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decide? 

Problem:   In which way has ICA adapt their sustainabilityreport from GRI:s 

guideline? 

 In which way does ICA:s opinion about the sustainabilityreport , differ from 

the stakeholdergroup suppliers general opinion about the report? 

Purpose:   The purpose is that from GRI:s guidelines study ICA:s sustainabilityreport 

and compare it to the general opinion that the stakeholdergroup supplier has 

about sustainabilityreports. 

Method:   After a initial review of ICA:s sustainabilityreport and a rising 

knowledgement for the concept of GRI, a starting interview with the 

responsible in ICA toke place. After the interview a poll was done against 

the suppliers. This too be able to answer the studies two problemquestions 

and purpose. 

Conclusion:   ICA takes GRI:s guidelines in great gravity when they applay their 

sustainabilityreport. The suppliers interest affects several performance 

indicators that ICA has not define in their sustainabilityreport out of the 

suppliers interest. 
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Titel: ICA:s Hållbarhetsredovisning med tillämpning av GRI – Vad bestämmer 

leverantören?  

Problem: Hur har ICA anpassat sin hållbarhetsredovisning utifrån GRI:s riktlinjer? 

Hur skiljer sig ICA:s uppfattning om hållbarhetsredovisningen, jämfört med 

intressentgruppen leverantörers generella uppfattning av denna? 

Syfte:  Syftet är att utifrån GRI:s riktlinjer undersöka ICA:s hållbarhetsredovisning 

samt jämföra den med den generella uppfattningen som intressentgruppen 

leverantörer har om hållbarhetsredovisningar. 

Metod: Efter en inledande granskning av ICA:s hållbarhetsredovisning och en ökad 

förståelse för vad begreppet GRI innebar, genomfördes en inledande 

intervju med ansvarig hos ICA med efterföljande enkätundersökning riktad 

mot utvalda leverantörer för att kunna svara på studiens två problemfrågor 

och syfte.  

Slutsats: ICA tar GRI:s riktlinjer på stort allvar vid tillämpningen av dessa vid 

upprättandet av sin hållbarhetsredovisning. Leverantörernas intresse 

påverkar ett flertal resultatindikatorer som ICA inte har definierat som 

resultatindikatorer valda utifrån leverantörernas intresse. 

Nyckelord: Corporate Social Responsebility, CSR, Triple Bottom Lines, 

Hållbarhetsredovisning, Global Reporting Initiative, GRI, ICA 
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1 Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrunden och problemområdet till ämnet, vilket leder fram till 

syftet med studien. Det sociala engagemanget blir allt viktigare i dagens samhälle. 

Påtryckningar från media och olika intressentgrupper blir fler och större. Större bolag satsar 

därför mer och mer på att framhålla sitt engagemang och arbete kring hållbarhet. Ett sätt att 

förmedla detta på är via en hållbarhetsredovisning. 

1.1  Bakgrund 

Den 1 januari 2007 utökades kraven angående vilken information större bolag ska lämna i sin 

förvaltningsberättelse (Gränsvärden, 2009). Utöver den tidigare obligatoriska informationen i 

denna förvaltningsberättelse ska nu även information som ger en mer korrekt förståelse för 

bolagets verkliga förhållande lämnas tillsammans med förvaltningsberättelsen. En betydande 

faktor för vilken information som ska lämnas är intressenternas åsikter om vilken icke 

finansiell information som de tycker är värdefull. Med beaktning av detta avgörs det av varje 

enskilt bolag vad de anser vara viktigt för dem. Storleken och verksamhetens art har dessutom 

betydelse för vad det ska lämnas upplysningar om. Information om miljö-, personal- och 

sociala frågor kan vara av intresse för flera av intressenterna. Inom dessa områden kan ämnen 

som utsläpp, miljöpåverkan, sjukfrånvaro, arbetsplatsolyckor och etiska riktlinjer anses 

intressanta. (FARSRS, 2009) 

För flera bolag har ansvaret för omgivningen blivit en strategisk fråga. Detta på grund av att 

bolag har fått en större press på sig att redovisa dess påverkan på omgivningen. Pressen 

kommer dels från intressenter i form av kunder, leverantörer och anställda, och dels från 

lagstiftning i form av bland annat Årsredovisningslagen (NE-intressenter, 2009). (Mcintoch, 

Leipziger, Jonas & Coleman, 1998, sid 234-244) Olika intressenter har olika förväntningar på 

hur bolag ska arbeta med hållbar utveckling, och sättet bolagen redovisar detta på kan se olika 

ut. Denna redovisning syftar till redovisningen av bolagets ekonomiska, miljömässiga och 

sociala ansvar, vilka är de tre grundpelarna i begreppet Triple bottom Lines. (Elkington, 1998, 

sid 74) 

Det finns lagstiftning, rekommendationer och riktlinjer som kan användas vid redovisningen 

av denna information. Ett sätt för större bolag att redovisa sitt hållbara arbete på är genom en 

hållbarhetsredovisning med tillämpning av Global Reporting Initiativs, GRI, riktlinjer. GRI är 

ett nätverk som först började diskuteras 1997 då hållbart arbete blev allt mer vanligt och ett 

eget ramverk för redovisningen av hållbar utveckling ansågs behövas. GRI är en oberoende 

internationell organisation som ger ut rekommendationer för hur en hållbarhetsredovisning 

ska upprättas. GRI innehåller regler för frivillig rapportering om samhällsansvar och redogör 

för anvisningar för bolagets ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvar. Bolagen som 

tillämpar GRI väljer de riktlinjer som de anser vara väsentliga för den egna verksamheten. 

(Om GRI, 2009) 



 INLEDNING 

2 

 

GRI riktar sig mot de 30 000 största bolagen i världen i alla branscher och består av många 

olika intressentgrupper. Dessa intressentgrupper består i sin tur av tusentals experter i ett 

dussintal länder över hela världen som deltar i arbetsgrupper och regeringsorgan, för att 

tillsammans arbeta fram riktlinjer för hållbarhetsredovisningens utformning. År 2009 

upprättade mer än 1 500 bolag över hela världen sin hållbarhetsredovisning utifrån GRI:s 

riktlinjer, bland annat ett flertal av de världsledande bolagen som ABB Group, Hennes & 

Mauritz och Microsoft. (Om GRI, 2009) 

1.2 Problemområde 

En hållbarhetsredovisning upprättas för att ta ansvar gentemot intressenterna. Bolaget ska för 

dessa intressenter mäta och presentera vad de uppnått i sitt arbete för hållbar utveckling. GRI 

fungerar som ett ramverk för organisationers ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan. 

Det är främst större bolag som har möjlighet att utgå ifrån GRI:s riktlinjer. Detta på grund av 

att dessa bolag har ekonomiska resurser och mediala behov av upprättandet av 

hållbarhetsredovisningen. Bolag som använt sig av riktlinjerna ska informera GRI när 

redovisningen offentliggörs för att GRI:s nätverk ska kunna utökas och redovisningarna ska 

kunna förbättras. (GRI Kompendiet, 2006, sid 6) Då GRI är en oberoende internationell 

organisation som ger ut de enda vedertagna internationella riktlinjerna för 

hållbarhetsredovisning, är det intressant att se hur pass väl ett bolag som officiellt använder 

sig av GRI har anpassat sig efter dess riktlinjer då GRI är frivilligt (FARSRS, 2009). Bolaget 

som undersökts är ICA, och frågan lyder då: 

 Hur har ICA anpassat sin hållbarhetsredovisning utifrån GRI:s riktlinjer? 

Intressenternas åsikter och möjliga användningsområden har stor betydelse för 

hållbarhetsredovisningens innehåll (FARSRS, 2009). Hållbarhetsredovisningen är till för att ge 

intressenterna upplysningar om bolagets välmående samt vad bolaget åstadkommer inom de 

ekonomiska, miljömässiga och sociala områdena. Intressenterna är de aktörer som är 

engagerade och/eller är ekonomiskt intresserade av bolaget. (GRI Kompendiet, 2006, sid 6) 

Om bolaget inte direkt efterfrågar vad intressenterna vill ha med i hållbarhetsredovisningen, 

utan tvärtom tar med det som bolaget själv anser vara viktigt ur ett intressentperspektiv, är det 

viktigt för bolaget att få överensstämmelse med intressenternas uppfattning om vad som bör 

ingå i en hållbarhetsredovisning. Detta är viktigt för att bolaget och intressenterna ska kunna 

använda hållbarhetsredovisningen på bästa tänkbara sätt. Det är då viktigt för bolaget, ICA i 

detta fall, att de kan jämföra sin egen uppfattning om vad som är viktigt med 

hållbarhetsredovisningen i förhållande till hur intressenterna uppfattar den. Den första 

problemfrågan ligger därför till grund för studiens andra problemfråga. 

Den intressentgrupp som valts i denna studie är intressentgruppen leverantörer då dessa i sin 

beroendeställning av ICA har krav på sig och sina produkter. Detta medför dock att de i sin 

tur kan ställa krav på ICA och deras arbete för en hållbar utveckling genom att deras intressen 

ska beaktas vid upprättandet av hållbarhetsredovisningen.  Oavsett storleken på bolaget och 

kompetensen hos de ansvariga på bolaget har leverantörerna åsikter om vad som bör 

innefattas i en hållbarhetsredovisning, även om ICA i detta fall inte har beaktat en specifik 
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leverantörs intresse. Därför är det intressant att studera om intressentgruppen leverantörers 

generella uppfattning om hållbarhetsredovisningens upprättande och innehåll, stämmer 

överens med innehållet i ICA:s hållbarhetsredovisning. 

Detta leder fram till frågan: 

 Hur skiljer sig ICA:s uppfattning om hållbarhetsredovisningen, jämfört med 

intressentgruppen leverantörers generella uppfattning av denna? 

De två frågorna i problemområdet leder tillsammans fram till uppsatsens syfte. 

1.3 Syfte 

Syftet är att utifrån GRI:s riktlinjer undersöka ICA:s hållbarhetsredovisning samt jämföra den 

med den generella uppfattningen som intressentgruppen leverantörer har om 

hållbarhetsredovisningar. 
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2 Metod 

Detta kapitel beskriver metodvalet för undersökningen och tillvägagångssättet vid 

insamlandet av det teoretiska och empiriska materialet. Det empiriska materialet består av en 

intervju och en enkätundersökning. Efter en inledande granskning av ICA:s 

hållbarhetsredovisning och en ökad förståelse för vad begreppet GRI innebar, genomfördes 

en inledande intervju med ansvarig hos ICA. Detta följdes av en enkätundersökning riktad 

mot utvalda leverantörer för att kunna svara på studiens två problemfrågor och syfte.  

2.1 Val av undersökningsobjekt 

I en tidigare genomförd studie
1
 av författarna kontaktades ICA som en del i en undersökning 

för att granska hållbarhetsredovisningens utformning. Vid detta tillfälle granskades ICA:s 

hållbarhetsredovisning, där begreppet GRI påträffades. Ett intresse väcktes för att studera 

vidare kring begreppet GRI då det var nytt och ansågs intressant. För att uppfylla 

undersökningens syfte i denna studie var ett kriterium vid val av undersökningsobjekt att 

bolaget har upprättat en hållbarhetsredovisning. Då kontakt redan hade tagits med ICA och att 

deras hållbarhetsredovisning hade studerats samt även publicerats för år 2008, valdes ICA 

som undersökningsobjekt. Att de redan hade publicerat sin hållbarhetsredovisning för det 

senaste året påverkade, då uppgifterna i denna är aktuella och att studien har inriktats på att 

granska och jämföra ICA:s hållbarhetsredovisning med GRI:s riktlinjer för ett år. 

Då GRI undersöktes ytterligare och förståelsen för att GRI ska upprättas ur ett 

intressentperspektiv, inriktades studien på ICA:s hållbarhetsredovisning ur ett 

intressentperspektiv. Författarna diskuterade vilken intressentgrupps perspektiv som studien 

skulle utgå ifrån, föll valet på intressentgruppen leverantörer då de ansågs vara viktiga för 

ICA. De har många olika leverantörer som de ställer höga krav på, både på produkterna men 

även på arbetet kring dem. De är ett av Nordens största detaljhandelsföretag som i sin position 

på marknaden måste göra ett urval av leverantör. De anser att deras kunder och andra parter 

ska kunna känna trygghet och förtroende för bolaget ICA och den verksamhet som de 

bedriver, och enligt ICA själva värderar de miljön och den hållbara utvecklingen högt. (ICA:s 

Årsredovisning, 2009) Detta tolkar författarna som att ICA väljer ut sina produkter med 

omsorg vilket leder till att kraven på leverantörerna är höga. I och med att de har höga krav på 

sina leverantörer får de lika höga krav på sig själva och sitt arbete kring hållbar utveckling. 

Det ansågs därför intressant att undersöka vilka ekonomiska, miljömässiga och sociala krav 

som leverantörer ställer på ICA och dess hållbarhetsredovisning. För att kunna bilda en 

uppfattning om hur ICA:s uppfattning om hållbarhetsredovisningen skiljer sig från 

intressentgruppen leverantörers generella uppfattning av denna behövdes en förståelse och 

                                                 

1
 Hellblom T., Hising P., Huléen J., 2009, Hållbarhetsredovisning – Hur utformas den? Ekonomistyrning & 

Redovisning, EFO013, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, Mälardalens Högskola. 

Opbublicerad. 
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kunskap om hur ICA har anpassat sin hållbarhetsredovisning utifrån GRI:s riktlinjer. Denna 

problemfråga kan därför ses som en förstudie till den andra problemfrågan. 

2.2 Skapande av referensram 

Referensramen som har använts i denna studie har sammanställts med utgångspunkt i 

litteratur och artiklar inom ämnet hållbarhet, samt material som har behandlat 

hållbarhetsredovisningar. Materialet har insamlats genom sökmotorerna Google och Google 

Schoolar, sökdatabasen Elin och Mälardalens Högskolas biblioteksdatabas. De sökord som 

användes för insamlandet av materialet som ligger till grund för studien var 

”hållbarhetsredovisning”, ”hållbarhet”, ”sustainability”, ”Triple bottom line”, ”CSR” och 

”GRI”. Efter insamlandet av materialet till referensramen gjordes ett urval av det insamlande 

materialet, för att anpassa det efter studiens syfte och för att erhålla en god grund inför 

insamlandet av det empiriska materialet. Ett urval av det material som framkom efter den 

empiriska undersökningen gjordes även för att anpassa referensramen allt eftersom studien 

fortlöpte. 

2.3 Granskning av ICA:s Hållbarhetsredovisning 

I ett inledande skede av studien granskades ICA:s hållbarhetsredovisning. Detta gjordes för att 

erhålla en uppfattning om hur en hållbarhetsredovisning är utformad, men framförallt för att 

erhålla en förståelse om hur ICA har valt att tillämpa GRI:s riktlinjer. Då granskningen 

genomfördes och större förståelse erhölls för hur GRI anser att deras riktlinjer bör tillämpas, 

genomfördes därefter en jämförelse med vad ICA har valt och inte valt att tillämpa av GRI:s 

riklinjer. Detta resulterade i en diskussion mellan författarna om vad studien skulle behandla. 

GRI:s riklinjer är utformade efter ett antal områden som beskrivs i referensramen, där det 

tillämpande bolaget ska ange i vilken utsträckning standardupplysningarna, se bilaga 1, helt 

eller delvis har tillämpats av bolaget. Då standardupplysningens två första delar, strategi och 

profil och hållbarhetsstyrning behandlar upplysningar av den generella karaktären ansåg 

författarna att det var intressantast att studera standardupplysningens tredje del; 

resultatindikatorer. Indikatorerna ger jämförbar information om de ekonomiska, sociala och 

miljömässiga resultaten för det användande bolaget (GRI Kompendiet, 2006, sid 19). Genom 

att granska dessa resultatindikatorer i sin helhet enligt GRI:s riklinjer och i vilken utsträckning 

ICA har valt att tillämpa dessa, gjordes ett urval av indikatorer som ansågs mest relevanta att 

studera vidare kring. 

Urvalet av vilka resultatindikatorer som skulle studeras gjordes med utgångspunkten att först 

studera resultatindikatorerna i sin helhet enligt GRI:s riktlinjer. Detta gjordes oberoende av 

ICA:s verksamhetsområde för att erhålla ett urval av resultatindikatorer som ansågs mest 

intressanta kopplat till den hållbara utvecklingen. När detta urval hade genomförts gjordes ett 

andra urval där de valda resultatindikatorerna från det första urvalet gallrades bort med 

beaktning av dels ICA:s verksamhetsområde, och dels i vilken utsträckning ICA hade 

tillämpat dessa i sin hållbarhetsredovisning. Hänsyn togs även till i vilken utsträckning 

intressentgruppen leverantörernas intresse hade beaktats av ICA vid deras urval av 
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resultatindikatorer. I avsnitt 3.7  Diskussion kring valda indikatorer beskrivs urvalsprocessen 

närmre. 

Då det endast är tre resultatindikatorer som ICA beaktar direkt för intressentgruppen 

leverantörernas intresse stärktes ytterligare nyfikenheten på vilket sätt ICA har tagit del av 

deras intresse. 

Den avgränsning som detta urval innebar medförde att de för studien valda frågorna och 

resultatindikatorerna diskuterades och presenterades inom fyra områden i referensramen. Alla 

resultatindikatorerna återfinns i sin helhet i bilaga 1. 

2.4 Verktyg för insamling av det empiriska materialet 

Vid val av verktyg för att insamla det empiriska materialet är det syftet med studien som 

avgör vilken metod som ska användas (Trost, 2005, sid 13). För att uppnå syftet med denna 

studie valdes en intervju och en enkätundersökning som insamlingsverktyg. Detta innebar att 

både en kvalitativ och en kvantitativ ansats har använts för studien. 

Vid användandet av en kvalitativ ansats väljs ett eller ett fåtal objekt ut som sedan intervjuas 

via personlig direktkontakt eller via telefon. Intervjuer som insamlingsverktyg genomförs med 

frågor som kan generera innehållsrika svar (Trost, 2005, sid 7). 

