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Abstract 
 
Corporate commitment to sustainability reporting has increased significantly in the 2010s. 

With the increased application of sustainability reporting the need for a framework was 

created. The framework, which today is the most prominent framework in sustainability 

reporting, has been created by Global Reporting Initiative (GRI). GRI intentions are that 

sustainability reporting should be just as reliable and comparable as financial reporting. 

 

The concept of sustainability can be divided into three areas which are social, economic and 

environmental. Results from previous research shows that since reporting is voluntary there 

are significant deficiencies in the sustainability report. Previous research also shows that 

social responsibility is the part in the sustainability report that is most deficient. This study 

will therefore examine the three largest grocery industries sustainability reporting in social 

responsibility by comparing the years 2008 and 2013. 

 

The study aims to examine how grocery companies report social responsibility according to 

the GRI guidelines as well as examine what quality changes have occurred in grocery 

companies reporting in social responsibility by comparing the years 2008 and 2013. To see 

how companies report according to GRI guidelines the studied grocery companies 

sustainability reports investigated through GRI indicators of performance in social 

responsibility. To see the quality changes in the grocery companies accounts, was a 

comparison between the years 2008 and 2013 conducted. The quality changes are studied 

based on the quality principles of GRI neutrality, accuracy and comparability. 

 

Our results demonstrate that grocery companies has improved the reporting in 2013 by 

implicate more of the GRI indicators in social responsibility. Although more indicators are 

reported grocery companies are still not reporting several indicators. The quality principles 

neutrality, accuracy and comparability can not be considered fulfilled in 2008 or in 2013 

despite that the reporting of social responsibility for Swedish grocery companies improved in 

quality. 

 

It is not only the application of the indicators that the grocery companies accounting needs to 

improve, they also need to improve the quality of the sustainability report of social 

responsibility. To improve the quality of the sustainability accounting the reports neutrality, 

accuracy and comparability needs to be raised. 

 

(This thesis is written in Swedish) 
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Sammanfattning 
 
Företags vilja att hållbarhetsredovisa har ökat markant under 2010-talet. I och med den ökade 

tillämpningen av hållbarhetsredovisning skapas även behov av ett ramverk. Det ramverk som 

idag är det mest framträdande inom hållbarhetsredovisning har skapats av organisationen 

Global Reporting Initiative (GRI). GRIs mål är att frivillig hållbarhetsredovisning ska vara 

lika tillförlitlig och jämförbar som finansiella rapporter.  

 

Hållbarhetsbegreppet kan delas in i tre områden vilka är social, ekonomisk och miljömässig. 

Resultat från tidigare forskning visar att det råder stora brister inom hållbarhetsredovisning 

eftersom redovisningen är frivillig och det därmed inte föreligger några lagstadgade krav. 

Tidigare forskning visar även att socialt ansvar är den del i hållbarhetsredovisningen som är 

mest bristfällig. Den här studien kommer således att studera Sveriges tre största 

dagligvaruföretags redovisning av socialt ansvar i jämförelse av år 2008 och år 2013.  

 

Studiens syfte är att undersöka hur dagligvaruföretagen redovisar socialt ansvar enligt GRIs 

riktlinjer samt vilka kvalitetsförändringar som skett i dagligvaruföretagens redovisning av 

socialt ansvar genom att jämföra år 2008 och år 2013. För att se hur företagen redovisar enligt 

GRIs riktlinjer studeras dagligvaruföretagens redovisningar utifrån GRIs resultatindikatorer 

inom socialt ansvar. Vidare studeras dagligvaruföretagens redovisningar från år 2008 och år 

2013 för att jämföra redovisningarna och på så vis se vilka kvalitetsförändringar som 

företagens redovisning visar. Kvalitetsförändringarna studeras utifrån kvalitetsprinciperna 

neutralitet, precision och jämförbarhet. 

 

Studiens resultat visar att dagligvaruföretagen redovisar fler av GRIs indikatorer inom socialt 

ansvar år 2013 jämfört med år 2008. Trots att fler indikatorer redovisas brister 

dagligvaruföretagen fortfarande i att redovisa en stor del av indikatorerna. 

Kvalitetsprinciperna neutralitet, precision och jämförbarhet kan inte anses vara uppfyllda 

varken år 2008 eller år 2013 trots att redovisning av socialt ansvar för svenska 

dagligvaruföretag förbättrats i kvalitet mellan åren.  

 

Hållbarhetsredovisning av socialt ansvar har förbättrats mellan år 2008 och år 2013 då fler 

indikatorer redovisas. Dock behöver de studerade företagen fortsätta utveckla redovisningen 

av socialt ansvar för att mer fullständigt tillämpa GRIs indikatorer. Det är inte endast 

tillämpningen av indikatorerna som dagligvaruföretagen behöver förbättra inom 

redovisningen, de behöver även förbättra kvaliteten i redovisningen. Genom att skapa 

hållbarhetsredovisningar med neutralitet, precision och jämförbarhet kan kvaliteten av 

rapporterna höjas. 
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1 Inledning 
 

 

Kapitlet introducerar bakgrunden till hållbar redovisning och grunden till varför företag 

redovisar enligt GRI där dagligvarubranschen och socialt ansvar kopplas ihop. Vidare 

presenteras studiens problemdiskussion vilket mynnar ut i syfte, forskningsfrågor samt 

studiens avgränsningar. 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Under 1950-talet börjar företagsledare känna oro för omvärlden och viljan att ta ansvar i en 

stor och komplex värld växer fram (Abrams 1951). För att företag ska uppvisa att de tar 

ansvar anser Davis (1960) att de bör vidta åtgärder som ligger utanför verksamhetens direkta 

ekonomiska intresse. Det är först under 1980-talet som livsmedelsproducerande företag börjar 

ta miljö- och socialt ansvar (Aiking & Boer 2004).  

 

Samtidigt börjar företagsaktiviteter inom miljö- och socialt ansvar kopplas ihop med 

fördelaktiga ekonomiska resultat (Lee 2008). Enligt Hopwood, Mellor & O'Brien (2005) har 

begreppet hållbar utveckling flertalet olika innebörder och besitter således många svar. 

Generellt belyser begreppet hållbar utveckling en strävan att knyta an till den oro som råder 

angående miljö och sociala förhållanden. Det här genom att hållbar utveckling behandlar de 

grundläggande utmaningar som finns för jordens befolkning (Hopwood, Mellor & O'Brien 

2005). Hållbarhet kan således enklast definieras genom att samhället ska tillgodose behoven 

som finns idag utan att äventyra kommande generationers möjlighet att uppfylla sina behov 

(Finansdepartementet 2000; Giddings, Hopwood & O'Brien 2002).  

 

Enligt Morhardt, Baird & Freeman (2002) är det på grund av allmänhetens ökade förståelse av 

miljö- och samhällsfrågor som lett fram till att företag idag väljer att hållbarhetsredovisa i 

större utsträckning än tidigare. Mohr & Webb (2005) och Dillard, Brown & Marshall (2005) 

delar uppfattningen om att det är allmänhetens påtryckningar som leder till att företag känner 

tvång att ta samhällsansvar vilket resulterat i att företag hållbarhetsredovisar för att 

uppmärksamma goda aktiviteter. Morhardt, Baird & Freeman (2002) anser att anledningen till 

att det har skett en ökning av att redovisa sociala- och miljömässiga aktiviteter bland annat är 

för att skapa konkurrensfördelar samt för att vinna legitimitet. I en undersökning gjord av 

GRI, SustainAbility och KPMG visar resultatet att 85 procent av intressenterna erhåller en 

mer positiv bild av företag efter att ha läst deras hållbarhetsredovisning (ESRA 2008).  

 

Under 1990-talet och början på 2000-talet växer en stark trend fram hos stora globala företag 

att börja tillämpa frivillig hållbarhetsredovisning (Toppinen, Li1, Tuppura & Xiong 2012). 

Företags vilja att hållbarhetsredovisa har ökat markant under 2010-talet (KPMG 2013). År 

2008 redovisar fyra procent av storbolagen hållbarhetsinformation i årsredovisningen och år 

2011 har siffran stigit till 20 procent. År 2013 hållbarhetsredovisar 51 procent av alla stora 

företag (KPMG 2013).  

 

Ramverket Global Reporting Initiative (GRI) är idag den mest framträdande organisationen 

som har ett utvecklat ramverk med riktlinjer för hur företag ska rapportera 

hållbarhetsinformation i form av ekonomiska-, miljömässiga- och sociala aktiviteter 
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(Legendre & Coderre 2013; Morhardt, Baird & Freeman 2002; Toppinen et al. 2012). GRI 

grundades år 1997 och har trovärdighet inom många olika intressentgrupper (Global 

Reporting 2006).  GRI översätts till svenska år 2008 (ESRA 2008) och av alla svenska företag 

som hållbarhetsredovisar år 2013 tillämpar 91 procent GRIs riktlinjer (KPMG 2013). Företag 

som tillämpar GRIs ramverk har generellt bättre kvalité på sin hållbarhetsredovisning än 

företag som inte följer ramverket (Guenther, Hoppe & Poser 2006). GRI innehar sex 

indikatorprotokoll där ekonomi- och miljöpåverkan utgör två indikatorprotokoll. Vidare 

består resterande fyra indikatorprotokoll av den sociala kategorin där de fyra 

indikatorprotokollen är uppdelade på anställningsförhållanden och arbetsvillkor, mänskliga 

rättigheter, organisationens roll i samhället samt produktansvar (Global Reporting 2006). Att 

företag specifikt redovisar enligt GRI anser Wilburn & Wilburn (2013) skapar legitimitet då 

information redovisas på ett ansvarsfullt sätt. Ett företags hållbarhetsredovisning påverkar 

marknadsvärdet vilket gör att rapporterna är betydelsefulla för företagets image (Leszczynska 

2012). Därför är det viktigt att hållbarhetsredovisningen innehar hög kvalitet genom att 

heltäckande information redovisas. Företag kan då rättvist jämföras med varandra 

(Leszczynska 2012).  

  
Sverige är år 2013 ett av de mest globaliserade länderna i världen (KOF Globalization Index 

2013). Svenska företag importerar och exporterar varor till och från världens alla hörn (KOF 

Globalization Index 2013). Det uppskattas att Sverige år 2013 importerar jordbruksvaror och 

livsmedel till ett värde av 110 miljarder kronor, en ökning med sex procent från år 2012 

(Jordbruksverket 2013). När svenska konsumenter ska köpa jordbruksvaror och livsmedel 

vänder de sig till dagligvaruhandeln där konsumenter spenderar 20 procent av den totala 

hushållskonsumtionen (Statistiska centralbyrån 2013). Hela Sveriges hushållskonsumtion står 

för 49 procent av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) (Statistiska centralbyrån 2013) vilket 

resulterar i att dagligvarubranschen utgör 9,4 procent (0,2*0,49) av Sveriges BNP. Den 

svenska dagligvarumarknaden är komprimerad och domineras av tre stormarknadskedjor där 

ICA innehar 50 procent av marknadsandelarna. Coop innehar 21,3 procent av 

marknadsandelarna och Axfood (Hemköp och Willys) innehar 15,8 procent (Delfi 2013). 

Tillsammans har ICA, Coop och Axfood 87,1 procent av dagligvaruhandelns 

marknadsandelar. Efter de tre stora dagligvaruaktörerna kommer Bergendahls (Citygross) 

som innehar 7,3 procent marknadsandelar, Lidl med 3,3 procent och Netto med ett innehav på 

2,3 procent (Delfi 2013).  

 

År 2009 blev ICA nominerad till Globe Award för att ha upprättat en framstående 

hållbarhetsredovisning (Klimatsmart 2009). År 2013 vann ICA Sustainable Brand 2013 

varumärkesundersökning vilket är ett kvitto på att svenska konsumenter anser ICA vara bäst i 

Sverige på att ta miljö- och socialt ansvar (Sustainable Brand 2013). Under samma år kom 

Coop tvåa, Hemköp på 42:a plats och Willys på plats 55 (Sustainable Brand 2013). År 2014 

sjönk ICA i rankning och landade på femte plats medan Coop sjönk ett steg och slutade på 

tredje plats, Hemköp kom på 25:e plats och Willys på 81:a. (Sustainable Brand 2014a). 

Dagligvaruhandeln är den bransch som fått högst resultat av alla existerande branscher i 

Sverige vilket pekar på att konsumenter anser att dagligvarubranschen tar hållbarhetsansvar 

(Sustainable Brand 2014b). Samtidigt har konsumenters efterfrågan på ekologisk mat ökat 

avsevärt eftersom konsumenter blivit mer medvetna i etik- och rättvisefrågor (Mueller, Loose 

& Remaud 2013). Idag debatteras frågor om socialt ansvar djupare och mer ingående än vad 

som någonsin tidigare gjorts där målet är att skapa bra levnadsstandarder för världens 

befolkning (Meriläinen & Vos 2013). Det medför att många ögon är riktade mot företag för 

att granska deras arbete mot hållbar utveckling och socialt ansvar (Jenkins & Yakovleva 

2006). 
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1.2 Problemdiskussion 

  

Under de senaste 15 åren har allmänhetens kunskaper ökat inom bland annat 

konsumentansvar och etiska frågor (Marcus & Anderson 2006). Hubbards (2011) studie visar 

att matproducerande företag redovisar matens innehåll där företagen poängterar att de minskat 

salt-, socker- och fetthalten samt övriga ingredienser som ”skrämmer” konsumenterna. 

Hubbard (2011) anser att dagligvaruföretag är beroende av nöjda kunder och istället borde 

fokusera på att redovisa GRIs indikatorer. Precis som Hubbards (2011) studie visar anser även 

Morhardt, Baird & Freemans (2002) studie att det finns ett gap mellan hur företagen redovisar 

i förhållande till vad GRI önskar att företagen ska redovisa. Även Legendre & Coderre (2013) 

belyser problematiken med att flertal företag som använder GRIs ramverk inte implementerar 

ramverket fullt ut i redovisningen. Posers (2006) studie visar att företag i genomsnitt endast 

redovisar en tredjedel av alla indikatorer i GRIs ramverk. Larrinaga‐González (2010) studie 

visar att företag redovisar 54 procent av alla indikatorer varav socialt ansvar utgör mindre del 

av procentsatsen. Enligt Guenther, Hoppe & Poser (2006) är anledningen till att praktiken 

skiljer sig från GRIs ramverk att GRIs riktlinjer är abstrakta och saknar tydlighet.  Glappet 

mellan GRIs riktlinjer och vad företag väljer att redovisa resulterar i att läsaren får 

förtroendeproblem eftersom redovisningen innehar en låg kvalitet vilket medför att 

rapporternas tillförlitlighet ifrågasätts (Mohr & Webb 2005).  

 
Företag brister inte enbart i att redovisa enligt GRIs riktlinjer, Aghashahi, Rasid, Sarli & 

Mands (2013) ser även att företag specifikt väljer att lyfta fram positiva aktiviteter och 

utelämna negativa, vilket även det påverkar kvaliteten i redovisningen negativt. Fuchs, 

Kalfagianni, Clapp, & Busch (2011) anser att företag inte vill framstå som en fara för 

samhället vilket medför att de uppsåtligt inte följer GRIs riktlinjer fullt ut. Det här är 

ytterligare en faktor Aghashahi et al. (2013) anser skapar brister i hållbarhetsredovisningen. 

Företag bör utforma en hållbarhetsredovisning med kvalitet genom att vara neutrala och 

transparenta och därav även redovisa faktorer som visar samhällsskada (Fuchs et al. 2011).  
 
Guenther, Hoppe & Poser (2006) anser dock att företag redovisar fler indikatorer enligt GRIs 

ramverk idag än när de började tillämpa ramverket. Rapporternas kvalitet i form av precision 

och fullständighet har ökat trots att det fortfarande föreligger brister (Guenther, Hoppe & 

Poser 2006). Att det skett en kvalitetsförbättring av hållbarhetsrapporterna styrks av Christofi, 

Christofi & Sisaye (2012) och Dragomir (2012) vilka även får medhåll av Leszczynska (2012) 

som anser att redovisningens kvalitet förbättrats över tid i detaljrikedom och fullständighet.  

 

Från tidigare studier utläses en generellt positiv syn på att företag hållbarhetsredovisar 

(Dillard, Brown & Marshall 2005; Wilburn & Wilburn 2013). Studier som är relativt nyligen 

genomförda, efter år 2010, pekar på att det skett en förbättring i kvaliteten samt hur företag 

redovisar hållbart ansvar (Guenther, Hoppe & Poser 2006; Leszczynska 2012; Dragomir 

2012; Christofi, Christofi & Sisaye 2012). Dock påvisar flertalet studier att GRIs ramverk inte 

efterföljs (Guenther, Hoppe & Poser 2006; Morhardt, Baird & Freeman 2002; Legendre & 

Coderre 2013). Den mest bristfälliga delen inom hållbarhetsredovisningen är socialt ansvar 

(Morhardt, Baird & Freeman 2002; Wilburn & Wilburn 2013; Aghashahi et al. 2013).  

