla varor med exempelvis miljöprofil? 
Kommer du fortsätta handla varor med exempel miljöprofil? 
Kommer du börja tänka mer medvetet på vilka varor du handlar 
efter att ha läst hållbarhetsredovisningen tror du?  Kommer fortsätta. 

16. Vet du efter att ha läst hållbarhetsredovisningen vad företag 
kan göra för att ta samhällsansvar? Har du fått förståelse/större 
förståelse av vad företag kan göra för att ta samhällsansvar? Om ja, 
var det något speciellt du läst om? Miljö/ samhälle. 

Nej egentligen inte, men 
insett hur viktigt det är att 
vara tydlig i hur man arbetar 
med dessa frågor, så att det 
som beslutas centralt 
verkligen når ut i butikerna. 
Känns ändå lätt att upprätta 
själv, men…. 

17. Tyckte du informationen du fick i hållbarhetsredovisningen var 
tillräcklig för att kunna göra en bedömning angående företagets 
samhällsansvar? 

Tillräckligt med info för att 
uppleva att de VILL ta de, men 
inta att de faktiskt TAR de. 
Uppfattade ej direkt 
externkontroll, men en slags 
kontroll emellan alla 
samarbetspartners finns ju. 
Vidare exempel de 
produkterna på hyllorna är ju 
jätte svårt att faktiskt veta 
vad och hur de framställts ex 
omega3. 

18. Var det någon information du anser dig sakna i 
hållbarhetsredovisningen? I så fall vilken? 

Nej inte i själva hr, men hade 
viljat läsa mer om företaget 
och se hur pass transparenta 
de är i sin verksamhet. Fick 
ändå infon jag behövde. 

19. Tycker du informationen var detaljerad? Minns du vilken i så 
fall? 

Lagom detaljerad för 
konsument, tillräcklig, tydligt 
med olika indelningar t.ex. 
miljö separat. 
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20. Stämmer informationen överens med din 
verklighetsuppfattning inom företagets samhällsansvar? På vilket 
sätt? 

Nej inte helt, definitivt inte till 
butik (lokal butik)  

21. Känner du att informationen i hållbarhetsredovisningen är 
trovärdig för dig? Vad tror du gör att du uppfattade den trovärdig/ 
icke trovärdig? 

I viss mån, men Se tidigare 
svar. 

22. Upplevde du både positiv och negativ information om 
företagets samhällsansvar? Var det någon av delarna som 
presenterades i större grad än den andra? 

Nja vet ej. Nej ändå ej negativ, 
eller jo de skrev negativ info 
om hur mycket mat man 
slänger, men det är ju positivt 
att de skriver om de. De 
visade någon mer svag sida de 
skulle plocka upp, resor m bil 
och tranporter med 
förpackningar för att minska 
utsläpp.  

23. Var det någon del av hållbarhetsredovisningen som var mer 
viktig och mer användbar för dig som konsument? I så fall på vilket 
sätt kommer du använda dig av informationen? 

Produktinfo, hur de tillverkas 
och vart. Intressant att de 
skrev om GMO- 
genmodifiering. 

24. Var någon del av informationen som kändes mindre viktig / 
oväsentlig för dig? I så fall vilken? Nej. 

25. Var det någon del som du anser inte hade något med hållbar 
utveckling att göra? I så fall vilken? Nej. 

26. Uppfattade du behovet av information inom samhällsansvar för 
företagets intressenter? 

Känner att den är bristfällig 
främst ut mot personal, men 
kommunikationen kräver nog 
en aktiv mottagare. Det finns 
ändå ganska mycket info i 
deras tidning också 
egentligen, men att 
butikspersonal strävar tydligt i 
butikerna att uppnå mål är 
viktigast för att nå 
konsumenterna. För det finns 
ju redan mycket alternativa 
varor, men de måste 
kommuniceras ut. Viktigt för 
dem som cooperativ. 

27. Uppfattade du behovet av information inom samhällsansvar 
från konsumenter? Se 26. 

28. Vet du efter att ha läst  hållbarhetsredovisningen vad det 
innebär att hållbarhetsredovisa? Har du fått förståelse/ större 
förståelse för vad det innebär?  

Jätte mycket, tänker tom själv 
på vad han kan göra i sin 
verksamhet. 

29. Är det något mer som vi inte har tagit upp som du funderade på 
när du läste hållbarhetsredovisningen eller som du skulle vilja 
tillägga? Nej. 
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Fråga   

1. Respondent J 

2. Kön Kvinna 

3. Ålder 51 

4. Sysselsättning Förskolelärare 

5. Antal nedlagda minuter på att läsa hållbarhetsredovisningen 
inför intervjun 30 min 

    

6. Vad tyckte du om det du läste? 

Intressant. Att 
hållbarutveckling görs i alla 
led och är mycket större än 
vad jag trodde. 

7. Är det någon speciell bild du kommer bära med dig från 
läsningen? 

Att det är ett tänk hela vägen, 
från lastbilen och 
leverantören mm. Att de 
försöker tänka brett. 