När en kvantitativ ansats används vid datainsamling innebär detta oftast användandet av 

enkäter. Dessa används ofta i syfte att erhålla data från ett större antal respondenter som 

svarar på frågor i enkäterna som är strukturerade utifrån bestämda frågor med givna 

svarsalternativ. Data som erhålls från enkätundersökningarna är enkla att sammanställa. 

(Jacobssen 2002 sid 38) Enkätundersökningar används för att bland annat hitta mönster eller 

samband. Syftet med detta kan vara att besvara frågor som utgår från frågeställningar som: 

Hur många? Hur mycket? eller i vilken utsträckning? Detta för att till exempel testa en 

hypotes (Bjereld, 2002, sid 114). 

2.4.1 Tillvägagångssätt för intervju 

Efter urvalet av resultatindikatorerna med de två problemfrågorna som grund utformades 

intervjufrågorna, se bilaga 2. Då problemfrågorna var ett resultat utformade av den litteratur 

som i ett tidigt skede hade insamlats, blev intervjufrågorna istället utformade för att erhålla 

åsikter och reflektioner kring ämnet. Diskussioner fördes mellan författarna om hur 

utformningen av det empiriska materialet skulle sammanställas. Detta resulterade i att 

intervjuguiden utformades därefter, med en allmän presentation om ICA och hur dess 

hållbarhetsredovisning upprättas och används. För att få respondenten att samtala öppet kring 

intervjufrågorna och då förhoppningsvis erhålla en djupare inblick i vad respondenten hade 

för uppfattningar och åsikter hölls medvetet graden av struktureringen av frågorna låg. Om 

graden av strukturering hade hållits hög hade det lämnats ett väldigt litet utrymme för 

uttömmande svar av respondenten, vilket skulle kunnat leda till förutsägelse av vilka 

alternativa svar som kunde tänkas erhållas (Patel, 2003, sid 72). 



 METOD 

7 

 

Efter att kontakt hade tagits via telefon
2
 med respondenten och tid för telefonintervju hade 

bestämts, översändes de sammanställda frågorna via e-post till respondenten. Både vid den 

första telefonkontakten och i den översända e-posten informerades respondenten om syftet 

med studien och på vilket sätt den kommande intervjun skulle hanteras och presenteras. Detta 

gjordes för att klargöra att denna intervju som bidrag till studien var av yttersta vikt då just 

den kompetens som respondenten besitter inte kan tillgodogöras på annat sätt för studien. 

Respondenten hade inget emot att dennes bidrag skulle användas konfidentiellt i studien. 

Detta var ett val som togs av författarna för att öka studiens trovärdighet då någon värdering 

av denna specifika person inte ska kunna göras av läsaren. 

Intervjun
3
 genomfördes efter överenskommelsen via telefon. Intervjun inleddes med att 

presentera studien och syftet med intervjun, samt att informera respondenten om hur intervjun 

skulle hanteras och på vilket sätt den skulle presenteras. Detta gjordes igen för att få 

respondentens godkännande till användningen av intervjun då tid hade gått från att den första 

kontakten hade tagits och respondenten då haft tid att ångra sitt beslut eller att komma med 

invändningar om intervjun och dess frågor, vilket dock respondenten inte hade. Efter den 

sammanställda intervjuguiden genomfördes intervjun som tog 45 minuter i anspråk, via 

telefon. För att öka trovärdigheten i studien användes bandspelare för inspelning av intervjun, 

vilket respondenten godkände. Detta gjordes för att sammanställningen av intervjun skulle 

underlättas och att viktig information inte skulle falla bort trots att anteckningar togs av båda 

författarna. 

Sammanställningen av intervjun genomfördes omgående efter den genomförda intervjun, 

genom att båda författarna var och en för sig lyssnade igenom inspelningen av intervjun och 

sammanställde anteckningarna och intrycken från den. Detta gjordes för att de intryck som 

erhölls från intervjun inte skulle glömmas bort. Efter det diskuterades svaren gemensamt och 

inspelningen av intervjun lyssnades igenom ytterligare en gång, då tillsammans, för att 

undvika missuppfattningar och felcitat. Detta sammanställdes sedan i ett gemensamt 

dokument. Den sammanställda intervjun återsändes till respondenten för att säkerställa att 

någonting inte hade missuppfattats samt att respondenten även fick ytterligare en chans att 

förtydliga sig om denne ville det. Detta förfarande var tidskrävande men då det endast var 

denna intervju som genomfördes för studien ansågs det viktigt att ingen information fick falla 

bort och att en rättvisande bild av informationen kunde presenteras. 

2.4.2 Urval av objekt för enkätundersökning 

För att svara på studiens andra problemfråga om hur ICA har tagit del av intressentgruppen 

leverantörers intresse i sin hållbarhetsredovisning gjordes ett urval av objekt för 

enkätundersökningen. Då ICA har många olika leverantörer i varierande storlek var ett 

inledande kriterium för urvalet att de valda leverantörerna för enkätundersökningen tar del av 

                                                 
2
 2009-04-27 Klockan 14.00 

3
 2009-05-08 Klockan 10.20 
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ICA:s hållbarhetsredovisning och att de själva skulle arbetar med detta. Att själva få fram 

denna information ansågs alldeles för svårt och tidskrävande för studien varför urvalet var 

tänkt att genomföras med hjälp av ICA. Då diskussioner fördes mellan författarna om urvalet 

skulle ske enligt detta sätt, med hjälp av ICA, ändrades istället urvalet. En 

hållbarhetsredovisning med tillämpning av GRI ska upprättas med intressentens intresse i 

beaktning, i detta fall leverantörens. Ett upprättande bolags hållbarhetsredovisning ställer inte 

något krav på vilken kompetens som en vald leverantör ska ha. Oberoende av förståelsen för 

begreppet GRI ska vilken leverantör som helst kunna bidra med åsikter för vad som anses 

viktigt att beakta vid ett upprättande av en hållbarhetsredovisning. Därför ändrades metoden 

för urvalet till enkätundersökningen. Det som eftersöktes var alltså att få en spridning av 

urvalet för att erhålla en bred och generell bild av vilka indikatorer som ansågs viktiga. 

För att erhålla denna bredd som eftersöktes kontaktades bolag av varierande storlek. 

Författarna bestämde själva vilka bolag som skulle kontaktas. Urvalet av dessa bolag gjordes 

genom en slumpmässig urvalsprocess. Författarna besökte en ICA-butik där tolv produkters 

leverantörer valdes. Dessa tolv bolag kontaktades och e-post översändes med 

enkätundersökningen. Respondenter efterfrågades inte specifikt efter någon viss kompetens 

inom området, utan utgångspunkten var att få respondenter som kunde svara på 

enkätundersökningen utifrån en leverantörs perspektiv. Det var alltså 

receptionisten/telefonisten hos de kontaktande bolagen som valde ut vilka personer inom 

bolaget som denne trodde kunde svara på enkätundersökningen. Den av 

receptionisten/telefonisten utvalde respondenten vidarebefordrade i två fall 

enkätundersökningen till någon annan inom bolaget då den första respondenten inte ansåg sig 

vara lämpad för att svara på enkätundersökningen. Detta resulterade i att en bättre lämpad 

person, enligt det kontaktade bolaget, istället medverkade i enkätundersökningen, vilket 

stärkte studiens trovärdighet. 

Kontakt och medverkan erhölls både från bolag som upprättar en hållbarhetsredovisning 

själva med respondenter som var väl insatta i begreppet GRI, och från mindre bolag med 

respondenter som visserligen kände till begreppet GRI men inget mer. Av de tolv kontaktade 

bolagen erhölls svar från sju. Anledningen till att svar inte erhölls från alla tolv var att de fem 

som inte kunde lämna svar inte hade tid för denna enkätundersökning i fyra fall och i det sista 

fallet angavs skälet att kunskapen om ämnet var för dålig för att svar skulle kunna lämnas. 

Befattningarna som respondenterna från de som medverkade i enkätundersökningen hade var; 

miljösamordnare, miljö– och kvalitetsansvarig, miljöchef, miljöingenjör, kvalitetschef samt 

två stycken CSR– ansvariga. 

Trots det valda urvalet fanns dock risken fortfarande att de valda leverantörerna hade samma 

åsikter som ICA vad gällde deras hållbarhetsredovisning på grund av att de skulle kunna svara 

efter hur ICA har valt att upprätta sin hållbarhetsredovisning. Detta skulle kunnat resultera i 

att någon avvikande åsikt inte skulle framkomma av enkätundersökningen. Denna risk 

eliminerades dock då enkätundersökningens frågor var utformade av en mer allmän karaktär 

och inte utgjorde specifika frågor om ICA:s hållbarhetsredovisning. Detta gjordes för att få 

goda möjligheter att erhålla uppfattningarna kring hur en hållbarhetsredovisning bör 

upprättas, vilket då kunde tillgodose studiens syfte på ett trovärdigt sätt. 
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2.4.3 Tillvägagångssätt för enkätundersökningen 

Efter att intervjun genomförts sammanställdes enkätundersökningens frågor, se bilaga 3. I 

bilagan framgår det också vad de olika respondenterna tillsammans svarade på de olika 

frågorna. På samma sätt som vid utformningen av intervjufrågorna utgjorde urvalet av 

resultatindikatorer med de två problemfrågorna som grund för frågorna. Skillnaden blev dock 

att de svar ICA hade lämnat vid den tidigare intervjun hade sammanställts och i viss mån 

analyserats för att få en övergripande bild av vad de hade för åsikter om vissa 

resultatindikatorer, som då ansågs intressanta att studera vidare kring. Då frågorna utformades 

allmänt var förhoppningen att det medförde att respondenten svarade i egenskap av bolag och 

inte i form av leverantör med den beroendeställning som detta innebär. De valda 

resultatindikatorerna ingår i de övergripande delarna, Allmän information, Ekonomisk 

påverkan, Miljöpåverkan och Social påverkan. Det är inom dessa områden som studien har 

inriktats för att försöka erhålla information om någon upplysning ur en leverantörs perspektiv 

inte finns med i ICA:s hållbarhetsredovisning, men som enligt studien borde vara med. 

Enkätundersökningens frågor var till skillnad från de frågor som sammanställdes till intervjun 

utformade med en hög grad av strukturering med fasta svarsalternativ (Patel, 2003, sid 72). 

Grunden för detta beslut var att få reda på en stor mängd information med en relativ liten 

arbetsinsats, till skillnad från om intervju hade valts som insamlingsverktyg för alla 

respondenter istället. Även fast risken fanns att information kunde falla bort ansågs denna 

form av datainsamling bäst för denna del av studien. Som komplement till svarsalternativen 

ombads även respondenterna att lämna kommentarer om de ville efter varje fråga. Detta var 

något som föll väl ut, då merparten av frågorna innehöll kommentarer. 

Kontakt togs med varje leverantör via telefon
4
. En presentation av studien och på vilket sätt 

enkätundersökningen skulle användas gjordes, varpå enkätundersökningen skickades via e-

post till respondenterna där samma information erhölls. Ingen av de valda respondenterna 

hade några invändningar emot detta och inte heller att respondenternas bidrag skulle användas 

konfidentiellt. För denna del av studien valdes detta för att värdering av bolaget inte skulle 

påverka de svar respondenterna lämnade. Därför benämns bolagen som Leverantör A, 

Leverantör B och så vidare upp till Leverantör G. 

Enkätundersökningarna återsändes ifyllda och därefter sammanställdes dessa efter 

enkätundersökningens frågor. Antal gemensamma svar utgjorde det normala och avvikande 

svar lyftes ut och analyserades för att lyfta fram dessa åsikter och skapa en intressant 

diskussion i empirin. De kommentarer som erhölls från enkätundersökningen och ansågs 

intressanta lyftes ur med syfte att stärka de åsikter som framkom. En gemensam bild av 

respondenternas åsikter diskuterades sedan av författarna vilket presenteras i empirikapitlet. 

                                                 
4
 2009-04-30, 2009-05-11  - 2009-05-13 
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2.5 Metodkritik och källkritik 

Intervju som insamlingsverktyg är en del av en kvalitativ ansats. Då studien, efter 

litteraturinsamling och genomgång av GRI:s riktlinjer och ICA:s hållbarhetsredovisning, 

började med att skapa förståelse kring ämnet föll det sig naturligt att använda en intervju för 

att erhålla fyllig information och åsikter kring detta. Nackdelen med att intervjun 

genomfördes via telefon var att någon observation av respondentens kroppsspråk inte kunde 

beaktas. I och med detta förlorades möjligheten att granska och värdera respondentens åsikter 

tillsammans med kroppsspråket. Detta kompenserades dock till viss del då sammanställningen 

av intervjun återsändes till respondenten. Denne fick möjlighet att korrigera och utveckla de 

delar som denne ansåg vara feltolkat. 

Studien av leverantörernas åsikter om hållbarhetsredovisningens innehåll är den för studien 

viktigaste undersökningen. För att försöka skapa en övergripande förståelse för flera 

leverantörers åsikter om vad som bör ingå i en hållbarhetsredovisning valdes en kvantitativ 

ansats för detta, med enkätundersökning som insamlingsverktyg. En kvalitativ ansats i form 

av intervjuer hade kunnat bidra till att erhålla djupare och fylligare åsikter kring detta. Med 

tidsaspekten som faktor ansågs valet av en kvantitativ ansats bäst för studien, då mängden 

åsikter från olika respondenter var av större vikt, än att istället erhålla fylligare svar och 

åsikter från ett mindre antal. Dock kompenserades bortfallet av djupare och fylligare 

kommentarer till viss del, men inte fullt ut, i och med att respondenterna i stor grad hade 

lämnat kommentarer efter varje fråga vilket var uppskattat. 

En faktor som kunde påverka studiens trovärdighet var utformningen av 

enkätundersökningen. Utformningen av enkätundersökningens frågor skulle få respondenten 

att svara utifrån hur de själva arbetar med hållbar utveckling och hur de själva anser att en 

hållbarhetsredovisning bör upprättas. Respondenterna skulle inte svara efter hur de som 

leverantörer till ICA anser att just ICA:s hållbarhetsredovisning bör upprättas, då 

beroendeställningen som finns mellan dem kunde ha påverkat svaret. Enkätundersökningen 

var avsedd att erhålla svar som ska vara applicerbara på alla hållbarhetsredovisningar vilket 

svaren ansågs vara. 

2.6 Presentation och utformning av undersökningen 

Utifrån studiens syfte och de två problemfrågorna som ställdes i studiens inledande kapitel, 

Hur har ICA anpassat sin hållbarhetsredovisning utifrån GRI:s riktlinjer? och Hur skiljer sig 

ICA:s uppfattning om hållbarhetsredovisningen, jämfört med intressentgruppen leverantörers 

generella uppfattning av denna? presenteras det insamlande materialet i den teoretiska 

referensramen och den empiriska undersökningen.  

För att erhålla en tydlig koppling av sambandet av den teoretiska referensramen och det 

empiriska materialet följer de tillsammans med analysen, samma struktur och mönster vilket 

utgår från de fyra områdena från enkätundersökningen. De fyra områdena är; Allmän 

information, Ekonomisk påverkan, Miljöpåverkan och Social påverkan.
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3 Referensram 

I detta kapitel presenters den teoretiska referensram som tillsammans med empirin utgör 

grunden för uppsatsens analys. Då val av ICA som undersökningsobjekt och inriktning valts 

för studien påbörjades skapandet av referensramen. Arbetet för miljön har under en längre 

tid varit i fokus för bolagen, men allteftersom har Corporate Social Responsibility, CSR, blivit 

ett allt större och viktigare begrepp för dem. Inom CSR finns information om ekonomiskt, 

miljömässigt och socialt, ansvar. Dessa områden har de senaste åren blivit allt viktigare att 

framhäva, bland annat i form av en frivillig hållbarhetsredovisning. För att anpassa 

hållbarhetsredovisningen till en gemensam standard har Global Reporting Initiative, GRI, 

upprättat ett ramverk för detta. 

3.1 Referensramens uppställning 

Referensramen inleds med en historisk beskrivning av utvecklingen av det hållbara arbetet 

och GRI:s uppkomst, med en förklaring till innebörden av de grundläggande begreppen CSR 

och Triple Bottom Lines. Denna inledning är ämnad att bidra med en förståelse till det 

grundläggande arbete som leder fram till hållbarhetsredovisningen. Efter de inledande 

avsnitten beskrivs hur en hållbarhetsredovisning upprättas, samt en förklaring av GRI:s 

uppställning och tankesätt, se figur 1. 

Figur 1: Referensramens uppbyggnad 

 

Källa: Egen figur 

GRI:s hållbarhetsredovisning är uppdelad i två delar, redovisningens uppställning och 

standardupplysningar. Redovisningens uppställning beskriver principer för redovisningens 

innehåll och principer för att säkerställa redovisningens kvalitet. Dessa är till för att förklara 
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hur den andra delen, standardupplysningar, ska utföras. Inom standardupplysningar finns 

strategi och profil, hållbarhetsstyrning och resultatindikatorer som alla innehåller ett flertal 

underrubriker med punkter som får tillämpas. Det tillämpande bolaget ska ange i 

hållbarhetsredovisningen om dessa punkter tillämpas fullt ut eller delvis. 

3.2 Hållbarhetsutvecklingens historia 

Inom hållbarhetssektorn var miljön det område som först blev allmänt erkänt vilket sedan blev 

allt viktigare inom redovisning och revision. Corporate Social Responsibility, CSR, som 

innefattar ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar, har ersatt enbart miljöaspekten. Den 

globalisering som har skett av världsekonomin har förändrat förutsättningarna för 

företagsamhet i grunden och fokus har mer och mer inriktats på miljö och socialt ansvar för 

de större bolagen. (FARSRS KOMPLETT, 2009) 

År 1972 arrangerade Förenta Nationerna, FN, sin första miljökonferens någonsin i Stockholm. 