 

Företag som hållbarhetsredovisar använder främst GRIs ramverk för att skapa 

kvalitetsförbättringar då ramverket symboliserar hög trovärdighet enligt Hedbergs & Von 

Malmborg (2003). GRIs mål är även att skapa neutralitet och jämförbarhet i 

hållbarhetsredovisningen (Global Reporting 2011). Eftersom företag använder GRIs ramverk 

utifrån nämnda preferenser skapas ett intresse att granska om företag uppfyller GRIs kriterier. 
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Då GRI översattes till svenska år 2008 (ESRA 2008) är det intressant att studera hur företags 

rapportering enligt GRIs riktlinjer har förändrats från år 2008 jämfört med det senast 

redovisade året 2013. Eftersom företags fokus på socialt ansvar under de senaste åren ökat 

(Europeiska kommissionen 2011) och då konsumenter anser att socialt ansvar är en 

prioritetsfråga (Svensk handel 2013) är det intressant att se hur redovisning av socialt ansvar 

har förändrats. Dagligvarubranschen är högst intressant att studera då den av alla existerande 

branscher i Sverige anses ta bäst miljö- och socialt ansvar enligt konsumenter (Sustainable 

brands 2014b). Att ICA år 2009 blev nominerad av Globe Award för en framstående 

hållbarhetsredovisning (Klimatsmart 2009) gör det intressant att se hur dagligvarubranschen 

redovisar socialt ansvar samt att studera vilka kvalitetsförändringar som skett i redovisningen. 

För att se hur redovisningen av socialt ansvar förändrats kvalitetsmässigt är det intressant att 

se till GRIs kvalitetsprinciper då tidigare forskning inte bara ser att GRIs riktlinjer inte följs 

utan även att redovisningen brister i upprättandet enligt GRIs kvalitetsprinciper (Aghashahi et 

al. 2013; Fuchs et al. 2011; Guenther, Hoppe & Poser 2006). 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att studera hur dagligvaruföretag redovisar socialt ansvar samt vilka 

kvalitetsförändringar som skett genom att jämföra år 2008 med år 2013. 

Kvalitetsförändringen studeras för att uppbringa kunskap om vad företag inom 

dagligvarubranschen gör bra inom redovisning av socialt ansvar samt vad som behöver 

förbättras. 

 

1.4 Forskningsfrågor 

 

Grundat på problemdiskussionen och syftet ovan har två frågor formulerats: 

  
 Hur redovisar dagligvaruföretag socialt ansvar vid jämförelse av år 2008 och år 

2013? 

 

 Vilka kvalitetsförändringar går att utläsa vid jämförelse av år 2008 och år 2013? 
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1.5 Avgränsning 

 

I studien har avgränsningar utformats vilka är viktiga att klargöra.  

 

Eftersom Legendre & Coderre (2013) hävdar att redovisningen utformas olika mellan företag 

beroende på bransch, kommer studien enbart att granska dagligvaruföretag i Sverige.  

 

Studien avgränsas till att enbart undersöka de tre största dagligvaruföretagen i Sverige vilka är 

ICA, Coop och Axfood. För att undersöka vilka kvalitetsförändringar som går att utläsa inom 

dagligvaruföretagens redovisning av socialt ansvar kommer studien att utgå från år 2008 för 

att jämföra redovisningen med år 2013. Dagligvaruföretagens redovisning av socialt ansvar år 

2009 till och med år 2012 kommer därmed inte att studeras. 

 

Ytterligare en avgränsning är att studien endast behandlar hur dagligvaruföretagen rapporterar 

utifrån GRIs riktlinjer för redovisning av socialt ansvar. Varför redovisning av socialt ansvar 

ser ut som den gör kommer således inte att behandlas. Kvalitetsförändringen studeras från 

GRIs kvalitetsprinciper neutralitet, precision och jämförbarhet. Förändringar inom de andra 

kvalitetsprinciperna kommer således inte studeras närmare. 

 

Studien har endast granskat redovisning av socialt ansvar i form av årsredovisningar och 

hållbarhetsrapporter. Det eftersom företag främst kommunicerar ut hållbarhetsinformation i 

de här rapporterna (Morsing, Schultz & Nielsen 2008). 

 

1.6 Disposition 

 

Fortsättningsvis kommer uppsatsen att vara disponerad på följande sätt. I kapitel 2 beskrivs 

teoretiska referensramen som redogör för teori och kunskaper inom sektionen. Här 

presenteras även GRIs ramverk och indikatorer som används för att upprätta redovisning av 

socialt ansvar. Kapitlet behandlar även relevanta kvalitetsprinciper för kommande diskussion. 

Kapitel 3 presenteras studiens tillvägagångssätt där metodval förklaras ingående. Först 

beskrivs studiens val av att göra en kvantitativ innehållsanalys, vald forskningsansats samt 

datainsamling. Vidare följer beskrivning om undersökningsteknik. Kapitlet utmynnar i ett 

resonemang kring studiens giltighetsanspråk, begränsningar, källkritik samt metodreflektion. I 

kapitel 4 presenteras studiens resultat. Resultaten baseras på en granskning av de studerade 

företagens sociala hållbarhetsrapporter i förhållande till GRIs ramverk. I kapitel 5 förs en 

diskussion mellan studiens resultat och GRIs kvalitetsprinciper neutralitet, precision och 

jämförbarhet. En diskussion förs om hur dagligvaruföretag redovisar socialt ansvar samt vilka 

kvalitetsförändringar som skett genom att jämföra år 2008 med år 2013. Här utvecklas även 

studiens slutsatser. Kapitel 6 presenterar de slutsatser som studien erhållit baserat på 

diskussionen. Här besvaras uppsatsens forskningsfrågor som knyter an till syftet. Studien 

avslutas med att föra ett resonemang om resultatet och tillämpning av GRIs riktlinjer samt 

studiens bidrag. Här sker även en reflektion. Kapitlet avslutas med förslag till vidare 

forskning. 
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2 Teoretisk referensram 
 

 

Kapitlet presenterar den teoretiska referensramen som beskriver hållbar rapportering, 

ramverket GRI och redovisning av socialt ansvar. GRIs indikatorer för respektive område av 

socialt ansvar presenteras vidare följt av GRIs kvalitetsprinciper. Avslutningsvis introduceras 

den analysmodell som ligger till grund för att svara på hur de studerade företagen redovisar 

socialt ansvar samt vilka kvalitetsförändringar som går att utläsa vid en jämförelse mellan år 

2008 och år 2013.   

 

 

2.1 Hållbar rapportering 

 

Inom hållbar utveckling finns en modell bestående av tre dimensioner, social, ekonomisk och 

miljömässig (Elkington 1997). Varje dimension representerar varsin cirkel som tillsammans 

bildar triple bottom line (TBL) (Hopwood, Mellor & O'Brien 2005). TBL är ett avsteg från 

den traditionella bilden om att företag endast fokuserar på att vinstmaximera då rapportering 

enligt TBL direkt är hänfört till begreppet hållbar rapportering (Hopwood, Mellor & O'Brien 

2005). Enligt Hopwood, Mellor & O'Brien (2005) kan cirklarna ses som tre separata delar där 

varje dimension kan vara olika högt prioriterade, dock är delarna samtidigt beroende av 

varandra vilket medför att cirklarna är sammankopplade. Ekonomi är beroende av samhället 

och god miljö samtidigt som samhället och jordens befolkning är beroende av en fungerande 

miljö (Giddings, Hopwood & O'Brien 2002). Syftet med att företag hållbarhetsredovisar är för 

att de mäter och redovisar information till interna och externa intressenter (Global Reporting 

2011). Enligt Forsman-Hugg, Katajajuuri, Riipi, Mäkelä, Järvelä & Timonen (2013) krävs det 

att företag praktiserar hållbara aktiviteter och inte endast ser hållbarhet som något som ska 

redovisas för att tillfredsställa intressenterna.  

 

GRI är det mest framstående globala ramverket inom hållbarhetsredovisning (Labuschagne 

2005; Legendre & Coderre 2013; Morhardt, Baird & Freeman 2002; Toppinen et al. 2012). År 

1997 grundades GRI av UNEP som är FNs miljöprogram samt tillsammans med USAs icke 

statliga organisation CERES (Labuschagne 2005). GRI består av ett enormt nätverk med 

tusentals experter (Morhardt 2009). Uppkomsten av GRI är främst till följd av det 

informationsglapp som upphovsmännen uppmärksammade mellan företag och intressenter, 

där intressenter i allt högre grad efterfrågade information om företags miljömässiga och 

sociala prestanda (Willis 2000).  GRIs grundare uppmärksammade även att den information 

företag redovisade varierade enormt i innehåll där rapporterna blev inkonsekventa, 

ofullständiga och saknade jämförbarhet, både mellan rapporteringsperioder samt mellan 

företag (Willis 2000). GRIs mål är att i framtiden skapa ett ramverk som motsvarar samma 

nivå som finansiella rapporter i form av samma noggrannhet, jämförbarhet, revisionsbarhet 

samt att ramverket blir allmänt accepterat (Willis 2000). Enligt Hedberg & Von Malmborg 

(2003) symboliserar GRIs ramverk hög trovärdighet och är redan ett allmänt accepterat 

ramverk i Sverige.  

 

GRIs ramverk är framtaget som ett verktyg för att inspirera företag till att regelbundet 

redovisa miljömässiga, ekonomiska och sociala aktiviteter, åtgärder och effekter (Morhardt 

2009). Aras & Crowther (2008) beskriver GRI som ett hjälpmedel för att bistå företag med att 

behandla, mäta och kommunicera hållbarhetsarbete utåt. Enligt Hedbergs & Von Malmborgs 
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(2003) undersökning om varför svenska företag väljer att använda GRIs ramverk visar 

resultatet att företag använder ramverket främst för att erhålla ökad trovärdighet men även för 

att få hjälp med hur hållbarhetsrapporter bör utformas. Aras & Crowther (2008) ser att GRI 

även gör det möjligt att jämföra företagens resultat mellan olika rapporter eftersom 

rapporterna är utformade från samma grund. 

 

GRI utgår från TBLs tre dimensioner: ekonomisk, miljömässig och social (Labuschagne 

2005; Global Reporting 2011). Genom att tillämpa GRIs ramverk skapas kontrollerad insyn i 

hur företag sköter åtaganden mot hållbar utveckling (Hedberg & Von Malmborg 2003). GRI 

har totalt sex indikatorprotokoll varav fyra representerar den sociala delen vilka är 

arbetsförhållanden och arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, organisationens roll i samhället 

samt produktansvar (Global Reporting 2011). För varje område finns riktlinjer med 

information som beskriver hur företag ska hållbarhetsredovisa (Global Reporting 2011).  

 

GRI tillhandahåller vägledning för att sammanställa rapporteringen, protokoll, definitioner 

samt övrig information (Global Reporting 2011).  GRIs syfte med att vägleda är att bistå 

företag med att upprätta hållbarhetsredovisning samt för att säkerhetsställa att 

resultatindikatorerna tolkas på ett likartat sätt av differentierade företag. När företag redovisar 

enligt GRIs ramverk bör de utforma hållbarhetsredovisningen efter riktlinjerna i vartdera 

indikatorprotokoll (Global Reporting 2011). Hedberg & Von Malmborg (2003) anser att 

företag som använder GRIs ramverk får hjälp med att se vilka delar av redovisningen 

företaget bör fokusera på samt förbättra. GRIs ramverk är ständigt under utveckling och 

förändring vilket Hedberg & Von Malmborg (2003) anser bero på att ramverket 

förhållandevis är nytt och aktuellt. Att det finns en förändringsprocess kan påvisas genom att 

GRI för fjärde gången uppdaterat ramverket (Global Reporting 2013b). Den senaste 

uppdateringen är från upplaga G3 till G4 (Global Reporting 2013b). 

 

I många forskares studier (se Guenther, Hoppe & Poser 2006; Christofi, Christofi & Sisaye 

2012; Unerman & Bennett 2004; Adams & Frost 2007; Adams & Zutshi 2004) visar resultatet 

att företag alltmer redovisar frivillig hållbarhetsinformation. Trots ökad rapportering kvarstår 

problemet att informationsutgivningen är selektiv vilket medför att företag kan välja vilken 

information de vill redovisa (Adams & Frost 2007). Daub (2007) anser att det inte enbart 

räcker att ge ut ekonomiska rapporter då intressenter även kräver underrättelser och 

utlåtanden om hur företag uppfyller hållbarhetsutmaningar. För att tillfredsställa marknadens 

intressenter måste stora företag redovisa vilka förbättringar de har gjort inom ekonomiskt, 

miljömässigt och socialt ansvar under redovisningsperioden (Gimenez, Sierra & Rodon 

2012). Gimenez, Sierra & Rodon (2012) anser att företag som fokuserar på att ta socialt 

ansvar kommer erhålla ekonomiska fördelar på lång sikt.  

 

2.2 GRI – Socialt ansvarstagande 

 

Som tidigare nämnt är den sociala dimensionen indelad efter anställningsförhållanden och 

arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, organisationens roll i samhället samt produktansvar 

(Global Reporting 2006). Inom de fyra områdena finns ett antal indikatorer som hjälper 

företag att hållbarhetsredovisa. I varje indikatorprotokoll finns ett antal resultatindikatorer 

vilka vägleder företag att redovisa kvalitativ eller kvantitativ information om företagets 

resultat (Global Reporting 2006). Information om indikatorerna kan företag lämna i 

årsredovisningar, separata hållbarhetsrapporter samt i andra dokument (Global Reporting 

2006). GRI är ett frivilligt ramverk vilket medför att företag inte erhåller några sanktioner om 
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de inte följer ramverkets riktlinjer fullt ut (Fuchs et al. 2011). Nedan följer presentation av 

resultatindikatorerna för respektive område inom socialt ansvar.   

 

2.2.1 Arbetsförhållanden och arbetsvillkor 

 

Kategorins specifika aspekter bygger på internationellt etablerade och allmängiltiga 

standarder (Global Reporting 2006). Indikatorerna täcker: Anställning, relationer mellan 

anställda och ledning, hälsa och säkerhet i arbetet, utbildning, mångfald samt jämställdhet. 

 

För att redovisa arbetsförhållanden och arbetsvillkor enligt GRIs ramverk G3 ska företag 

redovisa enligt följande resultatindikatorer. 

Resultatindikator Resultatindikatortext 

LA1 Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform, anställningsvillkor 

och region. 

 

LA2 Totalt antal anställda som slutat och personalomsättning, per 

åldersgrupp, kön och region. 

 

LA3 Förmåner som ges till heltidsanställd personal och som inte omfattar 

tillfälligt anställda eller deltidsanställda. Informationen ska ges för 

varje större verksamhet. 

 

LA4   Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal. 

 

LA5 Minsta varseltid angående betydande förändringar i verksamheten, med 

upplysning om huruvida detta är specificerat I kollektivavtal. 

 

LA6 Andel av personalstyrkan (i procent) som är representerad i formella 

och för ledning och personal gemensamma kommittéer för hälsa och 

säkerhet, som bistår med övervakning och rådgivning om program för 

hälsa och säkerhet. 

 

LA7 Omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade dagar, 

frånvaro samt totala antalet arbetsrelaterade dödsolyckor per region. 

 

LA8 Utbildning, rådgivning, förebyggande åtgärder och 

riskhanteringsprogram på plats för att stödja de anställda, deras familjer 

eller samhällsmedlemmar beträffande allvarliga sjukdomar. 

 

LA9 Frågor om hälsa och säkerhet som omfattas av formella 

överenskommelser med fackföreningar. 

 

LA10 Genomsnittligt antal 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. 
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LA12 Andel anställda (i procent) som får regelbunden utvärdering och 

uppföljning av sin prestation och karriärutveckling. 

 

LA13 Sammansättning av styrelse och ledning samt uppdelning av andra 

anställda efter kön, åldersgrupp, minoritetsgrupptillhörighet och andra 

mångfaldsindikatorer. 

 

LA14 Löneskillnad i procent mellan män och kvinnor per personalkategori. 

 
Källa: Egen tabell baserad på Morhardt (2009) och (Global Reporting 2006). 

 

2.2.2  Mänskliga rättigheter 

 

Området visar i vilken utsträckning företaget tar hänsyn till mänskliga rättigheter vid 

investeringar samt vid val av leverantörer och underleverantörer (Global Reporting 2006). 

Information som företag ska redovisa inom mänskliga rättigheter är investerings- och 

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

mot barnarbete, förhindrande av tvångsarbete och obligatoriskt arbete, klagomålshantering, 

säkerhetsåtgärder samt ursprungsbefolkningens rättigheter.  

 

För att redovisa mänskliga rättigheter enligt GRIs ramverk G3 ska företag redovisa enligt 

följande resultatindikatorer.  

Resultatindikator Resultatindikatortext 

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 hur mänskliga rättigheter hanteras samt vidtagna 

åtgärder. 