8. Var det något som förvånade dig under läsningen? 
Att det var mer genomtänkt 
än vad jag trodde. 

    

9. Tycker du att du har förstått vad du läst? 
I det stora hela, ja. Skummade 
ju texten. 

10. Var det något som var svårare att förstå? 
Alla balansräkningarna. Jag är 
inte intresserad av det. 

11. Hur bekant var du med begreppet hållbarhetsredovisning sedan 
innan? Inte alls bekant. 

12. Upplevde du några andra nya ord och begrepp? Kommer du 
ihåg några speciella? 

Kanske jag gjorde, men det 
kommer jag inte ihåg. 

    

13. På vilket sätt tror du ditt intresse har påverkats av att ha läst 
hållbarhetsredovisningen? Vad tror du påverkade dig mest? Varför 
tror du inte att du påverkades? 

Tex, jag handlar numera på 
ICA. Jag skulle vilja läsa deras 
hållbarhetsredovisning för att 
se om de har samma tänk. 

14. Kommer du att börja handla hos någon speciell livsmedelskedja 
efter att ha läst hålbarhetsredovisningen? Kommer du att fortsätta 
handla hos någon speciell livsmedelskedja efter att ha läst 
hållbarhetsredovisningen? Kommer du börja tänka mer medvetet 
på vilken livsmedelskedja du handlar i efter att du läst 
hållbarhetsredovisningen? I vilken livsmedelsbutik i så fall och är 
det på grund av samhällsansvar? Ja. 

15. Kommer du börja handla varor med exempelvis miljöprofil? 
Kommer du fortsätta handla varor med exempel miljöprofil? 
Kommer du börja tänka mer medvetet på vilka varor du handlar 
efter att ha läst hållbarhetsredovisningen tror du?  Ja. 

16. Vet du efter att ha läst hållbarhetsredovisningen vad företag 
kan göra för att ta samhällsansvar? Har du fått förståelse/större 
förståelse av vad företag kan göra för att ta samhällsansvar? Om ja, 
var det något speciellt du läst om? Miljö/ samhälle. 

Känner mig inte lurad, endast 
positivt berörd så jag kommer 
definitivt fortsätta handla 
dessa varor. 
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17. Tyckte du informationen du fick i hållbarhetsredovisningen var 
tillräcklig för att kunna göra en bedömning angående företagets 
samhällsansvar? Tillräcklig för mina behov. 

18. Var det någon information du anser dig sakna i 
hållbarhetsredovisningen? I så fall vilken? Nej. 

19. Tycker du informationen var detaljerad? Minns du vilken i så 
fall? Ja. 

20. Stämmer informationen överens med din 
verklighetsuppfattning inom företagets samhällsansvar? På vilket 
sätt? Bättre än vad jag trodde. 

21. Känner du att informationen i hållbarhetsredovisningen är 
trovärdig för dig? Vad tror du gör att du uppfattade den trovärdig/ 
icke trovärdig? 

Ja, delvis. När de säger att de 
kollar sina leverantörer från 
tex Kina vet jag inte riktigt om 
jag tror att de har sån koll 
som de säger. 

22. Upplevde du både positiv och negativ information om 
företagets samhällsansvar? Var det någon av delarna som 
presenterades i större grad än den andra? 

Stod hur de kunde förbättra 
mycket tex elen och mat som 
slängs. Saker de kunde jobba 
mot. 

23. Var det någon del av hållbarhetsredovisningen som var mer 
viktig och mer användbar för dig som konsument? I så fall på vilket 
sätt kommer du använda dig av informationen? 

Det här med när producerat 
tycker jag är bra, något som 
jag skulle vilja göra mer. 

24. Var någon del av informationen som kändes mindre viktig / 
oväsentlig för dig? I så fall vilken? 

Ja, hur många anställda de 
har. Hur strukturen ser ut o 
vilka som sitter uppe i toppen. 
Säger mig ingenting. 

25. Var det någon del som du anser inte hade något med hållbar 
utveckling att göra? I så fall vilken? Se fråga 24. 

26. Uppfattade du behovet av information inom samhällsansvar för 
företagets intressenter? 

Ja, konsumenterna ville ha 
mer recept på närproducerat. 
Det enda jag kommer på. 

27. Uppfattade du behovet av information inom samhällsansvar 
från konsumenter? Se fråga 26. 

28. Vet du efter att ha läst  hållbarhetsredovisningen vad det 
innebär att hållbarhetsredovisa? Har du fått förståelse/ större 
förståelse för vad det innebär?  Ja, det tycker jag. 

29. Är det något mer som vi inte har tagit upp som du funderade på 
när du läste hållbarhetsredovisningen eller som du skulle vilja 
tillägga? 

Egentligen varför går man inte 
ut enklare o bredare för att nå 
ut till sina konsumenter med 
den här typen av information. 
Det här var ju nyheter för mig 
och något som jag skulle velat 
veta utan den här 
undersökningen. 

 

 

 