Det som skulle diskuteras av företrädarna för de 113 länderna var miljö och ”sustainability”, 

hållbar utveckling. De kunde dock inte då enas om en gemensam handlingsplan. År 1983 

tillsatte FN:s generalförsamling istället en kommission för miljö och utveckling med 

uppgiften att formulera ett program för förändring. Kommissionen fick namnet 

Brundtlandkommissionen efter dess ordförande, den före detta norska statsministern Gro 

Harlem Brundtland. Det är från Brundtlandkommissionen som uttrycket ”hållbar utveckling” 

härstammar och definieras som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". (FARSRS 

KOMPLETT, 2009) 

En andra FN-konferens om miljö och utveckling hölls år 1992 i Rio de Janeiro. Vid denna 

konferens antogs bland annat Agenda 21. Begreppet Agenda 21 står för ”dagordning för det 

21:a århundradet” och är ett dokument där mål och riktlinjer har satts upp för att uppnå en 

hållbar utveckling. Inom Agenda 21 betonas det att utvecklingen inte bara ska vara hållbar 

ekologiskt sett ifråga om miljö och naturresurser, utan också när det gäller socialt och 

ekonomiskt ansvar. Efter detta möte inrättade FN:s generalförsamling Kommissionen för 

hållbar utveckling, ”Commission on Sustainable Development”, med uppdraget att följa upp, 

övervaka och rapportera huruvida medlemsländerna uppnår de uppsatta målen och varje år 

hålls ett möte i New York med fokus på aktuella hållbarhetsfrågor. (FARSRS KOMPLETT, 

2009) 

Då arbetet för en hållbar utveckling aktualiserades ytterligare och diskussioner fördes om en 

gemensam redovisning av bolagens arbete av detta, uppkom mellan åren 1997 – 1998 en idé 

om ett eget ramverk för upprättandet av en redovisning av hållbar utveckling. En icke 

vinstdrivande organisation i Boston startade ett ”Global Reporting Initiative” projekt varpå 

insamlande och nätverksskapande började. År 2000 kom GRI:s första Sustainability 

Reporting ut. Genom event försökte GRI nå ut över hela världen. Dessa event hölls i 

Sydamerika, Nordamerika, Australien, Europa, södra Asien och Japan. Efter detta gav 50 

organisationer ut rapporter baserade på GRI:s riktlinjer. År 2001 valde organisationen som 

startade GRI att göra den till en egen oberoende organisation, och GRI började arbeta för att 
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rekrytera styrelsemedlemmar. Detta år gav 80 organisationer ut hållbarhetsredovisningar 

baserade på GRI:s riktlinjer. Nästkommande år tillkom den nya styrelsen och deras arbete 

visades officiellt upp i FN varpå 150 organisationer gav ut dessa rapporter. År 2003 utsågs 60 

intressentmedlemmar och 325 organisationer gav ut hållbarhetsredovisningar baserade på 

GRI:s riktlinjer. Till år 2005 hade dessa ökat till 225 intressentmedlemmar och 750 

organisationer som gav ut redovisningen. År 2006 sammankallades ett partnerskap med 

mjukvarubolag för att tillgodose marknadens efterfrågan på teknisk rapportering. Antalet 

intressemedlemmar hade ökat till 507 stycken år 2008 och dessa återfanns i 55 olika länder. 

År 2009 har mer än 1 500 bolag över hela världen, bland annat ett flertal av de världsledande 

bolagen med de kändaste varumärkena, tillämpat GRI:s riktlinjer. GRI riktar sig mot de 

30 000 största bolagen som har flertalet intressenter kopplade till sin organisation.(Om GRI, 

2009) 

I Sverige har alla större bolag från den 1 januari 2007 utökade krav på sig att information som 

ger en mer rättvisande bild av bolaget ska återfinnas i förvaltningsberättelsen. Det finns både 

lagstiftning och rekommendationer som kan användas som vägledning vid redovisning av 

denna icke finansiell information, bland annat från FARSRS och GRI. (FARSRS, 2009) 

3.3 Corporate Social Responsibility - Bolagens grundläggande arbete för 

hållbarhetsredovisningen 

Bolagens överordnade roll är att producera varor och tjänster som samhället kräver, men detta 

ger också ett ömsesidigt behov av ett stabilt samhälle som förser organisationen med utbildad 

personal. Den traditionella synen var att bolaget endast har ansvaret att betala ut löner, betala 

skatt och förse ägarna med utdelning eller, ett ökat aktievärde. En vidare och modernare syn 

av ansvaret är att bolaget är tvunget rent etiskt, i och med att de har samlat en sådan mängd 

resurser och makt, att avsätta en del av de resurserna till samhällets nytta. (Moir, 2001, sid 16-

17) 

Corporate Social Responsibility, CSR, är ett begrepp som utvecklas väldigt fort och i Sverige 

har det kallats ”Företagens sociala ansvar”. Detta svenska begrepp menar författarna till 

boken ”Det ansvarsfulla företaget” inte räcker till. De menar att CSR består av tre olika 

områden; Sustainability (hållbar utveckling), Corporate Accountability (företagens ansvar) 

och Corporate Governance (hur företag sköts). (Löhman & Steinholtz, 2003, sid 16-18) 

Tolkningen av kombinationen av dessa tre områden har växt fram till CSR. Under namnet 

CSR bildar de ett mer omfattande begrepp än var och en för sig. CSR är ett bättre begrepp än 

”Företagens sociala ansvar” på grund av att många bolag är internationellt aktiva. Bolag söker 

verktyg och information för att börja arbeta med CSR, vilket alltid sker frivilligt. (Löhman & 

Steinholtz, 2003, sid 16-18) 

CSR kan även vara ett utmärkt sätt att marknadsföra sig och skydda sitt varumärke på. 

(FARSRS KOMPLETT, 2009). CSR- arbetet blir i många fall en dold marknadsföring vilket 

ofta kan resultera i ett gott rykte. En sådan strategi är en viktig del av bolagets 

marknadsföringsåtgärder. I de fall då det blir en bra marknadsföring kan detta resultera i att 

personalen bli mer lojal och mindre villig att söka sig vidare bland annat. Ett gott rykte hjälper 
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bolaget att överleva på lång sikt och skapar förtroende hos samhället i stort. (Moir, 2001, sid 

17) 

3.4 Triple Bottom Lines – Hållbarhetsredovisningens tre grundpelare 

Triple Bottom Lines är ett begrepp inom företagsekonomin som används av ett flertal större 

bolag som en reaktion på allmänhetens efterfrågan av bolagens moraliska aspekter. Termen 

Triple Bottom Lines uppkom under mitten av 1990- talet. Först började bolagsledare använda 

det i sitt arbete och första publikationen som använde begreppet var ”Cannibals With Forks: 

The Triple bottom Line of 21st Centrury Business” av John Elkington som publicerades 1998. 

Tanken bakom begreppet Triple Bottom Lines är att ett bolags ultimata framgång eller hälsa 

inte kan, eller borde, mätas enbart utifrån den traditionella finansiella grunden, utan även från 

dess sociala/etiska och miljömässiga påverkningar. Triple Bottom Lines tre grundpelare är de 

ekonomiska, miljömässiga och sociala perspektiven. (Elkington, 1998, sid 74) 

Ekonomiskt perspektiv – Det klassiska perspektivet är det ekonomiska. Olika data 

summeras, beräknas och analyseras och från detta kommer bland annat begreppen vinst och 

utdelning per aktie. (Elkington, 1998, sid 74) 

Miljöaspekten – Detta perspektiv förstås lättare vid en större förståelse av naturkapital, vilket 

kan förklaras till två delar, dels kritiskt naturkapital och dels återanvändningsbart naturkapital. 

Det förstnämnda innefattar det som är nödvändigt för att uppehålla liv och hela ekosystem 

och det andra innefattar det som kan förnyas (uppfödning, fortplantning), repareras (ta bort 

föroreningar) eller ersättas (ersätta fossila bränslen med solceller). (Elkington, 1998, sid 79)  

Socialt perspektiv – Det som detta perspektiv innefattar är bland annat frågor om sociala, 

etiska och kulturella aspekter. Här diskuteras humankapital i form av hälsa, utveckling, 

utbildning och välmående sett ur både samhällets och bolagets ögon. (Elkington, 1998, sid 84-

85) 

Att arbeta med Triple Bottom Lines har de senaste åren ökat inom bland annat konsultation, 

investeringar och företagsstyrning. Bolag har ett flertal olika krav på sig från sina intressenter, 

bland annat på ekonomisk vinst, välutvecklat miljöarbete med mera. Därför får bolag det svårt 

i längden om de inte lyssnar på eller tar hänsyn till sina intressenter. En ny infallsvinkel för 

Triple Bottom Lines är dock värderingen av informationen utifrån intressenter, bland annat 

kunder, anställda, ägare, samhället och leverantörer. De handlingar som gjorts i dessa 

intressenters intresse ska mätas, beräknas, granskas och rapporteras precis som det har gjorts 

utifrån den finansiella grunden i över 100 år. (Norman & Macdonald, 2007, sid 132 ) 

3.5 Hållbarhetsredovisningens innehåll enligt GRI 

Global Reporting Initiative, GRI, är en internationellt oberoende organisation som har som 

mål att upprätta ett ramverk för hållbarhetsredovisningar anpassat för alla organisationer i alla 

branscher, stora som små (GRI Kompendiet, 2006, sid 2). GRI är ett nätverk av många olika 

intressentgrupper bestående av tusentals experter i ett dussintal länder över hela världen som 
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deltar i arbetsgrupper och regeringsorgan för att tillsammans arbeta fram riktlinjer för 

hållbarhetsredovisningen. (Vad är GRI? 2009) 

Det samarbete som GRI har med representanter från anställda, frivilligorganisationer, bolag, 

investerare, revisorer och andra intressenter är nödvändigt för att skapa den trovärdighet som 

behövs (GRI Kompendiet, 2006, sid 3). Med en hållbarhetsredovisning vill det tillämpande 

bolaget mäta, presentera och ta ansvar gentemot dessa intressenter. Den ska ge en rättvisande 

bild av bolagets redovisade resultat inom hållbarhet, även det som är negativt. En 

hållbarhetsredovisning som följer GRI:s riktlinjer ska kunna användas för att jämföra 

resultatet med lagar, normer, regler och frivilliga initiativ. (GRI Kompendiet, 2006, sid 21-22) 

Vidare redovisas det för hur bolaget påverkas och påverkar frågor om hållbar utveckling samt 

hur jämförelse med andra bolags arbete ska kunna göras. När ett bolag har tillämpat GRI bör 

de ange vilken nivå tillämpningen av ramverket har skett. Syftet med detta är att tydliggöra 

för läsaren i vilken omfattning GRI har tillämpats, samt att tydligt kunna påvisa vad som 

återfinns av GRI:s riktlinjer i hållbarhetsredovisningen för att på sikt utöka tillämpningen av 

GRI. (GRI Kompendiet, 2006, sid 3) 

GRI har delat upp sina riktlinjer i två delar, den första tar upp hur redovisningen ska ställas 

upp och den andra delen tar upp de standardupplysningar som ska ingå i 

hållbarhetsredovisningen. I uppställningen av hållbarhetsredovisningen ska bolaget använda 

redovisningsprinciper för att bestämma vilka områden och indikatorer som ska användas, 

samt principer för att på ett lämpligt sätt visa sin information och säkerställa kvalitén på den. 

Redovisningsprinciperna ska beskriva målen och ge stöd genom hela redovisningsprocessen. 

Alla principer har en definition, en förklaring och ett antal tester för att utvärdera hur 

principerna används. Dessa principer ska tillsammans ge en transparent bild av bolaget och då 

kunna ge alla intressenter den fullständiga bilden av bolaget som de sedan kan utnyttja för 

sina respektive syften. (GRI Kompendiet, 2006, sid 6) 

3.5.1 Redovisningens uppställning 

I redovisningens uppställning ingår Principer för redovisningens innehåll och Principer för 

att säkerställa redovisningens kvalité.  

3.5.1.1 Principer för redovisningens innehåll 

Redovisningsprinciperna är väsentlighet, kommunikation med intressenterna, 

hållbarhetssammanhang och fullständighet. Som vägledning för hur dessa 

redovisningsprinciper ska användas består varje princip av en definition, en förklaring och ett 

antal tester. Testerna är inte avsedda att utgöra specifika aspekter att redovisa mot utan ska 

fungera som verktyg för självutvärdering. Principerna ska sedan användas tillsammans med 

vägledningen för att definiera innehållet. 

Väsentlighet: Redovisningen ska visa de områden som speglar bolagens mer betydande 

ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan, eller områden som påverkar intressenternas 

beslut. Väsentlighet är gränsen när en fråga blir tillräckligt viktig för att den ska tas upp i 

redovisningen. I traditionell finansiell mening är väsentlighet det som påverkar de 
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ekonomiska besluten hos dem som utnyttjar bolagets bokslut, främst investerare. I 

hållbarhetsredovisning är perspektivet större och bredare. Här måste hänsyn tas till 

ekonomisk, miljömässig och social påverkan för att klara dagens behov utan att begränsa 

morgondagens. Dessa frågor påverkar bolagens kort- och långsiktiga finansiella planering och 

därmed blir de även viktiga för de intressenter som intresserar sig för bolagens ekonomi. (GRI 

Kompendiet, 2006, sid 8) 

Kommunikation med intressenterna: Bolagen ska identifiera sina intressenter i 

redovisningen och där också redogöra för hur deras intressen hanterats. Intressenterna är de 

som betydande påverkas av eller påverkar bolaget på olika sätt. Detta gör att intressenternas 

intressen blir viktiga att ta del av då omfattningen och avgränsningen av redovisningen ska 

beslutas, vilka specifika intressen som ska hanteras och vilka som ska tas upp mer allmänt. En 

risk finns att redovisningen inte tas på allvar om bolagen misslyckas med arbetet att 

sammanställa och förstå sina intressenters intressen. (GRI Kompendiet, 2006, sid 10) 

Hållbarhetssammanhang: Redovisningen ska presentera resultaten inom en bred definition 

av hållbar utveckling. En hållbarhetsredovisning har en grundfråga som vill ha svar på hur ett 

bolag strävar efter att bidra till en förbättring av ekonomiska, miljömässiga och sociala 

förhållanden och stödja utvecklingen från regional till global nivå. För att redovisa detta 

korrekt måste bolagens resultat tas i sammanhang med de krav som ställs på dem inom de 

olika nivåerna, även på en branschnivå. Detta kan visa sig i att bolagen redovisar sina 

anställdas löner i jämförelse med den nationella medellönen, men även hur mycket deras 

totala utsläpp av luftföroreningar står sig mot ekosystemets förmåga att uppta dem. (GRI 

Kompendiet, 2006, sid 11) 

Fullständighet: Redovisningen ska täcka de väsentliga områdena, samt att avgränsningen av 

redovisningen ska räcka för att ge den bild som eftersträvas. Intressenterna ska ha en roll i 

arbetet genom att utvärdera resultaten som tas fram. Med fullständighet menas omfattning, 

avgränsning och tid. Omfattning är de områden ur hållbar utveckling som täcks i 

redovisningen. Den information som presenteras här ska möjliggöra för intressenterna att 

kontrollera bolagens resultat. Avgränsningen bestämmer de enheter som omfattas av 

redovisningen. Det kan vara joint ventures, underleverantörer, dotterbolag med mera. Denna 

del handlar om hur pass stor förmåga bolagen har att påverka andra bolag. Tidsaspekten 

behövs för att säkerställa att den information som tas fram täcker den tidsperiod som 

redovisningen avser. Även information som har en kortsiktig påverkan men som har en 

förutsägbar kumulativ effekt ska tas med, till exempel långlivade föroreningar. En kortsiktig 

påverkan kan även ha positiv effekt och vid båda dessa fall ska en bedömning om framtida 

utveckling tas med i redovisningen. (GRI Kompendiet, 2006, sid 12-13) 

3.5.1.2 Principer för att säkerställa redovisningens kvalitet 

De principer som tillämpas för att säkerställa hållbarhetsredovisningens kvalitet är balans, 

jämförbarhet, precision, när redovisningen ska avges, tydlighet och tillförlitlighet. För att 

säkerställa kvalitén på den redovisade informationen och att presentationen är korrekt är dessa 

principer till för vägledning vid de val bolaget ställs inför. Bearbetningen av informationen i 

en redovisning ska stämma med dessa principer. För att uppnå en effektiv transparens är dessa 
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principer grundläggande. Kvalitén av informationen ligger till grund för intressentens 

bedömning av resultatet. 

Balans: Redovisningen ska beskriva de negativa och positiva aspekter som påvisas av 

bolagets resultat. Detta ska möjliggöra en balanserad och övergripande utvärdering. Denna 

övergripande utvärdering ska leda till en mer neutral bild av resultatet och på detta sätt 

undvika urval av det som ska presenteras, eller att något utelämnas från presentationen. Det 

ska finnas en tydlig skillnad mellan de fakta som presenteras, positiva som negativa, och även 

bolagets tolkning av detta. (GRI Kompendiet, 2006, sid 12-13) 

Jämförbarhet: Den redovisade informationen ska kunna jämföras över tiden med tidigare 

redovisningar samt även med andra organisationer. Utan jämförbarhet blir det svårt att 

utvärdera resultatet. Upprättandet av redovisningen ska ske konsekvent vilket är viktig för att 

kunna jämföra och fatta beslut rörande investeringar och utnyttja i till exempel 

lobbyverksamhet. (GRI Kompendiet, 2006, sid 14) 

Vidare principer för säkerställandet av kvalitet är precisionen när redovisningen ska avges. 

Principernas tydlighet och tillförlitlighet anger att det är viktigt med precision i den 

redovisade informationen. Den ska vara korrekt och detaljerad i syfte att intressenterna ska 

kunna göra en riktig bedömning. Utgivningen av redovisningen ska ske enligt tidsplan för att 

intressenterna ska fatta informerade beslut. För att tillförlitligheten ska bli trovärdig måste det 

för utomstående gå att kontrollera hur och varför beslut i processen tagits. (GRI Kompendiet, 

2006, sid 14) 

3.5.2 Standardupplysningar 

Denna del tar upp det grundläggande innehållet i en hållbarhetsredovisning som en 

förlängning av vägledningen för att bestämma riktlinjerna enligt redovisningens uppställning. 