 

HR3 Totalt antal personalutbildningstimmar som ägnats åt utbildning i 

policyer och rutiner för mänskliga rättigheter, som är relevanta för  

verksamheten, samt den procentuella andelen av de anställda som 

genomgått sådan utbildning.  

 

HR4   Antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder. 

 

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. 

 

HR6 Verksamheter för vilka man uppmärksammat att det finns väsentlig risk 

för barnarbete och åtgärder som vidtagits för att bidra till avskaffande 

av barnarbete.  

 

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. 
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HR8 Procentandel av säkerhetspersonalen som fått utbildning i 

organisationens policyer och rutiner som handlar om mänskliga 

rättigheter, som är relevanta för verksamheten. 

 

HR9 Totalt antal fall av kränkningar mot ursprungsbefolkningars rättigheter 

och vidtagna åtgärder. 

 
Källa: Omarbetad tabell från Morhardt (2009) och (Global Reporting 2006). 

 

2.2.3 Organisationens roll i samhället 

 

Resultatindikatorerna fokuserar på hur företag fortlöpande påverkar samhället samt 

uppmärksammar risker som kan uppkomma vid samspel med andra sociala institutioner 

(Global Reporting 2006).  Särskilt vill GRI att indikatorerna ska frambringa information kring 

samhälle, korruption, politik, konkurrenshämmande aktiviteter samt efterlevnad. 

 

För att redovisa organisationens roll i samhället enligt GRIs ramverk G3 ska företag redovisa 

enligt följande resultatindikatorer. 

Resultatindikator Resultatindikatortext 

SO1 Typ, omfattning och ändamålsenlighet av de program och rutiner som 

utvärderar och styr verksamhetens påverkan på samhällen, inklusive 

inträde, verksamhet och utträde. 

 

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. 

 

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 och likartade institutioner, per land. 

 

SO7 Totalt antal juridiska åtgärder som vidtagits mot organisationen för 

konkurrenshämmande aktiviteter, överträdelse av 

konkurrenslagstiftning och monopolbeteende, samt utfallet härav. 

 

SO8 Belopp för betydande böter och totalt antal icke-monetära sanktioner 

mot organisationen för brott mot gällande lagar och bestämmelser. 

 
Källa: Egen tabell baserad på Morhardt (2009) och (Global Reporting 2006). 
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2.2.4 Produktansvar 

 

Området syftar till att ge upplysningar om hur företagets produkter och tjänster direkt eller 

indirekt berör kunderna. Aspekterna täcks genom att företag upplyser om interna rutiner samt 

i vilken utsträckning rutinerna inte följs (Global Reporting 2006).  GRIs ramverk söker efter 

upplysningar om kundernas hälsa och säkerhet, märkning av produkter och tjänster, 

marknadskommunikation, kundernas integritet samt efterlevnad. 

 

För att redovisa produktansvar enligt GRIs ramverk G3 ska företag redovisa enligt följande 

resultatindikatorer. 

Resultatindikator Resultatindikatortext 

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 bestämmelser och frivilliga koder gällande hälso- 

och säkerhetspåverkan från produkter och tjänster under deras livscykel 

inte följts. Informationen ska ges uppdelat efter effekten av bristen på 

efterlevnad. 

 

PR3 Typ av produkt- och tjänsteinformation som krävs enligt rutinerna, 

samt andel i procent av produkter och tjänster som berörs av dessa 

krav. 

 

PR4  Totalt antal fall där bestämmelser och frivilliga koder för information 

om och märkning av produkter och tjänster inte följts. Informationen 

ska ges uppdelat efter effekten av bristen på efterlevnad. 

 

PR5 Rutiner för kundnöjdhet, inklusive resultat från kundundersökningar. 

 

PR6 Program för efterlevnad av lagar, standarder och frivilliga koder för 

marknadskommunikation, inklusive marknadsföring, PR och sponsring. 

 

PR7 Totalt antal fall där bestämmelser och frivilliga koder gällande 

marknadskommunikation, inklusive annonsering, marknadsföring och 

sponsring inte följts. Informationen ska ges uppdelat efter effekten av 

bristen på efterlevnad. 

 

PR8 Totalt antal underbyggda klagomål gällande överträdelser mot 

kundintegriteten och förlust av kunddata. 

 

PR9 Betydande bötesbelopp för brott mot gällande lagar och bestämmelser 

gällande tillhandahållandet och användningen av produkter och 

tjänster. 

 
Källa: Egen tabell baserad på Morhardt (2009) och (Global Reporting 2006). 
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2.3 Tidigare forskning  

 

Inom vetenskaplig forskning är det känt att området arbetsförhållanden och arbetsvillkor är 

betydande för företag då resultatmåttet reflekterar hur bra respektive dålig företags 

anställningspraxis är (Pfeffer 1988). Hubbard (2011) styrker påståendet och anser vidare att 

arbetsförhållanden och arbetsvillkor utgör det viktigaste måttet då det visar hur tillfredsställda 

ett företags anställda är. Khan, Islam, Fatima & Ahmeds (2011) studie visar att det råder en 

hög redovisningsgrad inom området anställningsförhållanden och arbetsvillkor.  

 

Hubbards (2011) resultat visar att matproducerande företag särskilt redovisar personalsäkerhet 

samt andra personalförändringar som skett inom företaget under rapporteringsperioden. 

Vidare uppmärksammas även att matproducerande företag i stor utsträckning redovisar ett 

antal mångfaldsfaktorer samt att företaget beskriver vilken god syn de har på mångfald. Dock 

visar Hubbards (2011) resultat att de undersökta företagens leverantörer inte erhållit någon 

uppmärksamhet då ingen av de studerade företagen angett information om leverantörernas 

arbetsförhållanden. Det här ansåg Hubbard (2011) vara oroväckande då leveranskedjan 

innehar en viktig grund i affärsmodellen. Till skillnad från Hubbard (2011) och Khan et al. 

(2011) visar Aghashahi et al. 2013 resultat att arbetsförhållanden och arbetsvillkor är det 

område där redovisningen är mest bristfällig hos matproducerande företag. Vidare håller 

Aghashahi et al. (2013) med Larrinaga-González (2010) och Khan et al. (2011) om att 

redovisningen av mänskliga rättigheter brister. I Khan et al. (2011) studie har inget av de 

undersökta företagen redovisat området mänskliga rättigheter.  

 

Khan et al. (2011) studie visar att företags redovisningsgrad är hög för indikatorer inom 

området organisationens roll i samhället. Khan et al. (2011) resultat motsäger Hubbards 

(2011) studie där resultatet visar att de undersökta företagen inte redovisar information om det 

kringliggande samhället. 

 

Inom området produktansvar visar Hubbards (2011) resultat att endast 30 procent av 

matproducerande företag rapporterar om kundnöjdhet. Det här förvånar Hubbard (2011) då 

han är av åsikten att dagligvaruföretag är beroende av nöjda kunder. Istället redovisar företag 

om matens innehåll de noggrant poängterar att de minskat salt-, socker- och fetthalten samt 

andra ingredienser som ”skrämmer” konsumenterna. I Khan et al. (2011) studie visar 

resultatet att företag redovisar mindre än en tredjedel inom området produktansvar, vilket är 

likartat med Hubbards (2011) resultat. 

 

2.4 Skillnad mellan ramverken G3 och G4 

 

G4 är som tidigare nämnt en utveckling och uppdatering av ramverket G4 är bland annat 

lättare att använda, har ökad teknisk kvalitet med klarare definitioner samt samarbetar med 

andra internationella ramverk (Global Reporting 2013b).  Den viktigaste skillnaden mellan 

upplaga G3 och G4 är att företag i G4 ska redovisa det som är mest väsentligt (Global 

Reporting 2013b). För att möjliggöra en jämförelse mellan upplaga G3 och upplaga G4 är det 

viktigt att ha djupare förståelse om hur indikatorerna skiljer sig från varandra. GRI har 

upprättat en tabell, se bilaga 1, som visar var indikatorer i G3 numera finns i G4 (Global 

Reporting 2013a). Tabellen, se bilaga 1, visar exempelvis att indikator HR1 i upplaga G3 

numera rubriceras som G4-HR1 i upplaga G4 (Global Reporting 2013a). Ytterligare ett 

exempel är att HR2 i G3-upplagan nu presenteras som G4-HR10 i G4. Alla indikatorer som 
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finns i G3-upplagan finns likaså i G4 ramverket, dock under andra rubriker eller med andra 

ordval med samma innebörd. 

 

GRIs ramverk är som tidigare nämnt ständigt under utveckling och efter december år 2015 

kommer den fjärde uppsättningen, G4, att ersätta det nuvarande ramverket G3 (Boerner 

2013). G4 lanserades i maj år 2013 och företag har haft möjlighet att välja mellan att tillämpa 

G3 eller G4 (Boerner 2013). Efter december år 2015 måste alla företag som använder GRIs 

ramverk redovisa enligt G4 (Boerner 2013).  

 

2.5 Redovisningsprinciper 

 

GRI har tagit fram kvalitetsprinciper som redovisad information ska uppfylla för att 

säkerhetsställa att resultaten presenterats på ett tillförlitligt sätt (Global Reporting 2006). 

Quick (2008) har delat in GRIs kvalitetsprinciper i diverse grupper efter vad principerna 

representerar, se figur 1. Eftersom kvalitetsprinciperna neutralitet, precision och jämförbarhet 

är de principer som främst mäter kvalitén på redovisad information (Quick 2008; Betianu 

2010) kommer studien att ställa insamlad data mot kvalitetsprinciperna för att analysera hur 

de studerade företagens redovisning av socialt ansvar följer GRI kvalitetsmässigt. 

Kvalitetsprinciperna neutralitet, precision och jämförbarhet kommer därmed att presenteras 

mer ingående samtidigt som övriga kvalitetsprinciper endast kommer nämnas överskådligt.  

Figur 2:2 – Redovisningsprinciper. Källa: Översatt från Quick (2008) 
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2.5.1 Neutralitet 

  

Principen neutralitet belyser vikten av att hållbarhetsrapporten ska presenteras på ett objektivt 

sätt (Global Reporting 2006). Innehållet i redovisningen ska bestå av både positiv och negativ 

information om företagets resultat för att skapa neutralitet och transparens i redovisning av 

företagets aktiviteter. Att företags redovisning besitter neutralitet är viktigt för att 

intressenterna ska få rättvis uppfattning av företagets aktiviteter (Global Reporting 2006).  I 

rapporten ska företag tydlig skilja på vilken information som kommer från ren fakta och vad 

som är företagets egna tolkningar, för att intressenter ska kunna göra övergripande 

utvärdering av företagets prestation (Global Reporting 2006). 

 

Enligt GRI ska en neutral redovisning uppfylla följande kriterier: 

 Redovisningen ska visa både bra och dåliga resultat och områden. 

 Informationen i redovisningen ska presenteras på ett sätt som möjliggör för 

läsaren att följa utvecklingen (både positiv och negativ) från år till år. 

 Redovisningens olika delar ska betonas i proportion till deras relativa 

betydelse. 

  

Tidigare forskning ser att företag inte uppfyller principen neutralitet då företag fokuserar på 

att rapportera positiv information samtidigt som de undanhåller uppgifter om aktiviteter med 

negativ påverkan (Leszczynska 2012; Niskanen & Nieminen 2001; Islam & Deegan 2010; 

Deegan, Rankin, & Tobin 2002). Leszczynska (2012) hänvisar till GRIs principer för att 

säkerhetsställa redovisningens kvalitet och poängterar samtidigt att neutralitet är viktigt för att 

hållbarhetsrapporten ska anses komplett. Yuthas & Reynolds (2008) bedömer att företag har 

väldigt svårt att vara neutrala i hållbarhetsrapporten. Då företag oftast privilegierar 

aktieägarna före andra intressenter blir det svårt att göra alla intressenter nöjda (Yuthas & 

Reynolds 2008). Larrinaga-González (2010) anser att det är viktigt att företag redovisar 

ansträngd information och inte bara självklarheter, vilket kommer uppfyllas om företag 

redovisar de indikatorer som GRI efterfrågar. Att redovisa produktåterkallelser kan 

exempelvis generera negativ publicitet vilket kan hota ett företags rykte eller image (Dean 

2004). När Adams (2004) studerade företags hållbarhetsrapporter visar resultatet att företag 

brister i fullständighet då de ändrar informationen till deras fördel på ett sätt som inte är 

tillåtet i finansiell årsredovisning.  Även Betianu (2010) anser att hållbarhetsrapporterna inte 

uppfyller de kvalitetskriterier som den finansiella rapporteringen har.  

 

Studien värderar kvalitetsprincipen neutralitet med hänsyn till hur dagligvaruföretagen 

redovisar resultatet på ett neutralt och transparent sätt (Global Reporting 2006). Att ha en 

neutral och balanserad hållbarhetsredovisning betyder att hållbarhetsfrågorna redovisas 

beroende på deras faktiska innebörd och på ett sätt så att ingen enskild indikator domineras på 

bekostnad av andra indikatorer (FAR 2013). Dagligvaruföretagen ska göra skillnad på fakta 

och företagets egna tolkningar av resultatet för att på så sätt skapa en så transparent bild av 

deras hållbarhetsresultat (FAR 2013). För att få en så neutral bild som möjligt är det viktigt att 

företaget redovisar en så jämn spridning av GRIs alla indikatorer (FAR 2013). Desto fler 

indikatorobjekt företaget redovisar desto mer neutral blir redovisningen. Det här om företaget 

både redovisar positiva och negativa indikatorobjekt (Global Reporting 2006). Studien ser 

även till vilka indikatorer som företaget redovisar ett år jämfört med ett annat. Om ett 

dagligvaruföretag redovisar en indikator ett år, men inte ett annat visar inte företaget 

transparens eftersom indikatorn bör vara väsentlig att redovisa. Redovisningen ska med andra 

ord presenteras på ett oberoende sätt utan att ha som avsikt att påverka intressenternas beslut 

(Betianu 2010). 
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2.5.2 Precision  

  

Kvalitetsprincipen precision är till för att säkerhetsställa att rapporteringen är så pass 

detaljerad och korrekt så att intressenter kan bedöma företags hållbarhetsarbete från utgiven 

information (Global Reporting 2006). Vidare ska redovisningen innehålla både kvalitativ och 

kvantitativ information. Hur detaljerat företag beskriver den kvalitativa informationen 

bestäms utifrån informationens karaktär samt vilken intressent informationen riktas till 

(Global Reporting 2006). Dock är det viktigt att den kvalitativa informationen är tydlig, 

detaljerad och neutral så att redovisningen speglas på ett korrekt sätt. Vad den kvantitativa 

informationen ska innehålla grundas i vilken metod företaget använt vid insamling, 

sammanställning och analysering av data (Global Reporting 2006). Vilken metod som 

används beror på vilken specifik information som ska redovisas då vissa indikatorer kräver 

högre precision än andra (Global Reporting 2006). 

 

Enligt GRI ska en redovisning med precision uppfylla följande kriterier: 

 Redovisningen ska innehålla information om data som har mätts. 

 Tekniken för att mäta data, samt att grunden för uträkningarna är tydligt 

beskrivna, och kan upprepas med liknande resultat. 

 Felmarginalen för kvantitativa data ska inte vara så stor att den nämnvärt 

påverkar intressenternas möjlighet att dra nödvändiga och informativa 

slutsatser. 

 Redovisningen beskriver vilka data som har uppskattats, samt de antaganden 

och tekniker som ligger till grund för uppskattningen, alternativt angivit var 

denna information kan hittas. 

 De kvalitativa uttalandena i redovisningen har baserats på annan redovisad 

information och andra tillgängliga underlag. 

  

Att företag inte frivilligt vill avslöja all information när de frivilligt redovisar är ganska 

logiskt anser Adams (2004) som skriver att det finns stora tolkningsskillnader av vilken 

information som krävs. I hållbarhetsrapporter uppger företag information om vilka åtgärder 

som ska tas för att förbättra hållbarhetsarbetet (Global Reporting 2006). Pattens (2005) 

resultat visar att företags hållbarhetsredovisningar är missvisande. Patten (2005) anser att 

företag bör erhålla någon form av böter när de redovisar oriktiga resultat. Patten (2005) anser 

det som viktigt då det är vanligt förekommande att företag exempelvis redovisar diverse 

åtgärder som de säger att de tillämpar för att motverka negativ social påverkan, men då det 

endast är information som de redovisar men inte fullföljer. Vidare anser Patten (2005) att 

företagens redovisning inte kan visa precision av information om företagen inte redovisar en 

mer omfattande redovisning av aktiviteter för hållbar utveckling. Även Van Staden & Hooks 

(2007) anser att företag bör ha en mer omfattande redovisning för att skapa bättre kvalitet. 

Företag bör redovisa vilken påverkan företaget har på hållbar utveckling och vad de gör för att 

motverka den påverkan företaget har genom att tillhandahålla strategier, framsteg och utförda 

insatser. Företag praktiserar det genom att redovisa alla indikatorer (Global Reporting 2006).  