Standardupplysningen består av tre delar, strategi och profil, hållbarhetsstyrning och 

resultatindikatorer. Riktlinjerna som fås fram ur dessa tre delar innehåller den information 

som är mest väsentlig och relevant ur ett intressentperspektiv. Varje del innehåller en 

underrubrik som innehåller ett antal punkter som bolaget ska ange om de följer dem fullt ut 

eller delvis. 

3.5.2.1 Strategi och profil 

Strategi och profil är en bakgrund för att beskriva hur hållbarhetsarbetet kopplas till strategi, 

profil och styrning. Denna del ska skapa en insikt hos läsaren om bolagets strategiska 

områden. Det ingår en redogörelse för den vision som finns hos ledningen, samt för de risker 

och möjligheter och den påverkan som förväntas uppkomma under det framtida året. (GRI 

Kompendiet, 2006, sid 5, 20) Siffran inom parenteserna i rubrikerna nedan anger vilket avsnitt 

i GRI:s riktlinjer informationen eller resultatindikatorn finns inom.  

Strategi och analys (1) 

Syftet med detta avsnitt i hållbarhetsredovisningen är att ge en strategisk bild på en hög nivå 

av bolagets förhållningssätt till hållbarhet. Detta skapar en bakgrund till den mer detaljerade 
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redovisning som beskrivs i ett senare avsnitt av riktlinjerna. Även andra avsnitt än 

redovisningen kan utnyttjas men avsikten är att ge insikt om bolagets strategiska område. 

Under strategi och analys finns två punkter, 1.1 till 1.2, se bilaga 1. (GRI Kompendiet, 2006, 

sid 20) 

Organisationsprofil (2) 

Under organisationsprofil finns basinformation om organisationen. Denna organisationsprofil 

innehåller tio punkter, 2.1 till 2.10, se bilaga 1. (GRI Kompendiet, 2006, sid 21) 

Information om redovisningen (3) 

I detta avsnitt beskrivs redovisningsprofilen, redovisningens omfattning och avgränsning, 

innehållsförteckning enligt GRI och bestyrkande. Under dessa underrubriker finns totalt 

tretton punkter, 3.1 till 3.13, se bilaga 1. (GRI Kompendiet, 2006, sid 21-22) 

3.5.2.2 Hållbarhetsstyrning 

Hållbarhetsstyrning ska ge läsaren en bakgrund i syfte att förstå hur bolagen hanterat ett 

specifikt område. Avsnittet ger en förståelse för resultatindikatorerna. (GRI Kompendiet, 

2006, sid 5, 24) 

Styrning, åtagande och intressentrelationer (4) 

Under detta avsnitt tas styrningen av bolaget upp med hjälp av punkterna 4.1 till 4.17, se 

bilaga 1. Underrubrikerna i detta avsnitt är styrning, åtagande beträffande externa initiativ, 

samt kommunikationen med intressenterna. (GRI Kompendiet, 2006, sid 22-24) 

3.5.2.3 Resultatindikatorer 

Resultatindikatorer är indikatorer som ger jämförbar information om de ekonomiska, 

miljömässiga och sociala resultaten för organisationen (GRI Kompendiet, 2006, sid 19). 

Hållbarhetsstyrning och resultatindikatorer (5) 

Detta avsnitt om hållbarhetsstyrning och resultatindikatorer har delats upp i ekonomiska, 

miljömässiga och sociala frågor. De sociala frågorna är därefter uppdelade i 

anställningsförhållande och arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, organisationens roll i 

samhället och produktansvar. Var och en av dessa delar ska innehålla information om 

hållbarhetsstyrning och visa kärn- och tillvalsindikatorer. Kärnindikatorer har utarbetats av 

GRI och anses vara viktiga i de flesta bolag. Tilläggsindikatorerna är indikatorer som har 

olika stor betydelse för olika bolag. Exempel på kärnindikatorer är; väsentligt finansiellt stöd 

från det allmänna (ekonomisk), materialanvändning i vikt eller volym (miljö) samt total 

personalstyrka uppdelad på anställningsform och region (social). Tilläggsindikatorer kan vara 

betydande indirekta ekonomiska effekter inklusive dess omfattning (ekonomi), skadade eller 

restaurerade miljöer (miljö) och rutiner och resultat för kundnöjdhet (social). 

Indikatorerna är uppdelade i olika grupper, Ekonomiska resultatindikatorer (EC1 till EC9), 

Miljömässiga resultatindikatorer (EN1 till EN30), Anställningsförhållande och arbetsvillkors 

resultatindikatorer (LA1 till LA14), Resultatindikatorer för mänskliga rättigheter (HR1 till 
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HR9), Indikatorer för resultat avseende samhällsfrågor (SO1 till SO8) och Resultatindikatorer 

för produktansvar (PR1 till PR9). Dessa återfinns i sin helhet i bilaga 1. 

3.6 Intressentens perspektiv 

Förväntningarna hos intressenter om hur ett bolag arbetar med sin hållbara utveckling ser 

olika ut för olika intressenter. Förväntningarna om hur bolagen redovisar sin 

hållbarhetsredovisning ser även de olika ut för olika intressenter och därför kan det 

uppkomma olika uppfattningar om detta utifrån intressenternas perspektiv. När ett bolag 

upprättar hållbarhetsredovisningen är grundtanken med GRI att den information som väljs ut 

till att vara med i hållbarhetsredovisningen ska väljas utifrån intressenternas perspektiv. (GRI 

Kompendiet, 2006, sid 40) 

Intressenter kan enligt GRI delas in i två grupper och definieras i stort som: 

1. De vars verksamheter som rimligen kan tänkas påverkas väsentligt av bland annat 

organisationens verksamheter, produkter, och/eller tjänster. 

2. De vilkas åtgärder som rimligen kan förväntas påverka möjligheten för organisationen 

att på ett framgångsrikt sätt genomföra sina strategier och uppnå de satta målen. (GRI 

Kompendiet, 2006, sid 40) 

De större bolagen ställer krav på sina leverantörer angående bland annat deras 

hållbarhetsarbete, detta eftersom de större bolagen i många fall har en policy mot sina kunder 

som de måste hålla. Detta medför att bolagen ställer krav bakåt i leverantörsledet. Större 

bolags leverantörer återfinns under den första punkten, ”…vars verksamheter som rimligen 

kan tänkas påverkas väsentligt…”. Dessa leverantörer måste anpassa sig till det stora bolagets 

krav för att fortfarande ha chansen att vara kvar som leverantör åt bolaget, annars väljer det 

större bolaget en annan leverantör att arbeta med. 

3.7 Diskussion kring valda indikatorer 

ICA anger i sin hållbarhetsredovisning att deras viktigaste intressentgrupper är kunder, 

medarbetare, ägare, de fria ICA-handlarna i Sverige, franchisetagarna i Norge, leverantörer, 

myndigheter och ett flertal ideella organisationer (ICA:s Årsredovisning, 2009). Dessa 

intressentgrupper har dock olika förväntningar och krav på hur ICA:s hållbarhetsredovisning 

ska upprättas. ICA har för avsikt att föra en dialog med dessa, vilket utgör en väsentlig del av 

deras hållbarhetsarbete. Detta genomförs i syfte för att kontinuerligt erhålla nya områden som 

bör prioriteras, men även för att förbättra sitt eget arbete inom hållbar utveckling. ICA:s 

målsättning är att tillsammans med intressenterna fortsätta detta arbete. Under 2008 valde 

ICA en ny inriktning för att erhålla förväntningarna och kraven på informationen i 

hållbarhetsredovisningen. Tiotalet intressenter bjöds in till en intressentdialog för att diskutera 

innehållet i hållbarhetsredovisningen, men även för att på detta sätt beakta 

intressentgruppernas intressen, vilket är syftet med att upprätta en hållbarhetsredovisning med 

tillämpning av GRI. 
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Utifrån bland annat denna intressentdialog sammanfattade ICA förväntningarna och kraven 

som de redogör för i sin hållbarhetsredovisning. De förväntningar och krav som 

intressentgruppen leverantörer hade sammanfattas som: öppenhet, rättvist samarbete, 

konkurrensfrihet och redlighet. Utifrån detta valde ICA specifikt med beaktandet av 

leverantörers intresse följande resultatindikatorer; 

SO1 - Beskaffenhet, omfattning och ändamålsenlighet av de program och rutiner som 

utvärderar och styr verksamhetens påverkan på samhällen, inklusive inträde, verksamhet och 

utträde. 

SO3 - Procentandel av de anställda som genomgått utbildning i organisationens policyer och 

rutiner avseende motverkan mot korruption. 

 EC6 - Policy och praxis samt andelen utgifter som betalas till lokala leverantörer på 

väsentliga verksamhetsplatser. (ICA:s Årsredovisning, 2009) 

En förståelse om varför dessa valts ut kan anses logiskt då de väl passar in på leverantörens 

förväntning enligt ICA, men det kan finnas andra resultatindikatorer som kan anpassas efter 

leverantörens förväntningar. Leverantören tar del av hela hållbarhetsredovisningen, med alla 

de valda resultatindikatorerna, men även andra leverantörer än de som ICA tillfrågat kan ha 

en annan uppfattning om detta. 

De utvalda resultatindikatorerna för studien har utformats efter fyra områden, som vart och ett 

innehåller information och ett antal resultatindikatorer. Dessa områden är Allmän information 

och de övriga tre är områdena från Triple Bottom Lines och från GRI:s riktlinjer: Ekonomisk 

påverkan, Miljöpåverkan och Social påverkan. Inom dessa områden har ett antal 

resultatindikatorer diskuterats fram av författarna och beskrivs under avsnitten nedan. Dessa 

resultatindikatorer kan en leverantör tänkas tycka ha ett stort intresse av, vilket skulle kunna 

innebära att dessa resultatindikatorer borde återfinnas i en hållbarhetsredovisning med 

beaktning av leverantörens intresse. 

Ingen värdering har skett av de olika resultatindikatorerna med tanke på svårighetsgraden att 

fastställa dem, utan syftet har varit att försöka få en koppling till en leverantörs intresse. Inom 

varje område har resultatindikatorer valts ut för att försöka skapa en generell bild av 

leverantörers åsikter av GRI:s riktlinjer, men valet gjordes även för att få relevans i studien. 

Med relevans menas indikatorer som både är aktuella och viktiga på regional och global nivå. 

De valda frågorna samt resultatindikatorerna för de fyra olika områdena återfinns i bilaga 3. 

Figur 2 visar en jämförelse av de valda indikatorerna för studien, de indikatorer som återfinns 

i ICA:s hållbarhetsredovisning samt de indikatorer som ICA valt utifrån leverantörens 

intresse. 
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Figur 2: Översikt över jämförelse av indikatorer 

Studiens 

resultatindikatorer 

ICA:s  tillämpade 

resultatindikatorer 

ICA:s resultatindikatorer 

utifrån leverantörens 

intresse 

EC2, EC4, EC6, EC8 

EN1, EN2, EN7, EN23 

 

 

SO3, SO5, SO8 

LA2, LA7, LA14 

HR2, HR4 

PR2, PR5 

EC1, EC3, EC6, EC8, EC9 

EN3, EN4, EN5, EN6, EN7, EN13, 

EN14, EN15, EN16, EN17, EN18, 

EN22, EN29 

SO1, SO3 

LA1, LA2, LA5, LA10, LA13 

HR2, HR3, HR4 

PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, PR6 

EC6 

 

 

 

SO1, SO3 

Källa: Egen figur 

Allmän information  

Den information som eftersträvades att erhålla från fråga 1 till 5 i enkätundersökningen var 

hur pass väl de valda leverantörerna var insatta i GRI, på vilket sätt de använder 

hållbarhetsredovisningar, om de själva vart delaktiga vid upprättandet av andras 

hållbarhetsredovisningar och vilken intressentgrupps intresse som de anser att bolaget bör 

beakta vid upprättandet av en hållbarhetsredovisning. Alltså att försöka skapa en bild över den 

kompetens som respondenterna i denna studie har för att förstå vilken relevans de erhållna 

svaren har för studien. 

Ekonomisk påverkan - Ekonomiska resultatindikatorer 

Den ekonomiska dimensionen av hållbarhet definieras som bolagets påverkan på de 

ekonomiska förhållandena hos dess intressenter och på ekonomiska system på lokal, nationell 

och global nivå. Denna består av aspekterna ekonomiska resultat, marknadsvärde, samt 

indirekt ekonomisk påverkan och består av indikatorerna EC1-EC9. De ekonomiska 

indikatorerna belyser kapitalflöde mellan olika intressenter och huvudsaklig ekonomisk 

påverkan som organisationen har på samhället. (GRI Kompendiet, 2006, sid 25) De fyra 

utvalda resultatindikatorerna upplevs aktuella och då de är av ekonomisk karaktär med 

påverkan på ett eller annat sätt på hållbara utvecklingsarbetet. Större bolag har stort inflytande 

och påverkan på samhället, därför anses det viktigt att få reda på vilka samhällsinsatser de 

större bolagen har gjort under året. På samma sätt är det viktigt att ta del av de finansiella stöd 

dessa stora inflytelserika bolag har fått och vad dessa stöd använts till. 

Miljöpåverkan – Miljömässiga resultatindikatorer 

Med den miljömässiga dimensionen av hållbarhet menas bolagets påverkan på det levande 

och icke levande naturliga systemet, inklusive ekosystem, mark, luft och vatten. Denna består 

av aspekterna material, energi, vatten, biologisk mångfald, utsläpp till luft och vatten samt 

avfall, samt produkter och tjänster och består av indikatorerna EN1-EN30. (GRI Kompendiet, 
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2006, sid 27) Då alla valda leverantörer framställer produkter valdes resultatindikatorer med 

tanke på material och återvinning. I dagens samhälle fokuserar bland annat media på miljö 

och klimatförändringar. Därför blir kraven stora på de större bolagen med dess resurser att de 

verkligen arbetar för ett hållbart samhälle. Intressenterna som är en del av samhället bör 

därför få ta del av vilka miljöåtgärder de större bolagen åtar sig. 

Social påverkan 

Den sociala dimensionen av hållbarhet innefattar den påverkan bolaget har på de sociala 

system som de verkar inom. Den sociala påverkan delas in i fyra undergrupper som är 

Resultatindikatorer för anställningsförhållande och arbetsvillkor, Resultatindikatorer för 

mänskliga rättigheter, Indikatorer för resultat avseende samhällsfrågor och 

Resultatindikatorer för produktansvar. (GRI Kompendiet, 2006, sid 29-30) 

Resultatindikatorerna för anställningsförhållanden består av aspekterna anställning, relationer 

mellan anställda och ledning, arbetsmiljö(hälsa och säkerhet), träning och utbildning, samt 

mångfald och jämställdhet och består av indikatorerna LA1-LA14. (GRI Kompendiet, 2006, 

sid 31) Det anses viktigt att få reda på om kön, ålder och löneskillnader har sådan betydelse 

att detta bör framgå i en hållbarhetsredovisning med tanke på den jämställdhets- och 

åldersdebatt som ständigt råder. 

Mänskliga rättigheter är en resultatindikator som består av aspekterna investerings- och 

upphandlingsrutiner, icke-diskriminering, föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal, 

barnarbete, tvångsarbete, säkerhetsrutiner, samt ursprungsbefolkningars rättigheter och består 

av HR1-HR9. (GRI Kompendiet, 2006, sid 32) De i enkätundersökningen valda frågorna är 

skilda från varandra då den ena utvalda frågan tar upp efterlevnaden av mänskliga rättigheter 

hos granskade leverantörer medan den andra utvalda frågan behandlar antalet fall av 

diskriminering, men båda är ytterst viktiga. Ett större bolag bör avsätta en del av sina resurser 

för att stärka de mänskliga rättigheterna i utsatta områden där bolaget har verksamhet. Likaså 

i fall av diskriminering bör bolaget arbeta för att motverka detta. 

De samhällsfrågor som bolaget är inblandade i består indikatorn för resultat avseende 

samhällsfrågor av, med betoning på aspekterna samhälle, korruption, politik, 

konkurrenshämmande aktiviteter, samt efterlevnad och består av SO1-SO8. (GRI 

Kompendiet, 2006, sid 34) Detta är känsliga frågor som kan anses negativa för bolaget då 

inget bolag vill kopplas samman med detta. Trots känsligheten är dessa frågor viktiga för 

allmänheten då de behandlar frågor av moralisk karaktär. 

Den sista resultatindikatorn som behandlar produktansvar består av aspekterna kundernas 

hälsa och säkerhet, märkning av produkters tjänster, marknadskommunikation, kundernas 

integritet, samt efterlevnad och består av PR1-PR9. (GRI Kompendiet, 2006, sid 36) För 

intressenter är det viktigt att få reda på vilka regler och rutiner som finns hos bolaget för 

produkter som inte efterlevts när det gäller till exempel produktsäkerhet, men även hur 

bolaget behandlar kundundersökningar och dess genomförande. Dessa frågor är av sådan 

karaktär att det kan påverka bolagets varumärke och ställning på marknaden både positivt och 

negativt. 
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4 Empiri 

Efter sammanställningen av referensram och bestämmande av metod påbörjades utförandet 

av den empiriska delen av studien. Det är det empiriska materialet, som tillsammans med 

referensramen, ligger till grund för studiens analys och slutsats. Kapitlet inleds med en 

sammanställning av den genomförda intervjun med ansvarig hos ICA som följs av 

enkätundersökningens sammanställning som genomfördes med de utvalda leverantörerna. 

Intervjun genomfördes med ICA för att skapa en förståelse kring ICA:s arbete för hållbar 

utveckling och hur deras upprättande av sin hållbarhetsredovisning genomförts. 

Enkätundersökningen delas upp under rubrikerna allmän information och områdena inom 

Triple Bottom Lines och GRI:s riktlinjer. 

4.1 ICA 

ICA-koncernen är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 230 egna och 

handlarägda butiker i Sverige, Norge och Baltikum. I gruppen ingår ICA Sverige, ICA Norge 

och Rimi Baltic samt ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster till de svenska kunderna. 