 

Studien värderar kvalitetsprincipen precision utifrån redovisad detaljnivå (Betianu 2010). Det 

ska även råda fullständighet och riktighet inom de olika områdena på ett sådant sätt så att 

dagligvaruföretaget inte ska välja ut vilka områden de vill redovisa samtidigt som de väljer 

bort andra. Det är även viktigt att företaget redovisar kvalitativ och kvantitativ information 

(Global Reporting 2006). Redovisningen ska vara så pass detaljerad och korrekt så att läsaren 

kan bedöma företagets hållbarhetsresultat utifrån redovisningen (Global Reporting 2006). 
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Indikatorobjekten bör därmed redovisas helt för att uppnå en så korrekt och detaljerad 

redovisning för att kvalitetsprincipen precision ska uppfyllas. 

 

2.5.3 Jämförbarhet 

  

Principen jämförbarhet finns till för att ge intressenter möjlighet att analysera ett företags 

förändring över tid samt för att jämföra olika företag med varandra (Global Reporting 2006). 

När hållbarhetsredovisningar är jämförbara kan interna samt externa intressenter jämföra 

resultat och på så vis bedöma framsteg samt använda rapporten som investeringsgrund. Att 

företaget är konsekvent vid uträkningar och i de metoder som används vid upprättandet av 

redovisningen är av stor vikt för att skapa jämförbarhet över tid (Global Reporting 2006). För 

att skapa väsentlighet i rapporteringen och för att läsaren ska ha möjlighet att göra analytiska 

bedömningar ska företag redovisa både absoluta siffror samt andelar beroende på vad 

indikatorn efterfrågar (Global Reporting 2006). 

 

Enligt GRI är en redovisning jämförbar när den uppfyller följande kriterier: 

 Redovisningen och informationen i den, är jämförbar mellan åren. 

 Organisationens resultat ska kunna jämföras med lämpliga benchmark. 

 Betydelsefulla skillnader mellan redovisningsperioder, vad gäller avgränsning, 

omfattning, längd, eller informationsinnehåll i redovisningen, ska kunna 

identifieras och förklaras. 

  

Många forskare som undersökt hållbarhetsredovisningars kvalité har noterat problemet att 

hållbarhetsredovisningar brister när det gäller möjlighet att tillämpa principen jämförbarhet 

(Ching, Gerab & Toste 2013). Albu, Albu, Dumitru, & Dumitru (2013) anser att det idag är 

svårt att jämföra två olika hållbarhetsrapporter trots att båda rapporterna är upprättade efter 

GRI. Betianu (2010) anser att det inte går att jämföra hållbarhetsrapporter med varandra på 

samma sätt som det går att jämföra finansiella rapporter. Det här eftersom Betianu (2010) 

anser att grunden i att analysera företag ligger i möjligheten att jämföra olika företags 

prestationer med varandra, vilket kräver ytterligare bearbetning av hållbarhetsrapporteringen 

för att nå upp till principen jämförbarhet. Även Brown, de Jong & Levy (2009) observerar att 

hållbarhetsrapporter inte är lätta att jämföra mellan olika företag, trots att företagen verkar 

inom samma bransch. För att skapa jämförbarhet anser Betianu (2010) att företag bör redovisa 

de mest väsentliga delarna i socialt ansvar utifrån den enskilda branschen. Trots att det är 

svårt att jämföra hållbarhetsrapporter anser Dragomir (2012) att företag som tillämpar GRIs 

standardiserade ramverk har en mer professionellt utformad hållbarhetsrapport vilket på så vis 

ökar jämförbarheten. 

 

Studien kommer att bedöma hur jämförbar redovisningen är mellan år samtidigt som 

resultaten ska gå att jämföra med andra dagligvaruföretag (Global Reporting 2006). Om 

dagligvaruföretagen redovisar lite information inom området går det inte att jämföra 

hållbarhetsresultatet inom området med andra rapporter. Redovisar dagligvaruföretagen lika 

indikatorobjekt som tidigare år eller mer är redovisningen jämförbar (Betianu 2010). Har 

dagligvaruföretagen istället minskat redovisningen av indikatorobjekten hämmar det 

jämförelsen av redovisningen. Det eftersom en redovisning i enlighet med GRIs indikatorer 

främjar jämförbarheten (Betianu 2010). Målet med jämförbarhet är att hållbarhetsresultaten 

ska gå att jämföras på ett likartat sätt som finansiella resultat (Betianu 2010). 
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2.5.4 Väsentlighet 

 

Det är viktigt att företag presenterar resultatindikatorerna när de upprättar en 

hållbarhetsrapport för att skapa väsentlighet (Global Reporting 2006). Innebörden av 

väsentlighet är att redovisningen ska lyfta fram och understryka företagens viktigaste områden 

som kan påverka intressenternas bedömningar och beslut. Övriga områden bör beröras, men 

inte lika detaljrikt och fullständigt som de mest väsentliga (Global Reporting 2006). GRI 

vägleder oftast för vilken detaljnivå som är lämplig för vardera resultatindikator (Global 

Reporting 2006).   

 

2.5.5 Fullständighet 

 

Det är även viktigt att hållbarhetsredovisningen är fullständig och täcker alla viktiga områden 

(Global Reporting 2006). Redovisningen får med andra ord inte undanhålla relevant 

information som kan påverka intressenters bedömning om företaget (Global Reporting 2006). 

Leszczynska (2012) anser att det förekommit förbättringar av rapporternas fullständighet 

samtidigt som det fortfarande saknas delar för att erhålla en komplett hållbarhetsrapport. Att 

hållbarhetsrapporterna är ofullständiga anser Schaltegger & Burritt (2010) bero på att företag 

inte hållbarhetsredovisat på en seriös nivå i mer än cirka tio år.  

 

2.5.6 Tydlighet  

 

Företag ska redovisa information på vardaglig språknivå så intressenter kan använda 

informationen (Global Reporting 2006). Redovisningen ska även behandla information på den 

nivå som intressenterna efterfrågar. För att skapa tydlighet ska informationen gå att hitta utan 

större ansträngning samt vara begriplig för intressenter som har rimlig kunskap om 

verksamheten (Global Reporting 2006). För att förtydliga redovisningen kan informationen 

redovisas som grafik och tabeller (Global Reporting 2006). 

 

2.5.7 När redovisningen ska avges  

 

Ytterligare en kvalitetsprincip är att företag ska publicera sin hållbarhetsredovisning efter 

fastställd tidsplan och under tiden informationen fortfarande är aktuell (Global Reporting 

2006). Det här för att möta intressenters behov av att integrera utgiven hållbarhetsinformation 

tillsammans med finansiell information. Att hållbarhetsrapporter följer en fast tidsplan är 

viktigt för jämförelsen av information över tid (Global Reporting 2006). Att upprätta 

hållbarhetsrapporten i tid bör alltid vägas mot att informationen som utlämnas ska vara 

tillförlitlig (Global Reporting 2006).  

 

2.5.8 Tillförlitlighet  

 

Tillförlitlighet innebär att utgiven information ska redovisas på ett sätt så innehållets kvalitet 

kan granskas externt (Global Reporting 2006). För att externa parter ska granska rapporten 

behöver företag samla in, dokumentera, sammanställa och analysera den information och de 

processer som legat till grund för redovisningen. Företag behöver även presentera 

informationen så att andra kan använda informationen (Global Reporting 2006). Företaget ska 
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beskriva vilka bevis som finns tillgängliga för att styrka påstådda antaganden och komplexa 

uträkningar (Global Reporting 2006). Information som inte kan styrkas med dokument ska 

inte redovisas i hållbarhetsrapporten, undantag föreligger om information är av stor 

väsentlighet (Global Reporting 2006). Vid sådana fall ska alla osäkerheter tillhörande 

informationen presenteras (Global Reporting 2006). 

 

2.6 Analysmodell 

 

Analysmodellen används som ett verktyg för att studera hur dagligvaruföretag redovisar 

socialt ansvar samt vilka kvalitetsförändringar som skett genom att jämföra år 2008 med år 

2013. Vidare hjälper analysmodellen till att förtydliga och bryta ner diskussionen för att svara 

på studiens två forskningsfrågor. Analysmodellen delas in efter fyra indikatorprotokoll vars 

existens är en del av GRIs ramverk som hjälper företag att redovisa socialt ansvar i 

hållbarhetsrapporterna. De fyra indikatorprotokollen innefattar anställningsförhållanden och 

arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, organisationens roll i samhället samt produktansvar.  Från 

dessa fyra områden analyseras de studerade företagens utgivna information i 

hållbarhetsrapporterna utifrån tre av GRIs kvalitetsprinciper vilka är neutralitet, jämförbarhet 

och precision. På så vis kan studiens forskningsfrågor besvaras om hur dagligvaruföretag 

redovisar socialt ansvar samt vilka kvalitetsförändringar som går att utläsa vid jämförelse av 

år 2008 och år 2013. 

 

 
Figur 2:2 – Studiens analysmodell. Källa: skapad av författarna. 
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3  Metod 
 

  
I kapitlet ges en ingående redogörelse för de val och tillvägagångssätt som ligger till grund 

för att besvara studiens forskningsfrågor. Först redogörs för valet av kvantitativ 

innehållsanalys för att vidare behandla forskningsansats och datainsamling. Vidare 

beskrivs studiens undersökningsteknik för att fortsätta med att diskutera studiens 

giltighetsanspråk. Kapitlet avslutas med att diskutera studiens begränsningar, källkritik 

samt metodreflektion.   

3.1 Kvantitativ innehållsanalys 

 

Innehållsanalys har varit det viktigaste instrumentet för att studera hur dagligvaruföretag 

redovisar socialt ansvar samt vilka kvalitetsförändringar som skett genom att jämföra år 2008 

med år 2013. Studien utfördes genom att granska hur dagligvaruföretagens redovisning av 

socialt ansvar avviker från GRIs ramverk år 2008 och år 2013. Vid genomförandet av studien 

har årsredovisningar och hållbarhetsrapporter undersökts utifrån GRIs resultatindikatorer för 

att på så vis utläsa i vilken utsträckning riktlinjerna efterföljs.  
  
En metod som frekvent används inom samhällsvetenskapen för att studera innehåll i 

kommunikation är innehållsanalys (Sobhani, Amram & Zainuddin 2012). Innehållsanalys 

används även vid studier av hållbarhetsredovisningar (Beattie & Thompson 2007). Enligt 

Gray, Kouhy & Lavers (1995) används innehållsanalys som en teknik för att samla in data i 

litterär form som består av nedskriven kvalitativ information för att på så vis skapa 

kvantitativa skalor av skiftande komplexitet. Andra forskare som undersökt information i 

redovisningar med hjälp av innehållsanalys som metod är exempelvis Guthrie & Petty (2000), 

Brennan (2001) och Bozzolan, Favotto & Ricceri (2003). Beattie & Thompson (2007) 

beskriver att information inte endast bör mätas på grundval av dess kvantitet, utan även av 

dess kvalitet som beror på hur olika ämnen redovisas. En innehållsanalys kan vara datorkodad 

eller människokodad (Beattie & Thompson 2004). Studien är med fördel det sistnämnda med 

motivering till att uppnå hög tillförlitlighet (Beattie & Thompson 2004; Markus och Ralph 

1999) då ett enda ord själv inte besvarar hela innebörden (Sobhani, Amram & Zainuddin 

2012). 
  
Med hjälp av en innehållsanalys kan information som företag redovisar om socialt ansvar 

analyseras på ett effektivt sätt och vidare bidra med kunskap till om det har skett 

kvalitetsförändring i redovisningen genom att jämföra år 2008 med år 2013. Eftersom studien 

ämnar för att undersöka vilken information företagen nämner i rapporterna och 

inte varför innehållet ser ut som de gör stämmer innehållsanalys överens med studiens syfte. 

Ramverket GRI har varit studiens utgångspunkt när innehållet i företagens rapporter studerats. 

Gapet mellan ramverket och de befintliga rapporterna ligger till grund för den vidare 

undersökningen om att studera hur dagligvaruföretag redovisar socialt ansvar för att vidare 

utläsa vilka kvalitetsförändringar som skett i jämförelsen mellan år 2008 och 2013. Beattie 

och Thompson (2007) förklarar betydelsen av att det tydligt framgår vilka delar av 

dokumenten som studiens författare granskat, det här för att öka insynen i innehållsanalysen. 

Studien har analyserat dokument i form av årsredovisningar samt hållbarhetsrapporter med 

motivering till att det främst är i de här dokumenten som företag hållbarhetsrapporterar 
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(Morsing, Schultz & Nielsen 2008). De delar av dokumenten som främst analyserats är de 

med innehåll som berör redovisning av socialt ansvar.  

 

3.2 Deduktiv forskningsansats 

 

Innan studien påbörjades krävdes fördjupning i problematiken i form av teori. 

Utgångspunkten från teorin bildade således det som sedan undersöktes i 

hållbarhetsrapporterna, det vill säga hur dagligvaruföretag redovisar socialt ansvar samt vilka 

kvalitetsförändringar som skett genom att jämföra år 2008 med år 2013. Fels (1951) utmärker 

fyra olika ansatser inom ekonomisk teori vilka delas upp i induktiv, deduktiv, ekonometriska 

samt historiska. Enligt Ormerod (2010) används deduktion för att förklara förhållandet mellan 

teori och resultat. 

  
Studien börjar med att förkunskaper samlas in genom vetenskapliga artiklar som berör 

studiens valda ämne. Fördjupning sker främst inom ämnen som Corporate Social 

Responsibility (CSR), hållbarhet, hållbar utveckling, hållbarhetsredovisning, socialt ansvar, 

GRI samt hur utvecklingen fortlöpt. Vid deduktiv ansats samlas först teori in som sedan 

jämförs med insamlad data (Ormerod 2010). Studien har genomförts på ett likartat sätt som 

Ormerod (2010) beskriver är ett representativt tillvägagångssätt för en deduktiv ansats. 

Insamlad teori har jämförts med data som samlats in från studiens tre valda företags 

årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar. GRIs ramverk är utgångspunkten i studien där 

varje indikator för socialt ansvar ställts i förhållande till innehållet i de studerade företagens 

redovisning av socialt ansvar. På så vis granskas i vilken kvalitet de studerade företagen 

redovisar socialt ansvar. 

 

3.3 Datainsamling 

 

För att få god teoretisk grund har tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar, litteratur 

som är relevant för studien samt GRIs ramverk för socialt ansvarstagande samlats in. 

Datamaterial som studien utgår från är årsredovisningar och hållbarhetsrapporter från år 2008 

samt år 2013 från företagen ICA, Coop och Axfood. 

 

3.3.1 Val av datamaterial 

 

All data som företag publicerar vilket kan vara årsredovisningar och hållbarhetsrapporter, 

men även reklam, pressmeddelanden och andra tidskrifter kan ses som delar av CSR (Gray, 

Kouhy & Lavers 1995; Abu-Baker & Naser 2000). Därför anser Zeghal & Ahmed (1990) och 

Unerman (2000) att alla delar bör övervakas för att fånga hela organisationens sociala ansvar. 

Zeghal & Ahmed (1990) hävdar dock att det är helt omöjligt att vara säker på om all 

information är identifierad. Eftersom årsredovisningar och hållbarhetsrapporter anses vara de 

dokument där företag främst redovisar socialt ansvar (Morsing, Schultz & Nielsen 2008) 

kommer studien utgå från företagens årsredovisningar och hållbarhetsrapporter. Vidare görs 

ingen skillnad på om företaget lämnar information om socialt ansvar i årsredovisningen eller i 

hållbarhetsrapporten vilket vi finner stöd från Gray, Kouhy & Lavers (1995) där även de 

hävdar att ingen skillnad bör göras beroende på varifrån data hämtas. Det är därmed möjligt 

att ett fåtal av företagens redovisning av sociala aktiviteter har försummats på grund av 

avgränsningen till årsredovisningar och hållbarhetsrapporter. 
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3.3.2 Urval av företag  

 

Studien undersöker de tre största dagligvaruföretagen i Sverige vilka är ICA, Coop och 

Axfood (Delfi 2013). Legendre & Coderre (2013) resultat visar att företag redovisar olika 

beroende på vilken bransch de tillhör, vilket gjorde det betydelsefullt att samtliga studerade 

företag verkar inom samma bransch. Utifrån de dagligvarubranscher som existerar inom 

Sverige gjordes ett urval där kravet var att alla valda företag ska följa GRIs riktlinjer när de 

redovisar socialt ansvar. Intentionen från start var att granska rapporter tio år tillbaka i tiden 

för att få ett längre tidsperspektiv. Hållbarhetsredovisning är dock ett så pass nytt fenomen 

(Schaltegger & Burritt 2010) vilket gjorde att det endast gick att få hållbarhetsredovisningar 

som går runt sex år tillbaka i tiden för företag inom dagligvarubranschen. Då det endast finns 

tre dagligvaruföretag i Sverige som upprättat sin hållbarhetsredovisning med hjälp av 

riktlinjer från GRI sedan år 2008 föll urvalet naturligt. Då urvalet utgått från dessa punkter har 

ett strategiskt urval (Baker 2002) legat till grund för de valda företagen ICA, Coop och 

Axfood. 

 
ICA är ett av nordens ledande företag där kärnverksamheten utgörs av dagligvaror med 2 100 

etablerade butiker i fem länder (ICA, årsredovisning 2013). ICA Sverige har 7 617 anställda 

och inom hela ICA-gruppen har företaget totalt 21 000 anställda. Under år 2013 uppgår 

nettoomsättningen till 99 456 MSEK (ICA, årsredovisning 2013). 
  
I Sverige har Coop runt 700 etablerade matvarubutiker där 8 444 medarbetare är sysselsatta 

på kontor, butik och logistik (Coop, årsredovisning 2013). Företagets nettoomsättning år 2013 

uppgår till 38 118 MSEK (Coop, årsredovisning 2013). 
  
Axfood bedriver detaljhandel genom de egenägda kedjorna Willys och Hemköp (Axfood, 

årsredovisning 2013). Axfoods nettoomsättning uppgår till 37 522 MSEK år 2013 och har 

8 285 anställda (Axfood, årsredovisning 2013). 
  

Företagsnamn Sektor Rapporterar enligt 

GRI 
Nettoomsättning 

(MSEK) 
Anställda Marknadsandel 

ICA Dagligvarubranschen 2008- 2013 99 456 21 000 50 % 
Coop Dagligvarubranschen 2008- 2013 38 118 8 444 21,3 % 
Axfood Dagligvarubranschen 2008-2013 37 522 8 285 15,8 % 

Tabell 3:1 – Sammanställning av studerade företag 

3.3.3 Insamling av datamaterial 

 

För att samla in datamaterial besöktes respektive företags hemsida där årsredovisningar och 

hållbarhetsrapporter vilka redogör för redovisning av socialt ansvar laddades ner. I Coop och 

Axfoods fall bestod materialet av en separat officiell rapport benämnd hållbarhetsredovisning 

och i ICAs fall utgjorde hållbarhetsredovisningen en sektion i årsredovisningen. 

Granskningen av rapporterna inledes med att undersöka om företagen redovisar enligt GRIs 

ramverk och därefter vilken av GRIs upplaga som tillämpas. Fem rapporter av sex följer 

upplaga G3, det är endast ICAs redovisning år 2013 som utgår från upplaga G4. 

  

Genom att studera hur dagligvaruföretag redovisar socialt ansvar samt vilka 

kvalitetsförändringar som skett genom att jämföra år 2008 med år 2013, kan kunskap 
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uppbringas om vad företag inom dagligvarubranschen gör bra inom redovisning av socialt 

ansvar samt vad som behöver förbättras. 

Studien bygger på att se om företagen nämner informationen som GRIs resultatindikatorer tar 

upp för att vidare undersöka i vilken utsträckning respektive företag följer och avviker från 

GRIs riktlinjer. Studien jämför de studerade företagens rapporter med GRIs 

resultatindikatorer för socialt ansvar för att efterforska om riktlinjerna praktiseras. 

Problemkomplexet i studien grundas i vilken information företag redovisar om socialt ansvar 

vilket medför att intervjuer känns irrelevant då det är bortom syftet med studien. När data har 

samlats in och sammanställts i ett dokument samt i tabeller, se tabeller 4:1, 4:2, 4:3 och 4:4, 

fortsätter studerandet av hur dagligvaruföretag redovisar socialt ansvar samt vilka 

kvalitetsförändringar som skett genom att jämföra år 2008 med år 2013. Vid granskning av 

dokumenten läste var och en igenom samtliga årsredovisningar och hållbarhetsrapporter för 

ett företag i taget för att på så vis få överskådlig bild av vad företagen redovisar för sociala 

indikatorer. 

 

Granskningen gjordes för två år, 2008 och 2013, vilket totalt består av sex årsredovisningar 

med tillhörande hållbarhetsredovisningar. Därefter applicerades GRIs indikatorprotokoll för 

varje företag där indikatorerna jämfördes med företagens rapporter för respektive år. Varje 

indikator eftersöktes noggrant i rapporterna och anteckningar dokumenterades om och i så fall 

var företaget hade redovisat det som varje resultatindikator efterfrågar. Som tidigare nämnt 

sammanställdes de enskilda resultaten till ett samlat dokument och i tabeller. I övervägande 

del av fallen var indikatorobjekten tolkade på liknande vis. För de få indikatorobjekt där 

osäkerhet rådde gjordes gemensam fördjupning i ramverket för den indikatorn där GRIs 

ramverks sammanfattningar, definitioner och tillämpning utgjorde vågskålen. 
  
ICAs rapport från år 2013 är upprättad efter det nykomna G4-ramverket. För att förstå hur 

jämförelsen mellan år 2008 och år 2013 är genomförd granskades förändringarna 

noggrant mellan G3 och G4. GRI har tagit fram en tabell, se bilaga 1, där det går att utläsa 

vad G3 indikatorerna numera heter i det nya G4 ramverket. Indikatorer som finns i upplaga 

G3 finns även i upplaga G4. Dock kan det förekomma andra definitioner på ord samt mindre 

tillägg i indikatortexten. Eftersom indikatorer som presenteras i G3 även presenteras i G4, 

medför det att företags hållbarhetsredovisning oavsett upplaga bör innehålla likartad 

information om hur företaget tar socialt ansvar. Studien kommer att benämna 

resultatindikatorerna på samma sätt som G3 ramverket eftersom fem av sex 

hållbarhetsredovisningar använder upplaga G3. Det här medför även att tillägg från G4 inte 

kommer beröras.  

 

3.4 Undersökningsteknik 

 

Studien använder ett poängsystem som är till för att visa hur väl företag redovisar enligt GRIs 

riktlinjer. Poängsystemet är skapat med inspiration av tidigare forskning som använt 

poängsystem för att undersöka hur väl företag redovisar enligt GRIs riktlinjer. Forskare har 

tidigare använt ett poängsystem där ”0” innebär att ämnet inte diskuteras alls och där ”4” 

innebär att rapporteringen är omfattande och i enlighet med GRI (Morhardt, Baird & Freeman 

2002). Morhardt, Baird & Freeman (2002) diskuterar fördelen med att endast använda max tre 

poäng och använde följande poängsystem till sin forskning: 0, om informationen inte nämns, 

1, anekdotiskt eller om information kort nämns, 2, om information nämns mer detaljrikt men 

endast på utvalda områden där måttet inte kan jämföras med andra företag och 3, om måttet är 

komplett och kan jämföras med andra företag. Morhardt (2009) beskriver dock att det 
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vanligaste sättet att poängsätta företags hållbarhetsredovisning är att ha tre nivåer vilket 

passar den här studien bättre. Intresset ligger i att studera hur dagligvaruföretag redovisar 

socialt ansvar samt vilka kvalitetsförändringar som skett genom att jämföra år 2008 med år 

2013. Studiens övergripande strategi för att tilldela poäng för varje indikator är följande: 0, 

information saknas helt, 1, om information delvis redovisas men inte komplett, 2, om 

information redovisas helt. 

  
För varje område, anställningsförhållanden och arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, 

organisationens roll i samhället samt produktansvar har en procentsats för respektive företag 

beräknats. Procentsatsen visar hur stor del av indikatorobjekten som redovisas inom varje 

område för respektive företag. För exempelvis anställningsförhållanden och arbetsvillkor med 

20 indikatorobjekt beräknas maxpoängen till 40, då varje indikatorobjekt som högst kan 

tilldelas två poäng. Vidare summeras poängen för respektive företag inom varje område för 

att på så vis tydliggöra i vilken utsträckning varje företag redovisar enligt indikatorobjekten 

för vardera år. 
  
Den största delen av indikatorerna kräver specificerade upplysningar vilket gör att det tydligt 

går att utläsa om riktlinjerna efterföljs eller ej. Andra indikatorer begär istället redogörelse av 

insatser eller åtgärder som vidtagits för att uppnå ett visst kännetecken för socialt 

ansvarstagande, men där indikatorn inte specifikt beskriver vilken insats som godkänns. När 

ett företag redogjort för ett område som med relevans uppfyller indikatorns område bedömdes 

därmed att kraven för indikatorn uppfylldes. I Clarkson, Richardson & Vasvari (2008) studie 

gjordes skillnad på hur företaget beskrev prestation vid rapportering av hållbarhet. För att 

inneha hög kvalité räcker det inte med att företaget endast rapporterar att de exempelvis är 

emot diskriminering. För att erhålla hög kvalitet på rapporteringen bör företaget specifikt 

nämna vad företaget presterat för att motverka exempelvis diskriminering. Likt Clarkson, 

Richardson & Vasvari (2008) bedömer vi att indikatorn helt efterföljs först då företaget 

presenterar aktiviteter.  

  

Indikatorerna för de fyra områden som undersöks inom den sociala dimensionen har delats in 

i 58 karakteristiska indikatorobjekt. Objekten delas vidare in i två olika grupper där 36 av 

indikatorerna frågar efter kvantitativ information. Informationen ska vara sådan att indikatorn 

kräver redovisning av specificerade siffror eller procentantal beroende på vad indikatorn 

efterfrågar. Vid sådana indikatorer blir bedömningen lätt då det endast finns ett svar. 

Resterande 22 indikatorobjekt är av kvalitativ beskrivning där subjektiv tolkning inträder. De 

kvalitativa indikatorerna efterfrågar inte ett klart svar utan indikatorn kan vara allt ifrån 

välbeskriven till att endast kort nämnas i hållbarhetsrapporten. Det är i de kvalitativa 

indikatorerna som de främsta svårigheterna med subjektiv tolkning av rapporterna 

uppkommer. 

 
I tabell 3:2 redovisas exempel på hur olika bedömningar av redovisad information gjorts. 

Kolumnen indikatorprotokoll beskriver vilket område informationen redovisas inom. Då ett 

flertal indikatorer innefattar två frågor har berörda indikatorer delats upp i A och B 

indikatorer vilket studien benämner som indikatorobjekt. I kolumnen indikatorobjekt 

presenteras vilken information företaget specifikt har redovisat. Även Morhardt (2009) 

använde indikatorobjekt i sin studie. Då Morhardts (2009) studie undersöker området inom 

mänskliga rättigheter har de indikatorobjekt Morhardt använt där tillämpats inom just det 

området. För de andra tre områdena utgick studien från Morhardts (2009) teknik för att dela in 

resterande resultatindikatorer i indikatorobjekt. I kolumnen företagets redovisning illustreras 

vad företaget har redovisat inom indikatorobjektet. Typ anger om indikatorobjektet söker 
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kvalitativ eller kvantitativ information. Kolumnen poäng redovisar om företaget har 

tillhandahållit 0 poäng, om ingenting har redovisats, 1 poäng, om information delvis 

redovisats och 2 poäng, om information redovisats helt. Kommentar finns tillgängligt för att 

förtydliga given poäng. Var informationen är hämtad illustreras under källa.  
 

 
 

Tabell 3:2 – Exempel på hur olika bedömningar av redovisad information gjorts. 

 

Indikatorprotokoll Indikatorobjekt Företagets redovisning Typ Poäng Kommentar Källa  

Arbetsförhållanden 
och arbetsvillkor 

LA4 -  
Procent av perso-

nal som har kol-

lektivavtal 
 

Samtliga KF-medarbetare 
omfattas av kollektivavtal. 

Kvantitativ 1 Information 
redovisas delvis 

då de inte redo-

visar procent 

Coop hållbarhets- 
redovisning, 2013  

s. 13 

Arbetsförhållanden 

och arbetsvillkor 

LA12 -  

Procent av an-

ställda som får 
utvärdering 

 

Koncernens mål är att 

minst ett prestations- och 

utvecklingssamtal per 
medarbetare och år ska 

genomföras. 

Kvantitativ 1 Information 

redovisas delvis 

då de ej anger hur 
många procent av 

anställda som fått 

utvärdering. 

Coop hållbarhets- 

redovisning, 2013  

s. 13 

Mänskliga rättig-

heter 

HR2 A -  

Procent av HR 

granskade leve-
rantörer 

 

I slutet av 2013 var 77 (74) 

procent av de produktions-

enheter, fabriker, farmer 
och packhus som ligger i 

högriskländer och som 

tillverkar ICAs egna varor 
socialt reviderade 

Kvantitativ 2 Information 

redovisas helt. 

ICA årsredovisning, 

2013 s. 67 

Mänskliga rättig-

heter 

HR2 B - Vidtagna 

åtgärder vid 
granskning leve-

rantörer 

Om ICAs egna revisorer 

eller tredjepartsrevisorer 
upptäcker oegentligheter 

vid en produktionsanlägg-

ning som bolaget använder, 

upprättas en konkret hand-

lingsplan som följs upp i 

en ny revision. Första 
gången en leverantör bryter 

mot de avtalsenliga kraven 

får de i allmänhet en andra 
chans att rätta till proble-

men. Om överträdelserna 

åtgärdas på ett tillfreds-
ställande sätt fortsätter 

samarbetet. Om en allvar-

lig överträdelse upprepas, 
avslutas samarbetet med 

leverantören 

Kvalitativ 2 Information 

redovisas helt då 
de anger hand-

lingsplan och 

vilka åtgärder.  

ICA årsredovisning, 

2013 s. 67 

Mänskliga rättig-

heter 

HR2 B - Vidtagna 

åtgärder vid 

granskning av 

leverantörer 

ICA strävar efter att leve-

rantörer ska vara revide-

rade av en tredje part men 

gör också egna inspektio-
ner, så kallade andra- 

partsrevisioner. ICA har 

också tagit fram en egen 
metod för social revision 

av leverantörerna, 

Kvalitativ 1 Information 

redovisas delvis 

då de inte anger 

någon konkret 
åtgärd. 

ICA årsredovisning, 

2008 s. 86 

Mänskliga rättig-

heter 

HR4 A - Totala 

fall av diskrimine-
ring 

 

Inga fall av diskriminering 

anmäldes under 2008.  
 

Kvalitativ 2 Information 

redovisas helt. 

ICA årsredovisning, 

2008 s. 91 

Produktansvar PR4 -  
Totalt antal fall 

där bestämmelser 

ej följs 

Axfood redovisar totalt 
antal återkallelser av 

produkter för pågående 

samt två tidigare år 

Kvantitativ 2 Information 
redovisas helt. 

Axfood årsredovis-
ning, 2013 s.5 

Produktansvar PR4 -  
Totalt antal fall 

där bestämmelser 

ej följs 

Axfood drabbades och 
cirka fem ton lasagne fick 

återkallas från butiker.  

Lasagnen var fullt ätbar, 
men innehållsdeklarationen 

var felaktig. 

Kvantitativ 0 Information 
saknas helt då de 

endast kort näm-

ner en enda pro-
dukt. 

Axfood årsredovis-
ning, 2013 s.20 
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3.5 Giltighetsanspråk 

 

De viktigaste kriterierna för att bedöma forskning är enligt (Bryman & Bell 2013, s.62) 

reliabilitet, replikerbarhet och validitet. 

3.5.1 Reliabilitet 

 

Reliabilitet skildrar hur tillförlitlig studien är vilket syftar till att undersökningen ska kunna 

genomföras vid olika tillfällen och få likartat resultat (Hernon & Schwartz 2009). För att 

innehållsanalysen ska erhålla hög reliabilitet betonar Beattie & Thomson (2007) vikten av att 

tillvägagångssättet vid insamling av data tydligt bör anges. Genom att klargöra vilka 

teoretiska perspektiv som funnits som fundament samt genom att beskriva studiens 

tillvägagångssätt på ett utpräglat och noggrant sätt stärks reliabiliteten. Då tillvägagångssättet 

för bedömning av indikatorobjekten via tabell 3:2 tydligt påvisas stärks reliabiliteten. 

Medvetenhet finns dock om att det är problematiskt att åstadkomma hög reliabilitet då studien 

bygger på tolkande, speciellt för de kvalitativa indikatorobjekten. Då studien utgår från 

kriterier upprättade av GRI ökar tillförlitligheten eftersom GRI vägleder hur indikatorerna bör 

tolkas vilket reducerar delar av risken för subjektivitet. Vid en ny studie där granskning sker 

av samma företag och deras sociala hållbarhetsrapporter från lika år samt använder redovisar 

enligt GRIs ramverk upplaga G3 kan en ny studie genomföras och få ett likartat resultat. 