ICA AB är ett joint venture som ägs till 40 procent av svenska Hakon Invest AB och till 60 

procent av nederländska Royal Ahold N.V. (ICA:s Årsredovisning, 2009) 

ICA:s vision är att de ” ska göra varje dag lite enklare” och dess mission är att de ”ska bli det 

ledande detaljhandelsföretaget med fokus på mat och måltider.” Deras kunder och andra 

parter ska” känna trygghet och förtroende för ICA och den verksamhet ICA bedriver”. Enligt 

dem själva värderar de miljön och den hållbara utvecklingen högt. För ICA går medvetet 

miljöarbete och ett starkt samhällsengagemang hand i hand med långsiktig lönsamhet. För att 

beskriva deras syn på etik och samhällsansvar har de myntat begreppet ICA:s Goda Affärer. 

Med ICA:s Goda Affärer menas ”att ICA ska drivas med lönsamhet och god etik, lyssna på 

kunderna och alltid utgå från deras behov, värna om mångfald och utveckling bland 

medarbetarna, ha en öppen dialog internt och med omvärlden säkerställa kvalitet och trygga 

produkter, främja hälsa och goda matvanor, verka för en god miljö med hållbar utveckling”. 

(ICA:s Årsredovisning, 2009) 

”Det är väldigt roligt om vi kan hjälpa våra kunder att spara på både miljön och plånboken. 

Men självklart arbetar vi hårt för att minska vår egen – och våra leverantörers – 

miljöpåverkan också. Sedan 1989, då vi klubbade vår första miljöpolicy, har det hänt 

mycket.” (Om ICA, 2009) 

4.1.1 ICA:s upprättande av hållbarhetsredovisningen med tillämpning av GRI
5
 

ICA:s centrala arbete med hållbarhetsredovisningen sköts delvis av avdelningen Miljö & 

socialt ansvar som är en mindre del av avdelningen Kund och kvalitet där cirka 85 personer 

                                                 
5
 Telefonintervju med ansvarig för Miljö och socialt ansvar hos ICA, 2009-05-08 kl 10.20 
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arbetar. Denna avdelning är en stödfunktion för inköpare, butik med flera. Arbetet med den 

hållbara utvecklingen ska dagligen genomsyra hela verksamheten. Det gäller allt från att 

uppfylla de krav som ställts, följa upp dessa krav och utvärdera dem. Miljö & socialt ansvar - 

avdelningen stöttar detta arbete i organisationen och svarar även för specialistfrågor. Det är 

även denna avdelning som ansvarar för upprättandet av hållbarhetsredovisningen. ICA sköter 

det grundläggande arbetet med den information som hållbarhetsredovisningen ska innehålla 

och samarbetar med en reklambyrå. Det är 15-20 personer hos ICA som arbetar med 

granskningen av hållbarhetsredovisningen innan den trycks men arbetet för framtagningen av 

denna aktiverar ett större antal personer. 

Projektledare och koordinator för upprättandet av hållbarhetsredovisningen, i form av 

information och texter, har titeln Manager Miljö & socialt ansvar. Dennes vardagliga 

arbetsuppgifter består av miljöfrågor samt ansvarar för frågorna gällande de icke- mat 

produkter som ICA tillhandahåller. Avdelningen för detta är Miljö & socialt ansvar inom ICA 

där fem personer arbetar. 

ICA upprättar sin hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer och därmed beaktar de även 

intressenternas intressen. De viktigaste intressenterna finns inom flera olika områden vilket 

gör det svårt att hitta en intressent som är viktigast att ta hänsyn till. Det är svårt att rangordna 

de viktigaste av dem men kunder, ägare och medarbetare hamnar högt upp på listan. För att ta 

del av dessa intressen bjöd ICA under 2008 in cirka 10-15 olika intressenter från olika 

områden för att erhålla vilka förväntningar som ställs på hållbarhetsredovisningen. Till dessa 

förväntningar tillkommer information i form av kundkontakt, ägaraktuella frågor med mera, 

vartefter den erhållna informationen diskuteras och värderas. Detta resulterar i höga eller låga 

förväntningar på hållbarhetsredovisningen ur intressentens perspektiv. För att sedan välja ut 

vilka områden som ska ingå i hållbarhetsredovisningen ser ICA till värdet för, och påverkan 

på, den egna verksamheten och väljer det som är viktigast för både ICA och dess intressenter. 

De tillämpningar ICA gör av GRI framgår av bilaga 4. 

Den färdiga hållbarhetsredovisningen visar och samlar vad ICA gjort inom 

hållbarhetsområdet. Detta delges både internt och externt genom att hållbarhetsredovisningen 

visar hur ICA:s verksamhet är uppbyggd och vilka värderingar ICA står för. 

Hållbarhetsredovisningen skickas ut till nyckelintressenter för upplysning och för att stärka 

relationer. Hållbarhetsredovisningen delges i vissa fall vid kontakt med leverantörer och som 

marknadsföring. Den senaste hållbarhetsredovisningen finns också tillgänglig på www.ica.se. 

GRI:s riktlinjer är frivilliga att tillämpa vilket ICA har valt att göra. Efterföljs GRI:s riktlinjer 

anges det tydligt vad och hur informationen ska redovisas. Tanken med detta är bra då dessa 

val resulterar i väsentlig information. Då GRI har internationellt erkända riktlinjer medför 

detta att jämförelse kan göras med andra bolag som tillämpat GRI. Dock är nackdelen med 

detta att dessa riktlinjer ska tillämpas oberoende verksamhet och bransch, det finns ingen mall 

som är specifik för till exempel just detaljhandelsbranschen. Även varierande detaljgrad hos 

resultatindikatorerna kan vara en utmaning. ICA är hårda vid bedömningen av om en 

resultatindikator ska anses vara helt eller delvis uppfylld. De kan tänka sig att ange varför de 

valt att inte ta med de resultatindikatorer som de inte tillämpat men då 

hållbarhetsredovisningen är en tryckt skrift med begränsat utrymme där varje sida är guld 
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värd har de i dagsläget valt att begränsa sig till att enbart ta med de resultatindikatorer de 

tillämpar helt eller delvis, för att hålla ner GRI-indexdelen. 

För att förbättra sin egen hållbarhetsredovisning tar ICA del av andra bolags 

hållbarhetsredovisningar. Detta gör de för att förbättra olika delar men även för att jämföra 

sina egna resultatindikatorer med andra bolags för att på detta sätt få en bekräftelse på hur 

pass framgångsrikt deras hållbarhetsarbete är. Andra bolags hållbarhetsredovisningar finns 

inte med i något underlag för beslut, men indirekt anser ICA att om en motparts 

hållbarhetsredovisning är bra stärker detta motpartens ställning vid affärsuppgörelser. ICA 

medverkar när ägarna, Hakon Invest och Royal Ahold, upprättar sina 

hållbarhetsredovisningar. 

4.2 Leverantörens intresse av GRI och hållbarhetsredovisning
6
 

Respondenterna till enkätundersökningen är sju stycken till antalet och är alla leverantörer till 

ICA. Då GRI:s riktlinjer ska upprättas utifrån intressenternas intresse ska detta ske oberoende 

av intressentens storlek och kompetens inom området. De respondenter som kontaktats 

arbetar i bolag i varierande storlek med frågor om hållbarhet eller närliggande områden. De 

olika befattningarna hos respondenterna är: 

Leverantör A: CSR- ansvarig 

Leverantör B: Miljösamordnare 

Leverantör C: Miljö och kvalitets ansvarig 

Leverantör D: Miljöchef 

Leverantör E: Miljöingenjör 

Leverantör F: CSR- ansvarig 

Leverantör G: Kvalitetschef 

Tre av dessa sju respondenter arbetar på bolag som upprättar hållbarhetsredovisningar. I 

bilaga 3 framgår det hur respondenterna tillsammans har svarat på de olika frågorna. 

4.2.1 Allmän information 

De flesta respondenter anser att GRI är ett relativt nytt begrepp för dem, dock har de sådan 

kunskap om det att de förstår begreppet och dess innebörd. Två av respondenterna, de CSR- 

ansvariga, anser sig mycket väl insatta i begreppet GRI. Alla intressentgruppers intressen är 

var och en för sig viktiga att ta hänsyn till vid upprättandet av en hållbarhetsredovisning, men 

de anser att kunder är den viktigaste intressentgruppen vars intresse bör beaktas mest vid ett 

upprättande av en hållbarhetsredovisning. 

                                                 
6
 Enkätundersökning med Leverantör A – Leverantör G, 2009-04-30, 2009-05-11 – 2009-05-13 
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”Ton och ordval i en hållbarhetsredovisning är direkt anpassat för kunden.”/ Leverantör A 

Svårigheten med att upprätta en hållbarhetsredovisning fullt ut efter GRI:s riktlinjer och 

resultatindikatorer är att den ska vara användbar för alla som tar del av den. Om allt anpassas 

efter GRI och tillämpas därefter blir den väldigt tung att läsa. 

”Max fem personer läser hela hållbarhetsredovisningen om GRI tillämpas fullt ut.” / 

Leverantör F 

Ytterst få förfrågningar om deltagande av upprättande av andra bolags 

hållbarhetsredovisningar har erhållits av respondenterna, däremot finns det ett intresse att 

delta om frågan skulle komma. Merparten av respondenterna tar del av andra bolags 

hållbarhetsredovisningar i lite mer utsträckning än ”en del” enligt graderingen av 

svarsalternativen, se bilaga 3. Det främsta syftet med detta är att få nya idéer och att utveckla 

sin egen hållbarhetsredovisning. Viss jämförelse görs även. Ingen av respondenterna anser att 

en hållbarhetsredovisning är en aktiv del av marknadsföringen för bolaget, men de anser att 

hållbarhetsredovisningen är viktig för bolaget ändå. Det har blivit allt viktigare på senare år 

med miljöfrågor och socialt ansvar vilka lyfts fram i en hållbarhetsredovisning. Detta 

resulterar i att en bra och stark hållbarhetsredovisning indirekt utgör en god marknadsföring 

då det gäller att stärka sin trovärdighet gentemot bolagens intressenter. 

4.2.2 Ekonomisk påverkan 

Hur bolagets verksamhet påverkar klimatförändringar är ett ”hett ämne” som merparten av 

respondenterna tycker är viktigt att ange medan två av dem anser att det är mindre viktigt. 

Trots att det anses som ett ”hett ämne” ifrågasätts det hur ett bolag ekonomiskt ska kunna 

redovisa detta. Det är svårt att genomföra men det kommer att bli alltmer viktigt att redovisa 

detta i framtiden. Svaren från respondenterna är jämnt fördelade från mindre viktigt till viktigt 

när det gäller frågan om ett bolag ska ange om finansiellt stöd har erhållits utifrån. Det är 

viktigt att bolaget inte tar åt sig äran för de bidrag som erhållits utan att ange detta, särskilt om 

det erhålls för särskilda miljöåtgärder eller liknande. De som tyckte det var mindre viktigt 

ansåg att om bidrag hade erhållits skulle dessa proportioneras och endast anges om bidragen 

är av väsentlig storlek. 

Angående policy och praxis samt andelen utgifter som betalats till lokala leverantörer anser 

tre respondenter att det är mindre viktigt medan fyra anser att det är viktigt att ta med denna 

resultatindikator. Det beror på verksamhetens art och hur pass lokal försäljningen är men det 

är positivt om det anges på vilket sätt bolaget stödjer det lokala näringslivet. Det är mindre 

viktigt att ange hur stor andelen är men policy och praxis är viktigare. 

”Intressant för att veta på vilket sätt organisationen är en del av samhället.” / Leverantör F 

Om bolaget har gjort något för samhället när det gäller infrastruktur eller andra tjänster, anses 

det viktigt att ange detta i en hållbarhetsredovisning. Åtgärderna ska dock vara kopplade till 

verksamheten på ett eller annat sätt. Det kan till exempel vara att bolaget stödjer utbildningar 

för att kompetensutveckla medarbetare, finansiering till vägbyggen eller att bistå med 

återvinningsstationer. 
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4.2.3 Miljöpåverkan 

Det är viktigt att bolagen arbetar för en hållbar utveckling där materialanvändning och 

återvinning utgör en viktig del. Beroende på om bolaget är ett producerande eller icke 

producerande bolag är dessa indikatorer olika värdefulla att ange. Generellt är alla frågor 

viktiga men om någon rangordning ska göras anser respondenterna att det är viktigare att det 

anges i en hållbarhetsredovisning hur stor del som återvinns än att ange själva 

materialanvändningen. För en intressent kan det vara väldigt svårt att avgöra relevansen i hur 

mycket material som ett bolag förbrukat. För att förstå relevansen behövs en djupare 

förståelse för bland annat antal kunder och på hur stor marknad bolaget verkar. Istället för att 

ange hur mycket spill som förbrukats anser respondenterna även här att den procentuella 

andelen av det återvunna spillet är en bättre riktlinje att ange. 

”Givet att försöka minska energianvändningen!” / Leverantör E 

Frågan angående bolagets initiativ för att minska energianvändningen var den fråga som alla 

respondenter ansågs vara mycket viktig att ange i en hållbarhetsredovisning. De verkar vara 

överens om att de åtgärder bolagen gör för att minska klimatförändringen är viktiga och bör 

därför få utrymme i hållbarhetsredovisningen. 

4.2.4 Social påverkan 

När det gäller redovisningen av antalet anställda per kön eller antalet anställda per 

åldersgrupp anser respondenterna att det är mindre viktigt att detta anges i en 

hållbarhetsredovisning. 

”Talet i sig säger inget, relatera det till något istället!” / Leverantör F 

Antalet anställda per kön kan vara med om det visar någon del av verksamheten som vill ha 

en förändring eller påvisa att en förändring har skett jämfört med tidigare år. Annars utgör det 

bara en jämförelse mellan olika verksamhetsområden. När det gäller antalet anställda per 

åldersgrupp utgör det mer underlag för egen framtida planering. Det kan dock vara intressant 

att ange denna siffra om den ”slår snett”, det vill säga att en större åldersgrupp kommer att 

försvinna från arbetsmarknaden vilket kan skapa bekymmer för bolaget i framtiden. Denna 

indikator syftar till att ange bolagets beredskap inför framtiden. När det gäller skador, 

arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor anses de mindre viktiga av respondenten om de inte är 

verksamhetsrelaterade. Att ange löneskillnad mellan män och kvinnor anses både viktigt och 

mindre viktigt. 

”Viktigt, men svårt!”/ Leverantör C 

Det är positivt om bolaget redovisar detta men kan vara svårt att göra om bolaget har 

verksamhet i flera länder med varierad kontroll av systemen. Det är viktigt att det anges för att 

påvisa jämställdheten i bolaget, men olika typer av tjänster kan påverka utfallet negativt åt 

något håll. 
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När det gäller mänskliga rättigheter anser alla utom en respondent att dessa indikatorer är 

viktiga i sig. Problemet med granskningen av leverantörer avseende efterlevnad av mänskliga 

rättigheter är att informationen är omöjlig att få fram. På sikt blir den viktigare, men den är 

svår. Indikatorn borde även innefatta utfallet av granskningen och arbetet för detta. 

”Vad spelar granskningen för roll när åtgärderna uteblir?” / Leverantör E 

Detsamma gäller redovisningen av diskriminering, det är viktigt att redovisa hur bolaget 

arbetar mot diskriminering och hur aktivt bolaget arbetar mot detta. 

Att bolagets policy ska genomsyra hela verksamheten, från ledningen ner till golvet, är något 

som påverkar bolagets position på marknaden. Om policyn inte genomsyrar hela 

verksamheten, utan kanske fastnar halvägs på väg ned från ledningen, påverkar detta bolaget 

negativt.  Respondenterna anser det viktigt att detta anges, hur bolaget arbetar aktivt dagligen 

med detta och hur bolaget säkrar för framtiden etcetera. Mot denna indikator riktas viss kritik 

mot vad som ska anges. Räcker det med att bolaget anger i sin hållbarhetsredovisning att de 

anställda har genomgått utbildningen eller är det viktigare att det anges på vilket sätt policyn 

används? 

”Implementeringen är viktigare!” / Leverantör F 

När det gäller ett bolags delaktigheter i politiska beslutsprocesser anser majoriteten av 

respondenterna att upplysningen inte påverkas om den finns med i hållbarhetsredovisningen 

eller inte. Om bolaget tar politisk ställning ska detta självklart anges samt även på vilket sätt 

bolaget gör det. Detsamma gäller om bolaget bedriver aktiv lobbyverksamhet. Böter och 

sanktioner mot ett bolag är viktiga att få med om det rör sig om större belopp eller 

allvarlighetsgraden. 

”Anges böter och sanktioner ökar trovärdigheten.” / Leverantör E 

Ett bolags arbete med produkt- och hälsosäkerhet från produkter som inte efterlevts, ska tas 

med i hållbarhetsredovisningen, men det är viktigare att det framgår vad som inte uppfyllts av 

produkterna. Detta ska vara kopplat till säkerhetsgraden. Oberoende av 

kundundersökningarnas resultat ska hållbarhetsredovisningen innehålla dessa. Det anses 

viktigt att vara öppen och inte dölja något missnöje, det tjänar bolaget på i längden. Däremot 

är rutinen för detta mindre viktig att ange. 

”Det är viktigare att en kundundersökning görs än att redovisa rutinerna för den!” 

/ Leverantör A 
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5 Analys 

I detta kapitel kommer det empiriska materialet, ICA:s hållbarhetsredovisning och 

telefonintervju samt leverantörernas enkätundersökning, analyseras och kopplas samman 

med referensramens teori utifrån de fyra valda områdena Allmän information, Ekonomisk 

påverkan, Miljöpåverkan samt Social påverkan. De tre sistnämnda områdena innefattas inom 

Triple Bottom Lines och GRI:s riklinjer. 

5.1 Allmän information 

För de flesta respondenter var GRI ett relativt nytt begrepp, vilket kan anses naturligt. GRI 

riktar sig mot de 30 000 största bolagen i världen och används av cirka 1500 stycken, men då 

begreppet GRI ändå är över tio år gammalt känner de flesta till det till en viss del av 

begreppet. 