        

3.5.2 Replikerbarhet 

 

Replikerbarhet påminner om reliabilitet och behandlar frågan om annan forskare kan 

reproducera studien och få lika resultat, det kan exempelvis ske när det finns tvivel om att det 

ursprungliga resultatet inte är tillförlitligt (Oluwatayo 2012).  För att studien ska kunna 

rekonstrueras är det av betydelse att studien detaljrikt redogör sitt tillvägagångssätt, annars är 

studien ej replikerbar (Oluwatayo 2012). Då studiens granskade dokument är tillgängliga för 

allmänheten och data därav inte modifieras stärks studiens replikerbarhet. Vid ett antal 

tillfällen används subjektiva bedömningar av data vilket kan skapa skilda meningar. Enligt 

Gray, Kouhy & Lavers (1995) är det viktigt att andra som inhämtar samma data får likartat 

resultat i en innehållsanalys vilket medför neutralitet vid granskning av rapporterna bör 

erhållas.  
 

För att säkra replikerbarheten har rapporterna analyserats enskilt för att sedan sammanställa 

de enskilda resultaten. Det här gjordes för att få två synvinklar av det tolkade materialet. 

Genom att studien beskriver hur utdelad poäng av indikatorobjekten gått tillväga kan studien 

lättare replikeras. Gray, Kouhy & Lavers (1995) anser det viktigt att insamling av data sker på 

ett systematiskt sätt. Eftersom studien utgår från GRI vilket är ett känt globalt ramverk, kan 

datainsamlingen ske på ett systematiskt sätt. 

  

3.5.3 Validitet 

 

Validitet handlar om att bevisa att studien mäter det som studien har för avsikt att mäta 

(Hernon & Schwartz 2009). Studien bör besitta en hög validitet då insamling av data noggrant 

kontrollerats om resultatet stämmer överens och är betydelsefullt för studiens syfte. För att 

erhålla hög validitet är det enligt Potter & Levine‐Donnerstein (1999) viktigt att det finns en 

förutbestämd tanke om vilken data som ska granskas samt vilken betydelse teorin har för 
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studien. Studien har noggrant valt ut företag utifrån en definierad bakomliggande tanke. De 

valda företagens redovisning av socialt ansvar har studerats och jämförts med 

informationsutgivningen utifrån GRIs indikatorer. Det här för att se hur dagligvaruföretag 

redovisar socialt ansvar samt vilka kvalitetsförändringar som skett genom att jämföra år 2008 

med år 2013. Data som inbringats betraktas som tillförlitlig och betydelsefull vilket därmed 

medför att ett trovärdigt och väsentligt resultat uppnåtts. Då studien använder GRIs ramverk 

för att mäta hur företag redovisar socialt ansvar är även teorin i form av kvalitetsprinciperna 

kring studien väldefinierad. Den tolkning som används för att se i vilken utsträckning 

företagen tillämpar GRIs ramverk i redovisningen kan vara ett färgat betraktelsesätt. För att 

öka validiteten i studien har hållbarhetsrapporterna därmed analyserats ett flertal gånger med 

ett så öppet och neutralt förhållningssätt som möjligt. 

  

3.6 Studiens restriktioner 

 

Data utgörs av de studerade företagens årsredovisningar och hållbarhetsrapporter vilka 

granskas med hjälp av GRIs ramverk. GRI är det mest betydande globala ramverket som 

behandlar hur företag redovisar hållbara resultat (Labuschagne 2005; Legendre & Coderre 

2013; Morhardt, Baird & Freeman 2002; Toppinen et al. 2012) vilket medför GRIs ramverk 

fått stor tilltro. Då studien endast behandlar tre företag inom dagligvarubranschen kan inte 

studiens resultat generaliseras.  För att granska företagens rapporter krävs tolkning, främst av 

de kvalitativa indikatorerna, vilket ytterligare kan anses som en begränsning. Hur företag 

redovisar sina sociala aktiviteter betraktas som ett effektivt marknadsföringsverktyg enligt 

forskarna Jenkins & Yakovleva (2006) och Prasad & Holzinger (2013) vilket har medfört att 

det finns mycket forskning om CSR som ett marknadsföringsverktyg och mindre inom 

redovisningsområdet. Det här kan bedömas som någonting positivt då studien kan medverka 

till att uppbringa mer kunskap inom redovisningsområdet. 
  

3.7 Källkritik 

 

Under studiens gång har källor kritiskt valts ut för att uppnå hög tillförlitlighet. För att skapa 

uppfattning om hur teori och tidigare forskning ser ut inom studiens valda ämne har 

vetenskapliga artiklar samlats in. Att använda vetenskaplig forskning är även relevant för att 

tillhandahålla relevant teori. Vi har även försökt använda oss av många nyligen genomförda 

studier. Det som studeras är hur dagligvaruföretag redovisar socialt ansvar samt vilka 

kvalitetsförändringar som skett genom att jämföra år 2008 med år 2013 vilket gör det 

betydande för studien att utgå från relevanta och nyligen genomförda studier. De 

vetenskapliga artiklarna samlades in från Högskolan i Borås informationssökningsprogram 

Summon. Alla vetenskapliga artiklar som använts i studien har genomgått en 

referentgranskning innan publikation vilket ökar trovärdigheten.  

 

Om en vetenskaplig artikel frekvent källhänvisar till en annan studie samt om innebörden 

varit av betydelse har även grundkällan lästs för att undvika risken för tolkningsfel. Alla 

vetenskapliga artiklar som varit till stöd för studien har relevans för ämnesvalet. De studerade 

företagens årsredovisningar och hållbarhetsrapporter är de dokument som legat till grund för 

studiens data. Då dokumenten är offentliga anses de vara tillförlitliga för studiens ändamål. 

Studiens syfte är inte att undersöka om innehållet i de studerade företagens rapporter är 

verklighetsskildrande, utan syftet är studera hur dagligvaruföretag redovisar socialt ansvar 
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samt vilka kvalitetsförändringar som skett genom att jämföra år 2008 med år 2013. Därför 

finns det ingen anledning att ifrågasätta årsredovisningarna och hållbarhetsrapporterna. 

 

3.8 Metodreflektion 

 

Under studiens genomförande har reflektion kring metodvalets svaga sidor ständigt funnits. 

En fördel med att använda årsredovisningar och hållbarhetsrapporter som data är att alla 

dokument varit lättillgängliga. Genom att ställa de utvalda företagens rapporter mot GRIs 

ramverk kan innehållsanalys besvara studiens forskningsfrågor. Då endast rapporterna 

granskats kan inga uppgifter förändras från grundmaterialet vilket kan vara fallet i andra 

studier. En fördel vid användning av innehållsanalys är att det går att införskaffa 

årsredovisningar och hållbarhetsrapporter som går flera år tillbaka i tiden. Då GRIs riktlinjer 

är begreppsmässiga och saknar konkreta och fasta riktlinjer ger det rum för subjektiva 

bedömningar. Det kan medföra subjektivitet vid granskning av rapporter då gränserna inte är 

fullt påtagliga för när ett företag anses ha uppfyllt de kvalitativa indikatorerna. För att få två 

olika synvinklar på materialet har vi som tidigare nämnt gått igenom materialet i rapporterna 

enskilt för att sedan sammanställa våra observationer. Vidare för replikerbarhet bygger 

studien på dokument som inte påverkas av vem som tar del av materialet. Då de tolkas utifrån 

GRIs ramverk ligger den främsta subjektiva bedömningen på vilka indikatorer som inkluderas 

i de olika rapporterna och vilka indikatorer företagen brister i att redovisa. Vidare finns även 

subjektiva bedömningar när kvalitetsförändringarna ska studeras för att se vilka förändringar 

som skett när dagligvaruföretagens redovisar socialt ansvar vid en jämförelse av år 2008 och 

år 2013. Ytterligare en fördel går att se från valet av poängsystem där skalan mellan 0, 1 och 2 

valdes, vilket minskar den subjektiva bedömningen från att ha en skala med fler poäng. 
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4 Resultat 

I kapitlet presenteras studiens data och resultat i fyra tabeller. Kapitlet börjar med att 

redogöra för hur tabellerna utläses för att vidare presentera tabellerna för respektive 

område. Under varje tabell beskrivs resultatet övergripande. 

 

4.1 Tabellinnehåll  

Studiens resultat presenteras i tabell 4:1, 4:2, 4:3 och 4:4. Tabellerna presenterar resultatet av 

hur ICA, Coop och Axfood redovisar socialt ansvar utifrån de indikatorer som GRI upprättat. 

Resultatet presenteras i fyra tabeller inom områdena LA- arbetsförhållanden och arbetsvillkor, 

se tabell 4:1.  HR – mänskliga rättigheter, se tabell 4:2, SO – organisationens roll i samhället, 

se tabell 4:3 samt PR – produktansvar, se tabell 4:4.  Varje indikatorobjekt bedöms utifrån 

skala 0-2. 0 poäng representerar att information saknas helt. 1 poäng symboliserar att 

information delvis redovisas men inte komplett och 2 poäng utdelas om information redovisas 

helt. I tabellen finns även information om rapporterna är upprättade enligt upplaga G3 eller 

G4. Totalt har sex rapporter granskats varav en rättar sig efter upplaga G4. I varje tabell 

presenteras först, läst från vänster, hur ICA redovisar socialt ansvar år 2008 och år 2013. På 

liknande sätt presenteras därefter Coop för år 2008 och år 2013 samt Axfood för år 2008 och 

år 2013. Utformningen av respektive tabell är en omgjord version utifrån Morhardts (2009) 

studie.   
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4.2 Arbetsförhållanden och arbetsvillkor 

Tabell 4:1 – Resultat av arbetsförhållanden och arbetsvillkor 
 

Tabell 4:1 visar anställningsförhållanden och arbetsvillkor för ICA, Coop och Axfood för 

respektive år. År 2008 redovisar ICA 28 procent av indikatorerna och år 2013 redovisar ICA 

50 procent. År 2008 berör ICA ämnen inom området för sju av 20 stycken indikatorobjekt där 

fyra indikatorobjekt redovisas helt. År 2013 redovisar ICA information om 12 indikatorobjekt 

varav åtta stycken redovisas helt. 

 

Inom området redovisar Coop 30 procent av indikatorerna år 2008 och 48 procent år 2013. År 

2008 redovisar Coop nio av 20 indikatorobjekt där tre redovisas helt. För år 2013 redovisar 

Coop 11 av 20 indikatorobjekt där åtta redovisas helt. 

 

Axfood redovisar 43 procent av indikatorerna både år 2008 och 2013. Totalt redovisar 

Axfood 11 av 20 indikatorobjekt varav sex indikatorobjekt redovisas helt för respektive år.   
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n 6

G3 rapporter 5 1 1 1 1 1

G4 rapporter 1 1

LA1 A Total personalstyrka uppdelad på anställningsform 0 2 0 2 2 2

LA1 B Total personalstyrka uppdelad på anställningsvillkor 0 0 0 1 1 1

LA1 C Total personalstyrka uppdelad på region 2 2 1 2 0 0

LA2 A Totalt antal anställda som slutat 0 0 1 0 0 0

LA2 B Personalomsättning per åldersgrupp, kön, region 0 1 0 0 1 1

LA3 A Förmåner till heltidspersonal 1 1 0 0 2 2

LA4 A Procent av personal som har kollektivavtal 0 2 0 1 1 1

LA5 A Minsta varseltid 0 0 0 2 2 2

LA6 A Procent av personal i kommittéer 0 0 0 0 0 0

LA7 A Omfattning av skador och frånvaro 1 1 1 2 0 0

LA7 B Totalt antal fall av arbetsrelaterade dödsolyckor 0 0 0 0 0 0

LA8 A Program för att stödja anställda 0 0 0 0 0 0

LA9 A Avtal med fackföreningar om LA 0 2 0 0 0 0

LA10 A Totalt antal utbildningstimmar per personalkategori 0 0 1 0 1 1

LA11 A Program för vidareutbildning 2 2 2 2 2 2

LA11 B Program för att bistå anställda vid anställningens slut 2 2 2 2 2 2

LA12 A Procent av anställda som får utvärdering 0 1 1 1 0 0

LA13 A Sammanställning av styrelse 2 2 2 2 2 2

LA13 B Uppdelning av anställda 1 2 1 2 1 1

LA14 A Procentuell löneskillnad 0 0 0 0 0 0

Procent 28% 50% 30% 48% 43% 43%
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4.3 Mänskliga rättigheter 

Tabell 4:2 – Resultat av mänskliga rättigheter 
 

Tabell 4:2 presenterar resultat av data inom området mänskliga rättigheter. ICA redovisar 41 

procent av indikatorerna för både år 2008 och år 2013. Redovisningen av indikatorobjekten 

skiljer sig för år 2008 respektive år 2013. År 2008 redovisar ICA åtta av totalt 17 

indikatorobjekt och år 2013 redovisar de nio indikatorobjekt. ICA redovisar sex 

indikatorobjekt helt år 2008 och år 2013 redovisar de fem indikatorobjekt helt. 

 

Coop redovisar 29 procent av indikatorerna år 2008 och sex procent år 2013.  År 2008 

redovisar Coop sex av 17 indikatorobjekt varav fyra redovisas helt. År 2013 redovisar Coop 

ett indikatorobjekt där indikatorobjektet redovisas helt.  

 

Axfood redovisar 12 procent av indikatorerna. Både år 2008 och år 2013 redovisar Axfood tre 

av 17 indikatorobjekt varav två stycken redovisas helt, dock inom differentierade 

indikatorobjekt.  
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n 6

G3 rapporter 5 1 1 1 1 1

G4 rapporter 1 1

HR1 A Procent HR granskade investeringar 0 0 0 0 0 0

HR1 B Antal HR granskade investeringar 0 0 0 0 0 0

HR2 A Procent av HR granskade leverantörer 0 2 1 2 0 1

HR2 B Vidtagna åtgärder för att granska leverantörer 1 2 1 0 1 1

HR3 A Totalt antal HR personalutbildningstimmar 0 0 0 0 0 0

HR3 B Procentuella andelen av de anställda som HR utbildats 2 2 0 0 0 0

HR4 A Totala fall av diskriminering 2 0 0 0 0 0

HR4 B Vidtagna åtgärder mot diskriminering 2 1 0 0 0 0

HR5 A Verksamheter som riskerar föreningsfrihet 0 1 0 0 0 0

HR5 B Åtgärder för att säkerställa föreningsfrihet 2 2 0 0 0 0

HR6 A Verksamheter med risk för barnarbete 1 1 2 0 1 0

HR6 B Vidtagna åtgärder mot barnarbete 2 2 2 0 2 2

HR7 A Verksamheter med risk för tvångsarbete 0 0 2 0 0 0

HR7 B Åtgärder för att minska risken för tvångsarbete 2 1 2 0 0 0

HR8 A Procent av HR utbildad säkerhetspersonal 0 0 0 0 0 0

HR9 A Totalt antal fall av kränkningar mot ursprungsbefolkningen 0 0 0 0 0 0

HR9 B Åtgärder för att motverka kränkningar mot ursprungsbefolkningen 0 0 0 0 0 0

Procent: 41% 41% 29% 6% 12% 12%
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4.4 Organisationens roll i samhället 

Tabell 4:3 – Resultat av organisationens roll i samhället 

 

Tabell 4:3 presenterar resultatet inom området organisationens roll i samhället. År 2008 

redovisar ICA ett av tio indikatorobjekt och år 2013 redovisar de två indikatorobjekt. Både år 

2008 och år 2013 redovisar ICA indikatorobjekten delvis. Resterande indikatorobjekt lämnar 

ICA inte någon information om vilket resulterar i att ICA år 2008 redovisar fem procent av 

indikatorerna och år 2013 tio procent. 

 

År 2008 redovisar Coop inga indikatorer vilket således resulterar i att noll procent redovisas. 

År 2013 redovisar Coop två av tio indikatorobjekt. Resterande indikatorobjekt nämner Coop 

inte. Totalt redovisar Coop 20 procent av GRIs indikatorer år 2013.  

 

Axfood redovisar fem procent av indikatorerna år 2008 och 25 procent år 2013. År 2008 berör 

Axfood ett av tio indikatorobjekt där information delvis redovisas. År 2013 redovisar Axfood 

tre indikatorobjekt varav två redovisas helt. 

 
  

IC
A

 2
00

8

IC
A

 2
01

3

CO
O

P 
20

08

CO
O

P 
20

13

A
XF

O
O

D
 2

00
8

A
XF

O
O

D
 2

01
3

n 6

G3 rapporter 5 1 1 1 1 1

G4 rapporter 1 1

SO1 A Utvärderingsprogram för SO 1 1 0 0 0 0

SO2 A Procentandel med risk för korruption 0 0 0 0 0 0

SO2 B Totala antal med risk för korruption 0 0 0 0 0 0

SO3 A Procent av SO utbildad personal 0 0 0 0 1 1

SO4 A Vidtagna åtgärder mot korruption 0 0 0 0 0 0

SO5 A Politiska ställningstagande och delaktighet 0 0 0 0 0 0

SO6 A Totalt värde av bidrag till politiska partier 0 0 0 0 0 0

SO7 A Totalt antal åtgärder mot monopol 0 1 0 0 0 0

SO8 A Belopp för böter mot lagbrott 0 0 0 2 0 2

SO8 B Totalt antal icke-monetära sanktioner 0 0 0 2 0 2

Procent 5% 10% 0% 20% 5% 25%
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4.5 Produktansvar 

 

Tabell 4:4 – Resultat av produktansvar 

 
I tabell 4:4 presenteras data inhämtad inom området produktansvar. Från tabellen går det att 

utläsa att ICA år 2008 redovisar sex av 11 indikatorobjekt varav fyra redovisas helt. År 2013 

redovisas sju indikatorobjekt där sex redovisas helt. År 2008 redovisar ICA 45 procent av alla 

indikatorer och 59 procent år 2013. 