ICA och enkätundersökningens respondenter värderar intressentgruppen kunder som den 

grupp vars intresse bör beaktas mest vid upprättandet av en hållbarhetsredovisning. Vid 

beaktning av de olika intressenternas intresse värderar det utförande bolaget de olika 

intressentgrupperna olika mycket. Då varken ICA eller respondenterna värderade leverantören 

högt i sin rangordning av intressenter tolkar författarna detta som att deras intresse inte är det 

första bolagen tänker på vid upprättandet av hållbarhetsredovisningen. Det kan även tolkas 

som att kunder är den grupp som är svårast att få eller behålla som intressent medan 

leverantören är beroende av sin kund, i detta fall ICA. Om alla intressentgruppers intresse ska 

beaktas måste GRI tillämpas fullt ut enligt författarna. Då GRI inte är lagstadgat utan en 

frivillig åtgärd tolkas detta av författarna som att allas intressen inte kan tillgodoses. På grund 

av frivilligheten har det tillämpande bolaget möjlighet att välja vad som ska tas med i 

hållbarhetsredovisningen bara de anger det. Svårigheten blir för författarna och intressenterna 

att tolka vad en utebliven resultatindikator innebär. Om de har haft bolagets ekonomiska 

aspekt med tanke på utrymmet i den tryckta skriften eller om de har varit hårda med 

tillämpningen av valen framgår inte. 

Att GRI är ett relativt nytt begrepp förstås då det är ytterst få bolag som har blivit tillfrågade 

vid upprättande av ett annat bolags hållbarhetsredovisning. Dock finns det ett intresse från 

respondenterna att delta vid upprättandet vilket är i linje med GRI:s syfte att en 

hållbarhetsredovisning är utifrån intressenterna perspektiv. Några av respondenterna tar del av 

andra bolags hållbarhetsredovisningar för att få uppslag till nya idéer för sin egen 

hållbarhetsredovisning vilket ses av författarna som ett problem. Bolagen verkar inte ta del av 

andra bolags hållbarhetsredovisningar för att kontrollera hur de arbetar med vissa 

hållbarhetsfrågor, i varje fall är det inte huvudsyftet. Detta kopplas ihop med en av GRI:s 

nackdelar enligt både författarna och respondenterna, att den är generell och inte bransch- 

eller verksamhetsindelad samt att det än så länge inte är tillräckligt många som upprättar 

hållbarhetsredovisningar. Branschindelningen tolkar författarna som något positivt för att 

utveckla GRI samt att fler lättare skulle kunna tillämpa riktlinjerna. Författarna tolkar 
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respondenternas svar som att ett första steg mot denna indelning är av producerande bolag och 

tjänstebolag men även vid utveckling ytterligare branschindelningar. 

Att en hållbarhetsredovisning inte syftar till marknadsföring är ”fel” anser författarna då CSR 

i sig är ett utmärkt sätt att marknadsföra sig på och skydda sitt varumärke på. 

Hållbarhetsredovisningen är sammanställningen av årets CSR arbete vilket då kan ses som en 

sammanfattning av en del av bolagets marknadsföringsåtgärder. Speciellt när bolagens arbete 

för att motverka till exempel klimatförändringar, som då debatteras i media och kan uppfattas 

både negativt och positivt. Ett bolags ekonomiska påverkan på klimatförändringen anses 

viktiga av respondenterna men svåra att genomföra men om en sådan uppgift lämnas stärker 

det bolagets ställning på marknaden. Detta kan inte tolkas på annat sätt än att 

hållbarhetsredovisningen syftar till att stärka bolagens trovärdighet. 

Ett av studiens mål var att undersöka resultatindikatorer som kan vara viktiga utifrån 

leverantörens intresse. Vissa resultatindikatorer som ICA tillämpat har även undersökts för att 

undersöka de befintliga resultatindikatorernas koppling till leverantörens intresse. De 

undersökta resultatindikatorerna, ICA:s tillämpade resultatindikatorer och ICA:s 

resultatindikatorer utifrån leverantörens intresse visas nedan i en tabell (figur 2).  De 

resultatindikatorer som är gemensamma är markerade. 

Figur 2: Översikt över jämförelse av indikatorer 

Studiens 

resultatindikatorer 

ICA:s  tillämpade 

resultatindikatorer 

ICA:s resultatindikatorer 

utifrån leverantörens 

intresse 

EC2, EC4, EC6, EC8 

EN1, EN2, EN7, EN23 

 

 

SO3, SO5, SO8 

LA2, LA7, LA14 

HR2, HR4 

PR2, PR5 

EC1, EC3, EC6, EC8, EC9 

EN3, EN4, EN5, EN6, EN7, 

EN13, EN14, EN15, EN16, EN17, 

EN18, EN22, EN29 

SO1, SO3 

LA1, LA2, LA5, LA10, LA13 

HR2, HR3, HR4 

PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, PR6 

EC6 

 

 

 

SO1, SO3 

Källa: Egen figur 

5.2 Ekonomisk påverkan 

Om och hur bolagets verksamhet påverkar klimatförändringar är inget som ICA valt ut i syfte 

att tillfredställa leverantörernas intresse. Däremot tillämpar de en del av dessa, dock inte alla. 

GRI:s frivillighet tolkas av författarna i detta fall negativt, då det tillämpande bolaget kan anse 

att resultatindikatorn är för tidskrävande och kostsam att arbeta med, vilket kan resultera i att 

de väljer istället att hänvisa till frivilligheten och ser då inte till tyngden i resultatindikatorn. 
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Resultatindikatorer av detta slag har ett gott syfte. Dock är det fortfarande svåruppnåeliga 

men med tiden är de utvecklingsbara då bolagen vill tillämpa dessa. 

En grundläggande princip för redovisningens innehåll är fullständighet. 

Hållbarhetsredovisningen ska innefatta väsentliga områden och väsentliga resultatindikatorer 

för att ge den bild som eftersträvas. Detta kan kopplas samman med respondenternas åsikter 

om finansiellt stöd som har erhållits utifrån ska ingå i hållbarhetsredovisningen. Alla 

respondenterna, även ICA, menade att den typ av information ska vara med då den är av 

väsentlig innebörd, och annars inte, om den bidrar till att öka förståelsen för bolagets 

ekonomiska förhållanden. Då ICA inte tillämpar denna resultatindikator kan inte detta tolkas 

av författarna på något annat sätt än att de inte har haft finansiellt stöd som erhållits utifrån 

eller att det inte uppgår till något väsentligt belopp. 

Till skillnad från resultatindikatorn om finansiellt stöd som erhållits utifrån anser de flesta 

respondenter att policy och praxis samt andelen utgifter som betalats till lokala leverantörer 

inte är viktigt att ange med summan utan mer med fokus på praxis och policy. Denna 

resultatindikator har ICA valt att tillämpa utifrån leverantörens intresse. Att ICA valt att 

tillämpa denna resultatindikator förstås utifrån GRI:s indelning och definiering av 

intressenter, ”De vars verksamheter som rimligen kan tänkas påverkas väsentligt av bland 

annat organisationens verksamhet, produkter och/eller tjänster”. Lokala leverantörer är ofta 

beroende av de större bolagen inom närområdet. Påverkan som de större bolagen har på 

mindre bolag är väldigt stor, då de mindre bolagen i vissa fall bygger hela sin verksamhet på 

affärsförbindelsen med det större bolaget. Detta är något som ICA har tagit hänsyn till. 

Tolkningen som görs av författarna är att de har lyckats med identifieringen av 

leverantörernas intresse, då de även redogör för hur deras intressen har hanterats under det 

gångna året. Vidare tolkar författarna att de lokala leverantörerna är bolag som har intresse av 

ICA:s kort- och långsiktiga finansiella planering för att själva kunna planera sin verksamhet. 

Ett bolags medverkan till infrastruktur eller andra tjänster för samhället är viktiga att visa i 

hållbarhetsredovisningen om det speglar bolagets mer betydande ekonomiska, miljömässiga 

eller sociala påverkan. Utifrån väsentlighetsprincipen för Principer för redovisningens 

innehåll görs tolkningen av författarna med betoning på mer betydande. Om bolagets 

medverkan eller insats för samhället är stor ska detta anges i hållbarhetsredovisningen. 

Exempel på detta kan vara vägbyggen eller återvinningsstationer, alltså något som en 

väsentlig del av samhället kan ta del av. ICA anger i sin hållbarhetsredovisning att de delvis 

redovisar denna resultatindikator. Detta tolkar författarna som att ICA inte har gjort några 

större investeringar för samhället, i varje fall inga som anses vara väsentliga. Däremot anger 

de vilka väsentliga tjänster de bidrar med till samhället, vilka är i form av gåvor och 

insamlingsarbete. Ett stort samhällsengagemang påverkar den långsiktiga lönsamheten enligt 

ICA vilket ökar förståelsen för att de delvis anger denna resultatindikator och då med 

specificering av vilka väsentliga gåvor som de lämnar och deras insamlingsarbete. 
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5.3 Miljöpåverkan 

Det område som alla respondenterna tyckte var det viktigaste att beakta vid upprättandet av en 

hållbarhetsredovisning var miljöområdet och dess resultatindikatorer. Detta kan kopplas 

samman med att miljöområdet var det första av CSR:s tre områden som blev allmänt erkänt 

och viktigt att beakta vid upprättande av finansiella rapporter. Alla resultatindikatorer som 

GRI rekommenderar är viktiga i sig, men beror på det tillämpande bolagets 

verksamhetsområde. De producerande bolagen bör ange flera resultatindikatorer än vad ett 

icke producerande bolag bör göra. Det kan vara viktigare för intressenter till ett producerande 

bolag att ta del av materialanvändning i vikt och volym eller bolagets totala spill. Det kan 

dock vara svårt för de olika intressentgrupperna att ta del av och förstå hur stor till exempel 

volymen är i relation till produktionen. Därför är det viktigt att denna typ av 

resultatindikatorer kan jämföras med andra bolags resultatindikatorer och att förståelsen ökar i 

och med detta. Denna problematik stärker förståelsen för jämförbarheten, som är en av GRI:s 

principer för att säkerställa redovisningens kvalitet. Principen tolkas av författarna som att det 

utan någon jämförbarhet försvagas möjligheten för att kunna utvärdera resultatet. 

Enligt Triple Bottom Lines kan miljöaspekten delas in i två delar, dels det kritiska 

naturkapitalet och dels det återanvändningsbara naturkapitalet. Respondenternas svar från 

enkätundersöknings frågor angående miljöområdet tolkas av författarna som att det är det 

återanvändbara naturkapitalet som är det viktigaste att beakta vid upprättandet av 

hållbarhetsredovisningen. De anser att det är väsentligare att ange mängden och den 

procentuella andelen av det som har återvunnits än att ange enbart mängden för vad som har 

förbrukats. Denna åsikt från respondenterna är något som författarna kan tolka utifrån 

principen Hållbarhetssammanhang, som återfinns som en del av principerna för 

redovisningens innehåll. Enligt denna princip ska det tillämpande bolaget sträva efter att ange 

vilket sätt de har bidragit till att förbättra de miljömässiga förhållandena samt även på vilket 

sätt de stödjer utvecklingen, från regional till globalnivå. Att redovisa hur bolaget har arbetat 

för hållbar utveckling genom återvinning är ett bra sätt att påvisa detta. 

Den fråga som ICA har valt att tillämpa i hållbarhetsredovisningen var den beträffande 

initiativen för minskningen av energianvändningen, dock inte med hänsyn till leverantörens 

intresse. Precis som ovan anser respondenterna att allt som påverkar klimatförändringen 

positivt ska ges utrymme i hållbarhetsredovisningen. Denna resultatindikator kan dock vara 

svår att tillämpa då informationen kan vara svår att fastställa. Alla resultatindikatorer som 

GRI rekommenderar är i sig viktiga men GRI:s frivillighet kan påverka negativt om det 

tillämpade bolaget anser det vara för ekonomiskt och tidskrävande att få fram denna 

information. Detta kan resultera i att resultatindikatorn väljs bort enligt författarnas tolkning. 

5.4 Social påverkan 

Redovisningen som berör antal anställda per kön eller åldersgrupp anser inte respondenterna 

vara viktigt. Detta kan bero på att de inte anser att det utgör någon väsentlig fråga inom 

bolaget. Kriteriet för att en resultatindikator ska anses vara väsentlig, enligt principerna för 

redovisningens innehåll, utgörs av gränsen för när en fråga blir tillräckligt viktig att ta med i 
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hållbarhetsredovisningen. Respondenterna anser dock att gränsen till väsentlighet passeras då 

ett bolag domineras av en kategori anställda som kan komma att påverka bolagets ställning 

inom kort. För till exempel en koncern eller ett större bolag med flera verksamhetsområden är 

informationen om inom vilken kategori anställda är uppdelade inte relevant eller fullständig, 

om den inte relateras till något. Om informationen istället delas upp under varje avdelning kan 

detta ge en bild av vilken del av bolaget som är i en kritisk situation eller kommer att få 

genomgå en större förändring inom kort. Informationen om vad dessa resultatindikatorer 

innehåller är oftast inte svåra för bolaget att få fram, men de väljer att behålla dessa uppgifter 

för sin egen planering enligt respondenterna. ICA anger delvis dessa resultatindikatorer. Detta 

tolkas av författarna i enlighet med väsentlighetsprincipen, det som de anger är av betydelse 

för de områden som påverkar intressentens helhetsbedömning av bolaget. 

Att ICA inte redovisar arbetsrelaterade sjukdomar anses inte som något konstigt, då detta 

kanske förekommer i sådan liten del eller ingen del alls, varför de då inte bör vara med i 

hållbarhetsredovisningen. Dock borde detta innefattas i hållbarhetsredovisningen om det 

handlar om verksamhetsrelaterade skador och sjukdomar. Det borde i detta fall inte vara något 

problem att redovisa detta eftersom hållbarhetsredovisningen inte är någon aktiv 

marknadsföringsåtgärd enligt respondenterna, utan syftar främst till att redovisa bolagets 

hållbara arbete. Enligt CSR är dock det hållbara arbete indirekt marknadsföring, vilket enligt 

författarnas bedömning ses som en bidragande faktor att inte redovisa arbetsrelaterade 

sjukdomar med mera då det kan innebära dålig publicitet för bolaget. 

Däremot är det svårt att förstå varför inte ICA valt att tillämpa resultatindikatorn för 

löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Respondenterna anser att det är positivt om denna 

redovisning görs, men att den kan vara svår att genomföra om verksamhet bedrivs i flera 

länder. Den kan även bli snedfördelad om det är stora löneskillnader i olika yrkeskategorier. 

Ur ett jämställdhetsperspektiv anses detta av författarna inte vara någon grund för att inte 

tillämpa denna resultatindikator. Även fast det anses viktigt att relatera informationen till 

något är denna resultatindikator viktig för jämförbarheten. Löneskillnader bland annat är 

intressant att ta del av för en jämförelse inom branschen om inte annat, anser författarna. 

Någon balans påvisas inte heller då varken de positiva eller negativa aspekterna framgår av 

löneskillnaden mellan män och kvinnor. Detta kan utgöra en stor del av bolagets resultat och 

framtida utveckling. Att uppnå balans i hållbarhetsredovisningen är en av principerna för att 

säkerställa redovisningens kvalitet. Balansen syftar till att möjliggöra en balanserad och 

övergripande utvärdering vilket ska resultera i en mer neutral bild av resultatet. Med hänsyn 

till detta borde ICA ta med denna resultatindikator i sin hållbarhetsredovisning enligt 

författarna, åtminstone ange varför de inte kan lämna denna information. 

CSR har bildat ett större begrepp än att bara innefatta miljöområdet som tidigare nämnts. Det 

sociala arbetet är numera också av stor betydelse. De större bolagens ansamlande av resurser 

och makt har ökat kraven på dem att avsätta en del av resurserna till samhällets nytta. En del 

av detta engagemang för socialt arbete är att motverka bland annat diskriminering som är en 

del av Triple Bottom Lines sociala aspekt med olika etiska och kulturella aspekter. Författarna 

tolkningar detta som att bolagens avsättande av resurser till samhällets nytta medför en 

förståelse för att resultatindikatorer som berör detta område anses viktiga. Frågan om hur 
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bolagen granskar leverantörernas efterlevnad av mänskliga rättigheter kan anses självklar att 

arbeta med. Däremot borde granskningen inte enbart anges utan vilka konsekvenser 

granskningen har inneburit enligt författarna.  ICA anger denna resultatindikator delvis. Att de 

inte tillämpar den fullt ut kan förklaras av att de tillämpar GRI:s riktlinjer strikt, vilket innebär 

att de själva anser att de inte har sådan information att de kan tillämpa resultatindikator fullt 

ut. GRI:s frivillighet blir i detta avseende negativt enligt författarna då det kan innebära att 

andra bolag med samma förutsättning anger att de tillämpat resultatindikatorn fullt ut, vilket 

blir missvisande när jämförelse ska göras.   

En av resultatindikatorerna som ICA anger att de tillämpat utifrån leverantörens intresse är 

indikatorn som anger om personalen genomgått utbildning i bolagets policy. Denna har de 

även tillämpat fullt ut. Även respondenterna ansåg att denna resultatindikator var viktig att 

ange i hållbarhetsredovisning. Den tolkning som författarna gör är att ICA anser att den 

uppfyller GRI:s alla krav för full tillämpning utifrån leverantörens intresse. Enligt GRI:s 

indelning av intressenter återfinns leverantörerna inom definition ett ”… vars verksamheter 

som rimligen kan tänkas påverkas väsentligt…” Med beaktning av detta anses denna 

resultatindikator inte vara anpassad efter leverantörens intresse. Om de anställda genomgått 

utbildning borde vara mer intressant för en kund än för en leverantör. Leverantören är mer 

mån om att sälja produkter till bolaget varför de då påverkas mer av bolagets sortiment, än att 

få reda på vilken utbildning som de anställda i bolaget genomgått enligt författarna. 