 

År 2008 redovisar Coop fyra av 11 indikatorobjekt där två stycken redovisas helt. 2013 berörs 

åtta av 11 indikatorobjekt varav sex stycken redovisas helt. Coop redovisar 27 procent av alla 

indikatorer år 2008 och 64 procent år 2013. 

 

År 2008 redovisar Axfood 32 procent av alla indikatorer och år 2013 redovisas 36 procent. År 

2008 redovisar Axfood sex av 11 indikatorobjekt där två redovisas helt. År 2013 redovisar 

Axfood sex av indikatorobjekten varav tre redovisas helt.   
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G3 rapporter 5 1 1 1 1 1

G4 rapporter 1 1

PR1 A Livscykelns faser 1 1 1 1 1 1

PR1 B Procent av produktutvärdering 0 2 2 1 0 0

PR2 A Totalt antal fall där PR koder ej följs 2 2 0 2 2 2

PR3 A Krav av produktinformation 2 2 0 2 1 2

PR3 B Procent med produktinformationskrav 1 0 1 2 1 1

PR4 A Totalt antal fall där bestämmelser ej följs 2 2 0 2 2 0

PR5 A Kundnöjdhet 2 2 2 2 0 0

PR6 A Program för marknadskommunikation 0 0 0 0 0 0

PR7 A Totalt antal fall där marknadskommunikation ej följs 0 0 0 0 0 0

PR8 A Totalt antal fall av klagomål mot kundintegritet 0 0 0 0 0 0

PR9 A Bötesbelopp 0 2 0 2 0 2

Procent 45% 59% 27% 64% 32% 36%
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5 Diskussion 

I kapitlet kommer resultatet att diskuteras utifrån GRIs kvalitetsprinciper neutralitet, 

precision och jämförbarhet. Diskussionen kommer följa samma ordning som resultatet 

presenterats. Först diskuteras området arbetsförhållanden och arbetsvillkor utifrån 

kvalitetsprincipen neutralitet. Vidare kommer diskussionen behandla kvalitetsprincipen 

precision för att sedan diskutera kvalitetsprincipen jämförbarhet. Vidare kommer 

diskussionen att fortsätta på samma sätt inom de resterande studerade områdena, mänskliga 

rättigheter, organisationens roll i samhället samt produktansvar.  

5.1 Arbetsförhållanden och arbetsvillkor 

5.1.1 ICA 

 
Diagram 5:1 – ICAs redovisning av indikatorobjekt inom området LA 

 

5.1.1.1 Neutralitet  

År 2008 redovisar ICA både indikatorobjekt som består av positiv och negativ information. 

Både negativ och positiv information om företaget ska redovisas för att erhålla neutralitet 

(Global Reporting 2006). Då många indikatorobjekt inte redovisas och de indikatorobjekt som 

redovisas till störst del består av fördelaktiga resultat, leder det till att redovisningen inte visar 

en transparent bild av företagets hållbarhetsresultat. Större delen av indikatorobjekten som 

inte redovisas, utelämnas till fördel för de indikatorobjekt av positiv karaktär som redovisas 

(FAR 2013). Redovisningen av arbetsförhållanden och arbetsvillkor är således inte neutral. 
 

Studiens resultat visar att ICA år 2013 redovisar de indikatorobjekt som redovisas år 2008. 

Redovisningen inkluderar även fler indikatorobjekt år 2013. Genom att ICA är konsekvent 

med vilka indikatorobjekt som redovisas inom området anses ICA redovisa de indikatorobjekt 

som är väsentliga för företaget. Då även fler indikatorobjekt redovisas ökar transparensen mot 

företaget vilket även förbättrar neutraliteten (Global Reporting 2006). Vid en jämförelse av år 

2008 och år 2013 har ICAs redovisning förbättrats sett från kvalitetsprincipen neutralitet.  

 

5.1.1.2 Precision 

År 2008 redovisar ICA fyra indikatorobjekt helt och tre delvis av totalt 20 indikatorobjekt. 

Studiens resultat visar att ICAs redovisning inom arbetsförhållanden och arbetsvillkor år 2008 

brister i både detaljrikedom samt i att redovisa kvalitativa samt kvantitativa indikatorobjekt. 

Det leder till att intressenter inte kan bedöma företagets hållbarhetsarbete inom området 
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arbetsförhållanden och arbetsvillkor med hjälp av redovisningen vilket gör att redovisningen 

inte lever upp till kvalitetsprincipen precision (Global Reporting 2006).  
 

År 2013 redovisar ICA åtta indikatorobjekt helt och fyra delvis av totalt 20 indikatorobjekt. 

År 2013 redovisar ICA en jämnare spridning av kvalitativ och kvantitativ information 

samtidigt som hållbarhetsresultaten redovisas tydligare och mer detaljerat.  Då 

indikatorobjekten redovisas på ett mer korrekt sätt blir det lättare för intressenterna att 

bedöma ICAs hållbarhetsarbete inom området. I förhållande till kvalitetsprincipen precision 

har ICAs redovisning förbättrats år 2013 jämfört med år 2008. Dock är det år 2013 

fortfarande flera indikatorobjekt där information saknas helt eller redovisas delvis vilket tyder 

på att kvalitetsprincipen precision fortfarande brister i ICAs redovisning av arbetsförhållanden 

och arbetsvillkor. 

 

5.1.1.3 Jämförbarhet 

ICA redovisar lika indikatorobjekt år 2008 och år 2013, samtidigt som de redovisar fler 

indikatorobjekt år 2013. Det medför att det går jämföra alla indikatorobjekt år 2008 med 

samma indikatorobjekt år 2013. På så vis knyter ICA an till kvalitetsprincipen jämförbarhet 

då redovisningen och informationen i den går att jämföra mellan år (Global Reporting 2006). 

ICA kommer kontinuerligt att förbättra redovisningen till kvalitetsprincipen jämförbarhet om 

de konsekvent fortsätter redovisa samma indikatorobjekt samtidigt som fler indikatorobjekt 

redovisas. I förhållande till kvalitetsprincipen jämförbarhet har ICAs redovisning förbättras 

vid en jämförelse av år 2008 och år 2013. Det finns år 2013 fler indiktatorobjekt att jämföra 

med andra års resultat.  
 

5.1.2 Coop 

 
Diagram 5:2– Coops redovisning av indikatorobjekt inom området LA 

 

5.1.2.1 Neutralitet 

 

Studiens resultat visar att Coop år 2008 redovisar indikatorobjekt där informationen är 

fördelaktig för företaget. Coop redovisar indikatorobjekt som program för vidareutbildning, 

program för att bistå anställda vid anställningens slut och procent av anställda som fått 

utvärdering. De redovisar även ett indikatorobjekt som visar företagets negativa aktiviteter i 

form av omfattning av skador och frånvaro. För att Coop ska förbättra neutraliteten i 

redovisningen är det viktigt att de redovisar en jämn spridning av indikatorobjekten för att på 

så vis erhålla transparens (FAR 2013). Coop redovisar indikatorobjekt av positiv karaktär på 
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bekostnad av de indikatorobjekt som inte redovisas. Då Coop inte visar en transparent bild av 

företaget genom redovisningen brister Coops redovisning i neutralitet. 

 

År 2013 redovisar Coop främst fördelaktig information. Resultatet visar att det år 2008 även 

finns två indikatorobjekt som Coop inte redovisar år 2013. Eftersom Coop inte är konsekventa 

med vilka indikatorobjekt som redovisas, då de redovisar visa indikatorobjekt ett år som de 

senare inte gör, ifrågasätts redovisningens neutralitet. Coop redovisar dock fler 

indikatorobjekt år 2013 vilket ökar transparensen i redovisningen då företaget presenteras 

inom fler områden, både positiva samt negativa. Jämförelsen mellan år 2008 och år 2013 visar 

att Coops redovisning har förbättrats utifrån kvalitetsprincipen neutralitet.  

 

5.1.2.2 Precision 

År 2008 redovisar Coop tre indikatorobjekt helt och sex delvis av totalt 20 indikatorobjekt. 

Studiens resultat visar att både kvalitativ och kvantitativ information redovisas. Dock brister 

redovisningen av arbetsförhållanden och arbetsvillkor år 2008 då endast tre indikatorobjekt 

redovisas med den detaljrikedom som GRI efterfrågar.  
 

År 2013 redovisar Coop åtta indikatorobjekt helt och tre delvis av totalt 20 indikatorobjekt. 

Coop redovisar år 2013 både fler kvalitativa sam kvantitativa indikatorobjekt. För att 

redovisningen ska inneha precision ska både kvalitativa och kvantitativa indikatorobjekt 

redovisas med detlajrikedom och tydlighet (Global Reporting 2006). Coop redovisar år 2013 

åtta indikatorobjekt fullt ut, vilket är en förbättring av detaljrikedomen i redovisningen. Dock 

är det flera av indikatorobjekten som inte redovisas eller redovisas delvis vilket gör att 

redovisning av arbetsförhållanden och arbetsvillkor brister år 2013, trots att redovisningen 

förbättrats från år 2008.  

 

5.1.2.3 Jämförbarhet 

Trots att Coop redovisar fler av GRIs indikatorobjekt år 2013 har Coop minskat 

informationsutlämningen inom två indikatorobjekt vilket hämmar jämförelsen av resultat 

mellan år. När information utlämnas går det inte att se om företaget förbättrats eller 

försämrats inom indikatorobjekten vid år 2008 och år 2013. Coop bör konsekvent redovisa 

fler indikatorobjekt för att erhålla en jämförbar redovisning mellan år och på så vis förbättra 

kvalitetsprincipen jämförbarhet. Trots att Coop redovisar mindre information inom två 

indikatorobjekt år 2013 jämfört med år 2008 redovisar Coop totalt mer information enligt 

GRIs riktlinjer. Det tyder på att redovisningen förbättrats inom kvalitetsprincipen 

jämförbarhet inom området arbetsförhållanden och arbetsvillkor vid en jämförelse av år 2008 

och år 2013.  
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5.1.3 Axfood 

 
Diagram 5:3– Axfoods redovisning av indikatorobjekt inom området LA 

 

5.1.3.1 Neutralitet 

Axfood redovisar exakta indikatorobjekt år 2008 som de gör år 2013. Då Axfood inte 

exkluderar något indikatorobjekt år 2013 som de redovisar år 2013 visar de på konsekvens i 

företagets redovisning. Resultatet i redovisningen presenteras då på ett sådant sätt som gör det 

möjligt för läsaren att följa hållbarhetsresultaten (både positiv och negativ) (Global Reporting 

2006). Resultatet visar dock att Axfood endast redovisar indikatorobjekt som är till företagets 

fördel. Då indikatorobjekt som kan spegla dåliga resultat inte redovisas brister redovisningen i 

neutralitet. Axfoods redovisning har varken förbättrats eller försämrats i förhållande till 

kvalitetsprincipen neutralitet vid en jämförelse av år 2008 och år 2013.  

 

5.1.3.2 Precision 

Av 20 indikatorobjekt redovisar Axfood sex stycken helt och fem delvis både år 2008 och år 

2013. Redovisningen är varken detaljerad eller korrekt, vilket gör att intressenter inte kan 

bedöma Axfoods hållbarhetsarbete från utgiven information. För att Axfoods redovisning ska 

förbättras i förhållande till kvalitetsprincipen precision bör de redovisa fler indikatorobjekt 

(Van Staden & Hooks 2007). Axfood brister i kvalitetsprincipen precision både år 2008 och år 

2013. Resultatet visar ingen förändring mellan år 2008 och år 2013 i Axfoods redovisning av 

arbetsförhållanden och arbetsvillkor. Därmed förändras inte redovisningens precision mellan 

åren.  

 

5.1.3.3 Jämförbarhet 

De indikatorobjekt Axfood redovisar år 2008 redovisas även år 2013 vilket gör att det går att 

jämföra alla indikatorobjekt som redovisas mellan åren, vilket således gör att Axfood knyter 

an till kvalitetsprincipen jämförbarhet. Då Axfood redovisar 43 procent av indikatorobjekten 

och således kan utöka redovisningen inom mänskliga rättigheter, bör Axfood konsekvent 

redovisa fler indikatorobjekt för att förbättra jämförbarheten av GRIs indikatorer och således 

knyta än till kvalitetsprincipen ännu bättre. I förhållande till kvalitetsprincipen jämförbarhet 

har redovisningen varken förbättrats eller försämrats trots att Axfood erhåller jämförbarhet.  
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5.1.4 Jämförbarhet mellan dagligvaruföretagen 

Det är inte endast inom ett företag det ska gå att jämföra redovisningen mellan olika år, 

jämförelse ska även gå att göra mellan företag (Global Reporting 2006). För att redovisningar 

ska gå att jämföra mellan företag måste det finnas likartad information i respektive 

redovisning. Mellan alla tre dagligvaruföretag kan jämförelser göras inom fyra 

indikatorobjekt vilka är program för vidareutbildning, program för att bistå anställda vid 

anställningens slut, sammanställning av styrelse samt uppdelning av anställda. Från resultatet 

ser vi med andra ord att det går att göra en jämförelse mellan dagligvaruföretagen år 2008 

inom ett fåtal indikatorobjekt. Dock är det svårt att jämföra dagligvaruföretagens 

hållbarhetsarbete inom arbetsförhållande och arbetsvillkor från utgiven information vilket gör 

att företagens redovisning brister i förhållande till kvalitetsprincipen jämförbarhet år 2008.  
 

År 2013 kan jämförelser göras mellan alla tre dagligvaruföretag inom sex indikatorobjekt. De 

indikatorobjekten som kan jämföras är personalstyrka uppdelad på anställningsform, andel 

anställda med kollektivavtal, program för vidareutbildning, program att bistå vid 

anställningens slut, sammanställning av styrelse och uppdelning av anställda. Trots att 

resultatet visar att det inte går att göra kompletta jämförelser mellan dagligvaruföretagen går 

det ändå att göra fler jämförelser inom hållbarhetsredovisningen år 2013 än år 2008. Inom 

området arbetsförhållanden och arbetsvillkor har dagligvaruföretagens redovisning i 

förhållande till kvalitetsprincipen jämförbarhet förbättrats vid en jämförelse av år 2008 och år 

2013.  

5.2 Mänskliga rättigheter 

5.2.1 ICA 

 
Diagram 5:4– ICAs redovisning av indikatorobjekt inom området HR 

 

5.2.2 Neutralitet 

År 2008 redovisar ICA både indikatorobjekt som består av positiv och negativ information. 

Resultatet visar dock att de redovisade indikatorobjekten till större del består av 

indikatorobjekt som speglar bra hållbarhetsresultat. Det medför att redovisningen inte visar en 

transparent bild då indikatorobjekt av både positiv och negativ karaktär ska redovisas för att 

redovisningen ska besitta neutralitet (Global Reporting 2006). De indikatorobjekt som 

redovisas gör det på bekostnad av de indikatorobjekten med negativ karaktär. För att skapa en 

neutral redovisning ska redovisningen utformas så att ingen enskild indikator domineras på 

bekostnad av andra indikatorer (FAR 2013).  
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År 2013 visar studiens resultat att ICA främst redovisar indikatorobjekt med positiva 

hållbarhetsresultat och redovisar färre indikatorobjekt av negativ karaktär. Studiens resultat 

visar att ICA redovisar mindre inom indikatorobjekt som totala fall av diskriminering, 

vidtagna åtgärder mot diskriminering och åtgärder för att minska risk för tvångsarbete. ICA 

redovisar således information år 2008 som de inte redovisar år 2013. När ICA redovisar 

differentierade indikatorer år 2008 jämfört med år 2013 speglar det problem med att uppfylla 

ett av GRIs kriterier som finns för att redovisningen ska anses vara neutral, att positiv och 

negativ information ska gå att jämföra från år till år (Global Reporting 2006). ICA redovisar 

år 2013 fler indikatorobjekt och redovisar indikatorobjekt som kan visa negativa resultat för 

företaget som procentandel granskade leverantörer samt verksamheter som riskerar 

föreningsfrihet. Dock har ICA stor spridning på vilka indikatorobjekt de väljer att redovisa 

mellan åren samt att flera indikatorobjekt av negativ karaktär inte längre redovisas. Vid en 

jämförelse av år 2008 och år 2013 har redovisningen av mänskliga rättigheter försämrats i 

förhållande till kvalitetsprincipen neutralitet. ICAs redovisning brister fortfarande år 2013 i 

neutralitet.  