När det gäller politiska åtaganden samt böter och sanktioner mot bolaget anser respondenterna 

att detta inte var av någon större vikt eller väsentlighet för hållbarhetsredovisningens 

trovärdighet. Om det vid en bedömning anses vara väsentligt ska det dock vara med. Ur ett 

hållbarhetssammanhang bör den vara med då politiska processer oftast bidrar till en 

förbättring av de sociala förhållandena. Författarna tolkningar detta som att ICA inte deltar i 

några politiska processer eller har fått några böter eller sanktioner enligt innehållet i 

hållbarhetsredovisningen. Det kan dock också bero på att dessa aspekter är oväsentliga och att 

utrymmet i hållbarhetsredovisningen prioriteras till annat.  

Respondenterna anser att resultatindikatorerna för produktansvar är viktiga och ICA tillämpar 

nästan alla dessa i sin hållbarhetsredovisning. Ur en leverantörs intresse kan dock detta tolkas 

negativt enligt författarna, då det indirekt framgår att deras roll i hållbarhetsredovisningens 

upprättande värderas mindre än framför allt kundernas intresse. Författarnas tolkning stärks 

av åsikten av respondenterna att ton och ordval bland annat ska anpassas direkt för kunden. 

Att en hållbarhetsredovisning ska visa de områden som speglar bolagets mer betydande 

påverkan vad gäller de ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekterna, innebär också att 

fokus måste vara riktat på det som i slutändan generera inkomsten för bolaget: kunden. 

När det gäller kundundersökningar specifikt anser respondenterna att det är viktigt att ange 

resultatet, oavsett resultat, och inte praxis för hur rutinerna för hur dessa kundundersökningar 

genomförs. Detta uppfyller principen för balans för att säkerställa redovisningens kvalitet, då 

både positiva och negativa aspekter ska beskrivas för att påvisa bolagets resultat. Denna åsikt 

motsäger att en hållbarhetsredovisning är en del av bolagets aktiva marknadsföring då den 

också kan innehålla information som är negativ för bolaget, det är den tolkning som 

författarna gör. Enligt författarna stärker dock denna öppenhet bolagets varumärke i längden, 
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då de visar att de beaktar kundundersökningarna oavsett resultat och utåt sett visar de att de 

tar till sig kritiken för att lära sig och förbättra sitt arbete för detta. 
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6 Slutsats 

I detta kapitel presenteras studiens slutsats utifrån de två problemfrågorna och syftet som 

presenterades i det inledande kapitlet. Därefter följer en diskussion om den genomförda 

studiens resultat med förslag till fortsatta studier som följd. 

6.1 Studiens slutsats 

Syftet med studien var att utifrån GRI:s riktlinjer undersöka ICA:s hållbarhetsredovisning 

samt jämföra den med den generella uppfattningen som intressentgruppen leverantörer har 

om hållbarhetsredovisningar. 

I inledningskapitlet formulerades två problemfrågor som skulle besvaras för att syftet med 

studien skulle kunna uppfyllas. Dessa problemfrågor besvaras nedan: 

Hur har ICA anpassat sin hållbarhetsredovisning utifrån GRI:s riktlinjer? 

ICA tar GRI:s riktlinjer på stort allvar vid tillämpningen av dessa vid upprättandet av sin 

hållbarhetsredovisning. Vid urval av vilka resultatindikatorer som ska innefattas i 

hållbarhetsredovisningen är ICA hård i sin bedömning. Urvalet av resultatindikatorer har 

gjorts med stor eftertänksamhet av ICA. Resultatindikatorer som inte kan tillämpas helt eller 

delvis väljs bort för att spara på värdefullt sidutrymme i hållbarhetsredovisningen. 

Hållbarhetsredovisningen ska vara utformad på ett enkelt och tydligt sätt, den ska vara lätt att 

förstå. Detta är för att underlätta för framförallt intressenterna kund och medarbetare. Det blir 

en marknadsföringsåtgärd riktad mot dem, för att underlätta för dessa intressenter att ta till sig 

hållbarhetsredovisningen. Andra intressenter med erfarenhet av hållbarhetsredovisningar och 

kompetens inom hållbart arbete kan lättare ta del av hållbarhetsredovisningar oberoende av 

layout och språk. 

Hur skiljer sig ICA:s uppfattning om hållbarhetsredovisningen, jämfört med 

intressentgruppen leverantörers generella uppfattning av denna? 

Utifrån den generella uppfattning som intressentgruppen leverantörer har om en 

hållbarhetsredovisnings utformning finns skillnader vid jämförelse med ICA:s 

hållbarhetsredovisning. Leverantörernas intresse påverkar ett flertal resultatindikatorer som 

ICA inte har definierat som resultatindikatorer valda utifrån leverantörernas intresse. Denna 

skillnad till trots finns de flesta av dessa resultatindikatorer med i ICA:s 

hållbarhetsredovisning, men då utifrån någon annan intressents intresse. 

Leverantörers intresse prioriteras inte först vid upprättandet av en hållbarhetsredovisning. 

Kunden är den viktigaste intressenten.  En hållbarhetsredovisning upprättad med tillämpning 

av alla GRI:s resultatindikatorer blir för omfattande och endast ett fåtal personer tar del av en 

sådan. Leverantörer tar ändå del av resultatindikatorerna som de anser viktiga då de tar del av 

hela hållbarhetsredovisningen. En hållbarhetsredovisning utifrån GRI:s riktlinjer upprättas 

idag enbart av ett fåtal bolag världen över. För att fler bolag ska upprätta en 
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hållbarhetsredovisning bör GRI:s riktlinjer branschanpassas. Ett första steg i uppdelningen 

kan vara mellan producerande bolag och tjänstebolag.  

6.2 Avslutande diskussion  

I en inledande del av studien skulle val av intressent göras. Då diskussioner fördes mellan 

författarna fastnade valet på intressentgruppen leverantörer. Detta för att det antogs ha en 

större roll vid en hållbarhetsredovisnings upprättande, vilket under studiens gång skulle visa 

sig vara felaktigt. Trots det avslutades studien med intressanta resultat. Att det inte går att 

beakta alla intressenters intressen och alla inom en intressentgrupps intressen är förståeligt. 

Det tillämpande bolaget måste göra ett urval av vilka intressenter som de anser viktigast. Att 

ICA väljer att bjuda in representanter från olika intressentgrupper och tar del av 

intressentinformation i form av kundkontakt med mera visar ändå på att de försöker beakta 

alla intressenters intressent i den utsträckning som det går. Författarna tycker att detta visar på 

att ICA tar ansvar och vill lämna en hållbarhetsredovisning med många resultatindikatorer 

med hänsyn till många intressenters intressen. 

Att ange om en resultatindikator helt eller delvis har tillämpats är en bra rekommendation av 

GRI, men intressenten får inte reda på varför den enbart har tillämpats delvis eller inte alls. 

Detta är intressant då intressenten kan anta att bolaget inte har något hållbart arbete om denna 

resultatindikator eller att bolaget inte vill delge informationen om detta. Denna frivillighet är 

något som GRI borde beakta vid revideringen av riktlinjerna för att undvika 

missuppfattningar och feltolkningar av utelämnad information. På vilket sätt GRI:s frivillighet 

påverkar standarden på hållbarhetsredovisningen är svårt att få en uppfattning om. Det 

påverkar säkert en hel del, bland annat utformningen och mängden information då 

hållbarhetsredovisningen oftast ingår i årsredovisningen där varje sida är en kostnad för 

bolaget.  

6.3 Förslag på vidare studier 

 Hur skulle resultatet i studien skilja sig om en annan intressent än leverantörer hade 

valts? 

 Blir resultatet annorlunda vid val av andra resultatindikatorer för studien? 

 Skiljer sig en hållbarhetsredovisning utifrån GRI:s riktlinjer om det tillämpande 

bolaget är ett tjänsteföretag än ett producerande företag? 

 Finns andra ramverk som konkurrerar med GRI och hur skiljer sig de mellan 

varandra? 
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Bilaga 1 – GRI:s Standardupplysningar (GRI Kompendiet, 2009) 

Strategi och analys (1) 

 1.1 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare (t.ex. ordförande eller 

motsvarande position) om relevansen av hållbar utveckling för organisationen och 

dess strategi 

 1.2 Beskrivning av huvudsaklig påverkan, risker och möjligheter 

Organisationsprofil (2) 

 2.1 Organisationens namn 

 2.2 De viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna 

 2.3 organisationsstruktur, enheter, affärsområden, dotterbolag och joint venture 

 2.4 Lokalisering av organisationens huvudkontor 

 2.5 Antal länder som organisationen har verksamhet i och namnen på de länder där 

viktig verksamhet bedrivs eller som är särskilt relevanta för de frågor som berör 

hållbar utveckling i redovisningen 

 2.6 Ägarstruktur och företagsform 

 2.7 Marknader som organisationen är verksam på 

 2.8 Den redovisade organisationens storlek 

 2.9 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden beträffande storlek, struktur 

eller ägande 

 2.10 Utmärkelser eller priser som mottagits under redovisningsperioden 

Information om redovisningen (3) 

 3.1 Redovisningsperiod för den redovisade informationen 

 3.2 Datum för publicering av den senaste redovisningen 

 3.3 Redovisningscykel 

 3.4 Kontaktperson för frågor angående redovisningen och dess innehåll 

 3.5 Processer för definition av innehållet i redovisningen 

 3.6 Redovisningens avgränsning 

 3.7 Beskriv eventuella särskilda begränsningar för redovisningens omfattning och 

avgränsning 

 3.8 Princip för redovisning av joint ventures, dotterbolag, hyrda anläggningar, 

utlokaliserade verksamheter och andra enheter som väsentligt kan påverka 

jämförbarheten mellan olika tidsperioder och/eller organisationer 

 3.9 Beskrivning av mätmetoder och beräkningsunderlag 



 

 

 3.10 Förklaring av effekten av förändringar av information som lämnats i tidigare 

redovisningar och skälen för sådana förändringar 

 3.11 Väsentliga förändringar som gjorts sedan föregående redovisningsperiod vad 

gäller avgränsning, omfattning eller mätmetoder som använts i redovisningen 

 3.12 Innehållsförteckning som visar var i redovisningen standardupplysningarna finns 

 3.13 Policy och nuvarande tillämpning med avseende på att låta redovisningen externt 

bestyrkas. Beskrivning av omfattning och grund för externt bestyrkande ifall detta inte 

beskrivs i den bestyrkanderapport som åtföljer hållbarhetsredovisningen. Beskriv även 

relationen mellan den redovisade organisationen och den som bestyrker 

Styrning, åtagande och intressentrelationer (4) 

 4.1 Redogörelse för organisationens bolagsstyrning 

 4.2 Beskriv huruvida styrelseordförande också är verkställande direktör (om så är 

fallet) 

 4.3 För organisationer som endast har en styrelsenivå, ange antalet medlemmar inom 

denna som är oberoende och/eller inte ingår i företagsledningen 

 4.4 Möjligheter för aktieägare och anställda att komma med rekommendationer eller 

vägledning till styrelsen eller företagsledningen 

 4.5 koppling mellan ersättning till styrelseledamöter, ledande befattningshavare, och 

chefer och organisationens resultat 

 4.6 Rutiner och processer inom styrelsen för att säkerställa att inga intressekonflikter 

uppstår 

 4.7 Rutiner och processer för att bestämma vilka kvalifikationer och vilken expertis 

som styrelsemedlemmarna bör besitta för att styra organisationens strategi i 

ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor 

 4.8 Internt framtagna affärsidéer eller grundläggande värderingar, uppförandekod och 

principer för ekonomisk, miljömässigt och socialt uppträdande, samt hur väl dessa 

införts i organisationen 

 4.9 Rutiner och processer i organisationens styrelse för att kontrollera hur 

organisationen uppmärksammar och hanterar ekonomiska, miljömässiga och sociala 

frågor samt vilka internationella överenskomna standarder, uppförandekoder, och 

principer som organisationen ansluter sig till och hur dessa följs 

 4.10 Processer för att utvärdera styrelsens egna prestationer, i synnerhet vad gäller 

ekonomiska, miljömässiga och sociala sådana 

 4.11 Beskrivning av om och hur organisationen följer försiktighetsprincipen 

 4.12 Externt utvecklade ekonomiska, miljömässiga och sociala deklarationer, principer 

eller andra initiativ som organisationen anslutit sig till eller stödjer 



 

 

 4.13 Medlemskap i organisationer och/eller nationella/internationella 

lobbyorganisationer 

 4.14 Lista de intressentgrupper som organisationen har kontakt med 

 4.15 Princip för identifiering och urval av intressenter 

 4.16 Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter, inklusive hur ofta och 

vilken typ av kontakter, per typ och per intressentgrupp 

 4.17 Viktiga områden och frågor som har lyfts via kommunikation med intressenter, 

och hur organisationen har hanterat dessa områden och frågor, inklusive hur de 

påverkat organisationens redovisning 

Hållbarhetsstyrning och resultatindikatorer (5) 

Resultatindikatorer 

Ekonomisk påverkan - Ekonomiska resultatindikatorer 

Aspekt: Ekonomiska resultat 

EC1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde, inklusive intäkter, rörelsekostnader, 

ersättning till anställda, gåvor och andra samhällsinvesteringar, balanserad vinst samt 

betalningar till finansiärer och regeringar. 

EC2 Finansiell påverkan, samt andra risker och möjligheter för organisationens aktiviteter, 

hänförliga till klimatförändringen. 

EC3 Omfattningen av organisationens förmånsbestämda åtaganden.  

EC4 Väsentligt finansiellt stöd från det allmänna. 

Aspekt: Marknadsnärvaro 

EC5 Skalan för normala ingångslöner jämfört med minimilöner på orter där organisationen 

har betydande verksamhet. 

EC6 Policy och praxis samt andelen utgifter som betalas till lokala leverantörer på väsentliga 

verksamhetsplatser. 

EC7 Rutiner för lokalanställning och andelen av ledande befattningshavare som anställts 

lokalt där organisationen har betydande verksamhet. 

Aspekt: Indirekt ekonomisk påverkan 

EC8 Utveckling och påverkan av investeringar i infrastruktur och tjänster som huvudsakligen 

görs för allmänhetens nytta, på kommersiell basis eller utan full ersättning. 

EC9 Förståelse om och beskrivning av betydande indirekta ekonomiska effekter, inklusive 

effekternas omfattning. 

 

 

 



 

 

Miljöpåverkan - Miljömässiga resultatindikatorer 

Aspekt: Material 

EN1 Materialanvändning i vikt eller volym. 

EN2 Återvunnet material i procent av materialanvändning. 

Aspekt: Energi 

EN3 Direkt energianvändning per primär energikälla. 

EN4 Indirekt energianvändning per primär energikälla. 

EN5 Energibesparingar genom sparande och effektivitetsförbättringar. 

EN6 Initiativ för att tillhandahålla energieffektiva produkter och tjänster samt produkter och 

tjänster baserade på förnyelsebar energi, samt minskningar av energibehovet som ett resultat 

av dessa initiativ. 

EN7 Initiativ för att minska indirekt energianvändning samt uppnådd reducering. 

Aspekt: Vatten 

EN8 Total vattenanvändning per källa. 

EN9 Vattenkällor som väsentligt påverkas av vattenanvändningen. 

EN10 Återvunnen och återanvänd vattenvolym, i totala siffror och i procent av totalt använd 

volym. 

Aspekt: Biologisk mångfald 

EN11 Lokalisering och storlek av ägd, hyrd och brukad mark, i eller intill skyddade områden 

och områden med högt biologiskt mångfaldsvärde utanför skyddade områden. 

EN12 Beskrivning av väsentlig påverkan från aktiviteter, produkter och tjänster på den 

biologiska mångfalden i skyddade områden, samt områden med hög biodiversitet utanför 

skyddade områden. 

EN13 Skyddade eller restaurerade miljöer. 

EN14 Strategier, pågående åtgärder och planer för att framgent hantera påverkan på den 

biologiska mångfalden. 

EN15 Antal av IUCN rödlistade arter och nationellt skyddade arter med hemvist i områden 

som påverkas av verksamheten, per grad av utrotningsrisk. 

Aspekt: Utsläpp till luft och vatten samt avfall 

EN16 Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt. 

EN17 Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt. 

EN18 Initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser, samt uppnådd minskning. 

EN19 Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen, i vikt. 

EN20 NOx, SO2 samt andra väsentliga luftföroreningar, i vikt per typ. 



 

 

EN21 Totalt utsläpp till vatten, i kvalitet och recipient. 

EN22 Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod. 

EN23 Totalt antal samt volym av väsentligt spill. 

EN24 Vikt av transporterat, importerat, exporterat eller behandlat avfall, som klassats som 

miljöfarligt enligt villkoren i Baselkonventionens Bilagor I, II, III och VIII, samt procent 

transporterat avfall som transporterats internationellt. 

EN25 Identitet, storlek, skyddsstatus och värde avseende biologisk mångfald för vattenmassor 

samt relaterade naturmiljöer som väsentligt påverkas av den redovisande organisationens 

utsläpp av vatten samt dess avgivna avrinningsvatten. 

Aspekt: Produkter och tjänster 

EN26 Åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter och tjänster, samt resultat härav. 

EN27 Procent av sålda produkter och deras förpackningar som återinsamlas, per kategori. 

Aspekt: Efterlevnad 

EN28 Monetärt värde av betydande böter, och det totala antalet icke-monetära sanktioner till 

följd av brott mot miljölagstiftning och bestämmelser. 

Aspekt : Transport 

EN29 Väsentlig miljöpåverkan genom transport av produkter och andra varor och material 

som används i verksamheten, inklusive transport av arbetskraft. 

Aspekt: Övergripande 

EN30 Sammanlagda kostnader och investeringar för miljöskydd, ange typ. 

 

Social påverkan – Anställningsförhållande och arbetsvillkor, Mänskliga rättigheter, 

Organisationens roll i samhället och Produktansvar 

 Anställningsförhållanden och arbetsvillkor Resultatindikatorer 

Aspekt: Anställning 

LA1 Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform och region. 

LA2 Totalt antal anställda och personalomsättning, per åldersgrupp, kön och region. 

LA3 Förmåner som ges till heltidsanställd personal och som inte omfattar tillfälligt eller 

deltidsanställda. Informationen ska ges för varje större verksamhet. 

Aspekt: Relationer mellan anställda och ledning 

LA4 Procent av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal. 

LA5 Minsta varseltid angående förändringar i verksamheten, med upplysning om huruvida 

detta är specificerat i kollektivavtal. 

Aspekt: Arbetsmiljö (hälsa och säkerhet) 



 

 

LA6 Andel av personalstyrkan (i procent) som är representerade i formella och gemensamma 

lednings- och personal-, arbetsmiljö- och säkerhetskommittéer som bistår med övervakning 

och rådgivning om arbetsmiljö och säkerhetsprogram. 

LA7 Omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade arbetsdagar, frånvaro 

samt totala antalet arbetsrelaterade dödsolyckor per region. 

LA8 Utbildning, träning, rådgivning, förebyggande åtgärder och riskhanteringsprogram för 

att bistå de anställda och deras familjer eller samhällsmedlemmar beträffande allvarliga 

sjukdomar. 

LA9 Arbetsmiljöområden (hälsa och säkerhet) som täcks i formella överenskommelser med 

fackföreningarna. 

Aspekt: Träning och utbildning 

LA10 Genomsnittligt antal tränings- och utbildningstimmar per anställd och år, fördelat på 

personalkategorier. 

LA11 Program för vidareutbildning och livslångt lärande för att stödja fortsatt 

anställningsbarhet samt bistå anställda vid anställningens slut. 

LA12 Procent anställda som får regelbunden utvärdering och uppföljning av sin prestation 

och karriärutveckling. 

Aspekt: Mångfald och jämställdhet 

LA13 Sammansättning av styrelse och ledning nedbruten på kön, åldersgrupp, 

minoritetsgrupptillhörighet och andra mångfaldsindikatorer. 

LA14 Löneskillnad i procent mellan män och kvinnor per anställningskategori. 

 

 Resultatindikatorer för mänskliga rättigheter 

Aspekt: Investerings- och upphandlingsrutiner 

HR1 Procentuell andel och antal betydande investeringsbeslut som inkluderar krav gällande 

mänskliga rättigheter, eller som har genomgått en granskning av hur mänskliga rättigheter 

hanteras. 

HR2 Procent av betydande leverantörer och underleverantörer som har granskats avseende 

efterlevnad av mänskliga rättigheter, samt vidtagna åtgärder. 

HR3 Totalt antal personalutbildningstimmar som ägnats åt utbildning i policyer och rutiner 

för mänskliga rättigheter, som är relevanta för verksamheten, samt andelen av de anställda 

som genomgått sådan utbildning. 

Aspekt: Icke-diskriminering 

HR4 Antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder. 

Aspekt: Föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal 



 

 

HR5 Verksamheter för vilka man uppmärksammat att föreningsfriheten och rätten till 

kollektivavtal kan vara väsentligt hotade och åtgärder som vidtagits för att stödja dessa 

rättigheter. 

Aspekt: Barnarbete 

HR6 Verksamheter för vilka man uppmärksammat att det finns väsentlig risk för fall av 

barnarbete och åtgärder som vidtagits för att bidra till avskaffande av barnarbete. 

Aspekt: Tvångsarbete 

HR7 Verksamheter för vilka man uppmärksammat att det finns väsentlig risk för tvångsarbete 

och obligatoriskt arbete, och åtgärder som vidtagits för att bidra till avskaffande av 

tvångsarbete eller obligatoriskt arbete. 

HR8 Procent av säkerhetspersonalen som fått utbildning i organisationens policyer och 

rutiner som handlar om mänskliga rättigheter, som är relevanta för verksamheten. 

Aspekt: Ursprungsbefolkningars rättigheter 

HR9 Totalt antal fall av kränkningar mot ursprungsbefolkningars rättigheter och vidtagna 

åtgärder. 

 Indikatorer för resultat avseende samhällsfrågor 

Aspekt: Samhälle 

SO1 Beskaffenhet, omfattning och ändamålsenlighet av de program och rutiner som 

utvärderar och styr verksamhetens påverkan på samhällen, inklusive inträde, verksamhet och 

utträde. 

Aspekt: Korruption 

SO2 Procentandel och totala antalet affärsenheter som analyserats avseende risk för 

korruption. 

SO3 Procentandel av de anställda som genomgått utbildning i organisationens policyer och 

rutiner avseende motverkan mot korruption. 

SO4 Åtgärder som vidtagits på grund av korruptionsincidenter. 

Aspekt: Politik 

SO5 Politiska ställningstaganden och delaktighet i politiska beslutsprocesser och lobbying. 

SO6 Totalt värde av bidrag och gåvor i form av pengar eller in natura till politiska partier, 

politiker och likartade institutioner, per land. 

Aspekt: Konkurrenshämmande aktiviteter 

SO7 Totalt antal juridiska åtgärder som vidtagits mot organisationen för 

konkurrenshämmande aktiviteter, överträdelse av konkurrenslagstiftning och 

monopolbeteende, samt utfallet. 

 

 



 

 

Aspekt: Efterlevnad 

SO8 Belopp för betydande böter och totalt antal icke-monetära sanktioner mot organisationen 

för brott mot gällande lagar och bestämmelser. 

 Resultatindikatorer för produktansvar 

Aspekt: Kundernas hälsa och säkerhet 

PR1 De faser i livscykeln då produkters och tjänsters påverkan på hälsa och säkerhet ska 

utvärderas i förbättringssyfte, och andelen av väsentliga produkt- och tjänstekategorier som 

genomgått sådana utvärderingsprocesser. 

PR2 Totalt antal fall där regler och frivilliga koder gällande hälso- och säkerhetspåverkan 

från produkter och tjänster under deras livscykel inte efterlevts. Informationen ska ges 

uppdelat efter effekten av bristen på efterlevnad. 

Aspekt: Märkning av produkter och tjänster 

PR3 Typ av information om produkter och tjänster som krävs enligt rutinerna, samt andel i 

procent av produkter och tjänster som berörs av dessa krav. 

PR4 Totalt antal fall där regler och frivilliga koder för information om och märkning av 

produkter och tjänster inte efterlevts. Informationen ska ges uppdelat efter effekten av bristen 

på efterlevnad. 

PR5 Rutiner för kundnöjdhet, inklusive resultat från kundundersökningar. 

Aspekt: Marknadskommunikation 

PR6 Program för efterlevnad av lagar, standarder och frivilliga koder för 

marknadskommunikation, inklusive marknadsföring, PR och sponsring. 

PR7 Totalt antal fall där regler och frivilliga koder gällande marknadskommunikation, 

inklusive annonsering, marknadsföring och sponsring inte efterlevts. Informationen ska ges 

uppdelat efter effekten av bristen på efterlevnad. 

Aspekt: Kundernas integritet 

PR8 Totalt antal underbyggda klagomål gällande överträdelser mot kundintegriteten och 

förlust av kunddata. 

Aspekt: Efterlevnad 

PR9 Belopp avseende betydande böter för brott mot gällande lagar och regler gällande 

tillhandahållandet och användningen av produkter och tjänster. 

  



 

 

Bilaga 2 - Intervjugudie för intervju med ICA 

Vi är två studenter på Mälardalens Högskola som skriver en Magister- uppsats om 

Hållbarhetsredovisning. Uppsatsens problemfrågor är:  

 Hur har ICA anpassat sin hållbarhetsredovisning utifrån GRI:s riktlinjer? 

 Hur skiljer sig ICA:s uppfattning om hållbarhetsredovisningen jämfört med 

intressentgruppen leverantörers uppfattning av denna? 

Global Reporting Initiative har upprättat riktlinjer om hur en hållbarhetsredovisning bör 

upprättas. Enligt dessa riktlinjer bör en sådan utgå utifrån intressenternas intresse.  

 

Allmänna frågor 

Fråga 1: Vad är din befattning inom ICA? 

Fråga 2: På vilket sätt arbetar du med hållbarhetsredovisningen? 

 

Arbete med den hållbara utvecklingen 

Fråga 3: Hur arbetar ICA centralt med den hållbara utvecklingen dagligen med uppföljning 

och rutiner etcetera? 

Fråga 4: Hur många arbetar på ICA med att upprätta hållbarhetsredovisningen? 

 

Intressent perspektiv 

Fråga 5: Vilka intressenters intressen prioriteras vid upprättandet av ICA:s 

hållbarhetsredovisning? 

Fråga 6: På vilket sätt tar ICA del av intressenternas intressen vid upprättandet av 

hållbarhetsredovisningen? 

 

Hålbarhetsredovisningens användningsområde 

Fråga 7: Hur används hållbarhetsredovisningen av ICA? 

Fråga 8: Används ICA:s hållbarhetsredovisning i marknadsförings syfte? 

 

GRI:s riktlinjer  

Fråga 9: Vad tycker ICA om GRI:s riktlinjer för upprättandet av hållbarhetsredovisningen? 

Fördelar/Nackdelar?  

Fråga 10: Hur gör ICA vid urvalen av resultatindikatorerna? 

Fråga 11: Varför anger ICA inte vilka resultatindikatorer som ni inte tillämpar och varför? 

 

ICA:s syn på andra bolags hållbarhetsredovisningar 

Fråga 12: På vilket sätt tar ICA del av andra bolags hållbarhetsredovisningar? 

Fråga 13: Påverkar ICA andra bolag vid upprättandet av deras hållbarhetsredovisningar? 

 

Tack för din medverkan! 

 

  



 

 

Bilaga 3 - Enkätundersökning angående GRI:s riktlinjer för 

utformningen av hållbarhetsredovisning 

Vi är två studenter, Per Hising & Jonas Huléen, som studerar ekonomi på Mälardalens 

Högskola och arbetar med en Magisteruppsats om utformningen av hållbarhetsredovisningar.  

 

Uppsatsens problemfråga är:  

 Hur anpassas hållbarhetsredovisningen utifrån GRI:s riktlinjer? 

Global Reporting Initiative har upprättat riktlinjer om hur en hållbarhetsredovisning bör 

upprättas. Enligt dessa riktlinjer bör en sådan utgå utifrån intressenternas intresse, vilket dessa 

frågor handlar om. 

 

Din befattning inom bolaget: 

 

Allmänna frågor 

Fråga 1: Hur väl insatt är Ert bolag i Global Reporting Initiatives arbete för en global 

hållbarhetsredovisning? 

Dåligt Mindre bra Varken bra eller 

dåligt 

Bra Mycket bra 

 3 2  2 

Frivillig kommentar:  

Fråga 2: Hur ofta tar ni del av andra bolags hållbarhetsredovisningar? 

Inget alls Ytterst lite Lite En del Mycket 

1  2 3 1 

Frivillig kommentar:  

Fråga 3: Anser ni att en hållbarhetsredovisning är viktig ur marknadsföringssynpunkt? 

Oviktigt Mindre viktigt Påverkar ej Viktigt Mycket viktigt 

 1  5 1 

Frivillig kommentar:  

Fråga 4: Vilken intressentgrupps intresse anser ni är viktigast att beakta vid upprättandet av 

en hållbarhetsredovisning? 

Anställda Kunder Leverantörer Samhället Ägare 

1 5  1  

Frivillig kommentar:  



 

 

Fråga 5: Till vilken grad är Ni som leverantör delaktiga i upprättandet era kunders 

hållbarhetsredovisning? 

Inget alls Ytterst lite Lite En del Mycket 

3 3  1  

Frivillig kommentar:  

Ekonomisk påverkan 

Ekonomiska resultatindikatorer 

Fråga 6: Hur viktigt är det att det i en hållbarhetsredovisning framgår hur den finansiella 

påverkan är hänförliga till klimatförändringar? (EC2) 

Oviktigt Mindre viktigt Påverkar ej Viktigt Mycket viktigt 

 2  4 1 

Frivillig kommentar:  

Fråga 7: Hur viktigt är det att det i en hållbarhetsredovisning framgår om finansiellt stöd har 

erhållits från det allmänna? (EC4) 

Oviktigt Mindre viktigt Påverkar ej Viktigt Mycket viktigt 

 2 2 3  

Frivillig kommentar:  

Fråga 8: Hur viktigt är det att det anges i hållbarhetsredovisningen vilken policy och praxis 

samt andelen utgifter som betalats till lokala leverantörer? (EC6) 

Oviktigt Mindre viktigt Påverkar ej Viktigt Mycket viktigt 

 3  4  

Frivillig kommentar:  

Fråga 9: Hur viktigt är det att bolaget anger i hållbarhetsredovisningen vilken utveckling och 

påverkan av investeringar i infrastruktur och vilka tjänster som huvudsakligen görs för 

allmänhetens nytta? (EC8) 

Oviktigt Mindre viktigt Påverkar ej Viktigt Mycket viktigt 

 2 1 3 1 

Frivillig kommentar:  

  



 

 

Miljöpåverkan 

Miljömässiga resultatindikatorer 

Fråga 10: Vad tycker Ert bolag om att materialanvändning i vikt eller volym tagits med i 

hållbarhetsredovisningen? (EN1) 

Oviktigt Mindre viktigt Påverkar ej Viktigt Mycket viktigt 

1  1 5  

Frivillig kommentar:  

Fråga 11: Vad tycker Ert bolag om att återvunnet material i procent av materialanvändning 

finns med i hållbarhetsredovisningen? (EN2) 

Oviktigt Mindre viktigt Påverkar ej Viktigt Mycket viktigt 

  1 5 1 

Frivillig kommentar:  

Fråga 12: Är det viktigt att bolaget i hållbarhetsredovisningen anger initiativen för att minska 

energianvändningen? (EN7) 

Oviktigt Mindre viktigt Påverkar ej Viktigt Mycket viktigt 

   2 5 

Frivillig kommentar:  

Fråga 13: Vad tycker Ert bolag om att Totalt antal samt volym av väsentligt spill redovisas i 

hållbarhetsredovisningen? (EN23) 

Oviktigt Mindre viktigt Påverkar ej Viktigt Mycket viktigt 

 3  4  

Frivillig kommentar:  

Social Påverkan 

Anställningsförhållande och arbetsvillkor resultatindikatorer 

Fråga 14: Vad tycker Ert bolag om att ha med redovisningen av antal anställda per kön i 

hållbarhetsredovisningen? (LA2) 

Oviktigt Mindre viktigt Påverkar ej Viktigt Mycket viktigt 

1 2 3 1  

Frivillig kommentar:  

  



 

 

Fråga 15: Vad tycker Ert bolag om att ha med redovisningen av antal anställda per 

åldersgrupp i hållbarhetsredovisningen? (LA2) 

Oviktigt Mindre viktigt Påverkar ej Viktigt Mycket viktigt 

1 4  2  

Frivillig kommentar:  

Fråga 16: Vad tycker Ert bolag om att välja att redovisa omfattning av skador, 

arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade arbetsdagar, frånvaro samt totala antalet 

arbetsrelaterade dödsolyckor per region i hållbarhetsredovisningen? (LA7) 

Oviktigt Mindre viktigt Påverkar ej Viktigt Mycket viktigt 

 1 1 5  

Frivillig kommentar:  

Fråga 17: Är det viktigt att i hållbarhetsredovisningen ange löneskillnaden mellan män och 

kvinnor? (LA14) 

Oviktigt Mindre viktigt Påverkar ej Viktigt Mycket viktigt 

1 2 1 3  

Frivillig kommentar:  

Resultatindikatorer för mänskliga rättigheter 

Fråga 18: Är det viktigt att ange i hållbarhetsredovisningen antal procent av betydande 

leverantörer som har granskats avseende efterlevnad av mänskliga rättigheter? (HR2) 

Oviktigt Mindre viktigt Påverkar ej Viktigt Mycket viktigt 

 1 1 4 1 

Frivillig kommentar:  

Fråga 19: Vad anser ni om att i hållbarhetsredovisningen ange antal fall av diskriminering 

och vidtagna åtgärder? (HR4) 

Oviktigt Mindre viktigt Påverkar ej Viktigt Mycket viktigt 

 1 1 5  

Frivillig kommentar:  

  



 

 

Indikatorer för resultat avseende samhällsfrågor 

Fråga 20: Är det viktigt att i hållbarhetsredovisningen ange om anställda genomgått 

utbildning i bolagets policy? (SO3) 

Oviktigt Mindre viktigt Påverkar ej Viktigt Mycket viktigt 

  2 4 1 

Frivillig kommentar:  

Fråga 21: Är det viktigt att i en hållbarhetsredovisning ange vilka ställningstagande och vilka 

delaktigheter bolaget har i politiska beslutsprocesser? ( SO5) 

Oviktigt Mindre viktigt Påverkar ej Viktigt Mycket viktigt 

2 1 2 2  

Frivillig kommentar:  

Fråga 22: Är det viktigt att ange i hållbarhetsredovisning böter och sanktioner mot bolaget 

för brott mot gällande lagar och bestämmelser? (SO8) 

Oviktigt Mindre viktigt Påverkar ej Viktigt Mycket viktigt 

 1  5 1 

 Frivillig kommentar:  

Resultatindikatorer för produktansvar 

Fråga 23: Är det viktigt att ange i hållbarhetsredovisningen regler för hälso- och 

säkerhetspåverkan från produkter och tjänster som inte efterlevts? (PR2) 

Oviktigt Mindre viktigt Påverkar ej Viktigt Mycket viktigt 

 2  5  

Frivillig kommentar:  

Fråga 24: Är det viktigt att ange i hållbarhetsredovisningen rutiner för kundnöjdheten 

oberoende av resultatet från kundundersökningarna? (PR5) 

Oviktigt Mindre viktigt Påverkar ej Viktigt Mycket viktigt 

 1 1 4 1 

Frivillig kommentar:  

 

Tack för din medverkan! 

 

  



 

 

Bilaga 4 – ICA:s tillämpning av GRI (ICA:s Årsredovisning, 2009)

 



 

 

 

 

 

 

 

 