 

5.2.2.1 Precision 

År 2008 redovisar ICA sex indikatorobjekt helt och två delvis av totalt 17 

indikatorobjekt.  ICA redovisar både kvalitativ och kvantitativ information vilket är viktigt för 

att erhålla precision (Global Reporting 2006). Resultatet visar att redovisningen inte är så 

tydlig och detaljerad då många av de kvalitativa indikatorobjekt som redovisas endast 

redovisas delvis år 2008. Då ICAs redovisning av mänskliga rättigheter inte ger korrekt 

information till intressenter brister redovisningen i kvalitetsprincipen precision (Global 

Reporting 2006). 
 

År 2013 redovisar ICA fem indikatorobjekt helt och fyra delvis av totalt 17 indikatorobjekt. 

Resultatet visar även att ICAs redovisning består av både kvantitativ och kvalitativ 

information. Dock brister redovisningen då den inte innehar en fullständighet inom de 

redovisade indikatorobjekten. Flera indikatorobjekt redovisas delvis eller inte alls vilket är ett 

tecken på att detaljrikedomen och därmed precisionen är bristfällig. Inom mänskliga 

rättigheter går det inte att säga att ICA varken förbättrat eller försämrat precisionen vid 

jämförelse av år 2008 och år 2013. 

5.2.2.2 Jämförbarhet 

Studiens resultat visar att ICA redovisar differentierade hållbarhetsresultat inom några 

indikatorobjekt. ICA har ökat redovisningen inom ett par indikatorobjekt då de år 2013 

redovisar indikatorobjekt som de inte gjorde år 2008. På ett likartat sätt redovisar ICA inte 

hållbarhetsresultat inom andra indikatorobjekt år 2013 som de redovisar år 2008. Då 

redovisningen i rapporterna varierar är det svårt att jämföra merparten av hållbarhetsresultaten 

mellan åren vilket medför att rapporterna brister i förhållande till kvalitetsprincipen 

jämförbarhet både år 2008 och år 2013. Redovisningen blir således inte jämförbar. För att öka 

jämförbarheten i redovisning av mänskliga rättigheter bör ICA vara konsekventa och redovisa 

samma indikatorer i framtiden som de redovisar tidigare år. Då ICA varken redovisar mer 

eller mindre indikatorer år 2013 än vad de gör år 2008 medför det att kvalitetsprincipen 

jämförbarhet varken förbättrats eller försämrats vid en jämförelse mellan år 2008 och år 2013.  
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5.2.3 Coop 

 
Diagram 5:5– Coops redovisning av indikatorobjekt inom området HR 

 

5.2.4 Neutralitet 

År 2008 visar studiens resultat att Coop redovisar indikatorobjekt av både positiv och negativ 

karaktär. Eftersom Coop redogör för indikatorobjekt av både positiv och negativ karaktär 

stärks redovisningen av mänskliga rättigheter i förhållande till kvalitetsprincipen neutralitet. 

Dock pekar resultatet på att tre enskilda indikatorer dominerar på bekostnad av resterande 

indikatorer, vilket minskar neutraliteten Om Coop redovisar en mer jämn spridning av 

indikatorobjekten ger det redovisningen en mer transparent bild och rättvisande bild av 

företagets hållbarhetsresultat. Ju fler indikatorobjekt Coop redovisar av både bra och dåliga 

resultat desto mer rättvisande bild av redovisningen erhåller läsaren. 
 

År 2013 redovisar Coop ett indikatorobjekt, procent av granskade leverantörer, vilket inte kan 

ge en rättvisande bild av Coops hållbarhetsarbete. Coop redovisar till exempel verksamheter 

med risk för barnarbete och tvångsarbete år 2008, vilket de inte redovisar år 2013. Att Coop 

går från att redovisa flera indikatorobjekt år 2008 till att endast redovisa ett indikatorobjekt år 

2013, visar att det kan uppkommit problem i företaget som de inte vill redovisa. Ett 

indikatorobjekt ska inte dominera resterande 16 indikatorobjekt då det inte ensamt kan återge 

företagets hållbarhetsresultat på ett neutralt sätt. Redovisningen visar mer neutralitet år 2008 

än vad den visar år 2013. Coops redovisning av mänskliga rättigheter har därmed försämrats 

utifrån kvalitetsprincipen neutralitet.  

 

5.2.4.1 Precision 

År 2008 redovisar Coop fyra indikatorobjekt helt och två delvis av totalt 17 

indikatorobjekt.  Att endast redovisa sex indikatorobjekt medför att intressenter inte kan 

bedöma Coops hållbarhetsarbete på ett detaljerat och korrekt sätt vilket gör att redovisningen 

brister i precision (Global Reporting 2006). Coop redovisar större delen av de kvalitativa 

indikatorobjekten och mindre av de kvantitativa indikatorobjekten. För att Coops redovisning 

ska erhålla precision ska redovisningen innehålla både kvalitativ och kvantitativ information 

(Global Reporting 2006). Dock redovisas de kvalitativa indikatorerna tydligt och detaljerat 

vilket stärker precisionen (Global Reporting 2006). 
 

År 2013 redovisar Coop ett indikatorobjekt helt och noll delvis av totalt 17 

indikatorobjekt.  Coops redovisning erhåller år 2013 inte precision inom redovisning av 

mänskliga rättigheter då redovisningen både ska innehålla kvalitativ och kvantitativ 

information samt redovisa det ramverket efterfrågar. För att Coops hållbarhetsredovisning ska 
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knyta an till kvalitetsprincipen precision ska den vara så pass detaljerad och korrekt att 

intressenter kan bedöma hållbarhetsarbetet utifrån redovisningen (Global Reporting 2006). 

Intressenter kan därav inte bedöma Coops sociala ansvar inom mänskliga rättigheter bättre år 

2013 än vad de kan år 2008. Redovisningen har därmed försämrats utifrån kvalitetsprincipen 

precision vid jämförelse av år 2008 och år 2013. 

 

5.2.4.2 Jämförbarhet 

Coop redovisar fler indikatorobjekt år 2008 än år 2013 vilket medför att de indikatorobjekt 

som Coop redovisar år 2008 inte går att jämföra med redovisningen av mänskliga rättigheter 

från år 2013. Då Coop redovisar fler indikatorobjekt år 2008 jämfört med år 2013 där de 

knappt redovisar någonting alls, besitter redovisningen år 2008 en bättre jämförbarhet. Coops 

redovisning knyter med andra ord an till kvalitetsprincipen jämförbarhet bättre år 2008 än år 

2013. Därav har Coops redovisning försämrats sett till kvalitetsprincipen jämförbarhet vid en 

jämförelse av år 2013 och år 2008. 

 

5.2.5 Axfood 

 
Diagram 5:6– Axfoods redovisning av indikatorobjekt inom området HR 

 

5.2.5.1 Neutralitet 

År 2008 redovisar Axfood tre indikatorobjekt vilket gör att neutraliteten i redovisningen 

ifrågasätts. Många hållbarhetsresultat saknas vilket gör att redovisningen inte ger en 

rättvisande bild av företagets hållbarhetsarbete.  
 

År 2013 redovisar Axfood indikatorobjekten procent av granskade leverantörer, åtgärder för 

att granska leverantörer samt vidtagna åtgärder mot barnarbete. Att endast redovisa tre 

indikatorer både år 2008 och år 2013 ger inte en rättvis bild av redovisningen då tre enskilda 

indikatorobjekt dominerar över resterande indikatorobjekt. Studiens resultat visar att Axfood 

redovisar verksamheter med risk för barnarbete år 2008 men inte år 2013. Då redovisningen 

ska presenteras på ett oberoende sätt utan att avsiktligt påverka intressenternas beslut hämmar 

det neutraliteten då Axfood inte redovisar indikatorobjektet år 2013. Samtidigt redovisar 

Axfood procent av granskade leverantörer år 2013 vilket de inte gör år 2008 vilket ökar 

transparensen av den delen i Axfoods redovisning av mänskliga rättigheter. Axfood lyfter 

endast fram bra resultat år 2013 jämfört med år 2008 då de redovisar både bra och dåliga 

resultat. Redovisningen av mänskliga rättigheter besitter mer neutralitet år 2008 jämfört med 

år 2013. Redovisningen har på så sätt försämrats sett till kvalitetsprincipen neutralitet.  
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5.2.5.2 Precision 

År 2008 redovisar Axfood ett indikatorobjekt helt och två delvis av totalt 17 indikatorobjekt.   

Axfood brister i förhållande till kvalitetsprincipen precision då de inte redovisar kvalitativa 

och kvantitativa indikatorobjekt med tillräcklig detaljrikedom (Global Reporting 2006). Det 

medför att Axfoods redovisning av mänskliga rättigheter brister i förhållande till 

kvalitetsprincipen precision år 2008.  
 

År 2013 redovisar Axfood ett indikatorobjekt helt och två delvis av totalt 17 

indikatorobjekt.  Precis som år 2008 brister Axfoods redovisning även år 2013 i precision. 

Redovisningen brister i förhållande till kvalitetsprincipen precision då redovisningen inte är så 

pass detaljerad att intressenter kan bedöma Axfoods hållbarhetsresultat utifrån 3 redovisade 

indikatorobjekt (Global Reporting 2006). Mellan år 2008 och år 2013 har precisionen av 

Axfoods redovisning varken försämrats eller förbättrats. 

 

5.2.5.3 Jämförbarhet 

Axfood redovisar inte många hållbarhetsresultat inom mänskliga rättigheter vilket skapar 

svårigheter när redovisningarna ska jämföras. Av de indikatorobjekt som Axfood redovisar 

går det att jämföra två av indikatorobjekten vid en jämförelse av år 2008 och år 2013. 

Eftersom det endast går att jämföra en liten del av hållbarhetsresultaten mellan åren knyter 

Axfood inte an till kvalitetsprincipen jämförbarhet inom området mänskliga rättigheter, 

varken år 2008 eller år 2013. Vid en jämförelse av år 2008 och år 2013 har Axfoods 

redovisning varken försämrats eller förbättrats i förhållande till kvalitetsprincipen 

jämförbarhet. 

 

5.2.6 Jämförbarhet mellan dagligvaruföretagen 

Mellan alla tre dagligvaruföretag kan endast en jämförelse göras mellan ett indikatorobjekt 

vilket är vidtagna åtgärder för att granska leverantörer. Resultatet visar att det inte går att göra 

en riktig och korrekt jämförelse mellan dagligvaruföretagen år 2008. När flertalet av 

indikatorerna inte redovisas föreligger det brister i redovisningen sett till kvalitetsprincipen 

jämförbarhet. Det här då respektive dagligvaruföretags resultat inte går att jämföra med andra 

dagligvaruföretag (Global Reporting 2006). 

 

År 2013 går det att jämföra ett indikatorobjekt vilket är procent av granskade leverantörer 

utifrån mänskliga rättigheter. Resultatet visar således att det inte går att göra korrekta 

jämförelser mellan företagens redovisning av mänskliga rättigheter år 2013. Mellan år 2008 

och år 2013 har det inte skett förbättring av redovisningen i förhållande till kvalitetsprincipen 

jämförbarhet. Jämförbarheten mellan företagen har betydande brister då det finns stor 

spridning mellan vilka indikatorer företagen redovisar inom området mänskliga rättigheter. 

Eftersom informationsutlämningen totalt sett är låg och varierar inom området mänskliga 

rättigheter går det inte att jämföra hållbarhetsresultat vid en jämförelse av år 2008 och år 

2013. 
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5.3 Organisationens roll i samhället 

5.3.1 ICA 

 
Diagram 5:7– ICAs redovisning av indikatorobjekt inom området SO 

 

5.3.1.1 Neutralitet 

Inom organisationens roll i samhället redovisar ICA år 2008 ett indikatorobjekt, 

utvärderingsprogram inom organisationens roll i samhället. Då redovisningen av 

organisationens roll i samhället inte speglar ICAs hållbarhetsarbete på ett rättvisande och 

transparent sätt förhåller sig redovisningen inte till kvalitetsprincipen neutralitet år 2008. 

Intressenter kan inte skapa en transparent bild av ICAs hållbarhetsresultat inom området.  

 

Informationen som ICA redovisar år 2013 visar endast positiva resultat inom området 

organisationens roll i samhället vilket inte skapar neutralitet i företagets redovisning. Studiens 

resultat visar även att två enskilda indikatorobjekt dominerar över andra indikatorer vilket 

således även det minskar neutraliteten. Varken år 2008 eller år 2013 erhåller ICA en neutral 

redovisning inom området organisationens roll i samhället. ICAs redovisning har därmed 

varken förbättrats eller försämrats. 

 

5.3.1.2 Precision 

År 2008 redovisar ICA noll indikatorobjekt helt och ett indikatorobjekt delvis av tio 

indikatorobjekt. Då ICA endast redovisar ett indikatorobjekt delvis inom området 

organisationens roll i samhället medför det att ICAs redovisning av brister i kvalitetsprincipen 

precision. ICA brister både i att redovisa kvalitativa och kvantitativa indikatorer samt att 

redovisa detaljrikedom.  

 

ICA redovisar år 2013 noll indikatorobjekt helt och två indikatorer delvis. Ett mer 

indikatorobjekt redovisas delvis år 2013 men då större delen av indikatorobjekten inte 

redovisas föreligger fortfarande brister i kvalitetsprincipen precision. Inget indikatorobjekt 

redovisas med den detaljrikedom som GRI efterfrågar. ICAs redovisning inom 

organisationens roll i samhället har därmed inte förbättrats sett till kvalitetsprincipen precision 

vid en jämförelse av år 2008 och år 2013.  
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5.3.1.3 Jämförbarhet 

Mellan år 2008 och år 2013 går det inte jämföra någon information förutom inom ett 

indikatorobjekt, utvärderingsprogram för organisationens roll i samhället. Då det inte finns 

redovisad information att tillhandhålla brister kvalitetsprincipen jämförbarhet. Eftersom ICAs 

resultat inte går att jämföra resulterar det i att interna och externa intressenter inte kan jämföra 

resultat mellan år 2008 och år 2013. Trots att kvalitetsprincipen jämförbarhet brister har ICA 

gjort en liten förbättring vid en jämförelse av år 2008 och år 2013. Eftersom ICA år 2013 

redovisar ytterligare en indikator vilket gör att redovisningen år 2013 är mer jämförbar med 

andra års redovisningar än redovisningen år 2008.  

 

5.3.2 Coop 

 
Diagram 5:8– Coops redovisning av indikatorobjekt inom området SO 

 

5.3.2.1 Neutralitet 

Coop redovisar inte några indikatorer år 2008. Coops redovisning av organisationens roll i 

samhället brister således i kvalitetsprincipen neutralitet år 2008 då redovisningen ska visa en 

rättvisande bild av företagets hållbarhetsresultat (Global Reporting 2006). 

 

År 2013 redovisar Coop två indikatorobjekt. Coop redovisar då belopp för böter mot lagbrott 

samt totalt antal icke monetära sanktioner. Indikatorerna anses vara indikatorer som kan 

spegla negativa aktiviteter. Dock besvarar Coop indikatorobjekten genom att kort nämna att 

de inte erhållit några betydande bötesbelopp eller sanktioner (Coop hållbarhetsrapport 2013). 

Det förändrar neutraliteten i rapporten då innehållet som Coop redovisar vinklas positivt. Då 

Coop endast redovisar bra resultat inom området organisationens roll i samhället erhåller 

förhåller sig redovisningen inom området neutralt. Resultatet visar således att redovisningen 

inom området organisationens roll i samhället brister i kvalitetsprincipen neutralitet både år 

2008 och år 2013. Dock pekar studiens resultat på en minimal förbättring då Coop gått från att 

inte redovisa någonting alls inom området till att åtminstone redovisa två indikatorobjekt. Det 

skapar således en mer rättvisande bild av företagets hållbarhetsresultat än att inte redovisa 

någonting alls. 

 

5.3.2.2 Precision 

Då Coop år 2008 inte redovisar någon information inom organisationens roll i samhället 

brister redovisningen i förhållande till kvalitetsprincipen precision. 
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År 2013 redovisar Coop två indikatorer fullt ut, alltså så detaljrikt och tydligt som 

indikatorobjekten efterfrågar. Resterande indikatorobjekt redovisas inte alls. Trots att Coop 

redovisar fler indikatorer år 2013 med bra detaljrikedom föreligger det fortfarande brister i 

övriga indikatorobjekt då de inte redovisas alls. Den bristfälliga redovisningen inom 

organisationens roll i samhället gör att Coops redovisning fortfarande år 2013 inte anses 

erhålla precision, även då det skett en förbättring av redovisningen år 2013 sett till 

kvalitetsprincipen precision. 

 

5.3.2.3 Jämförbarhet 

Eftersom Coop inte redovisar några indikatorobjekt år 2008 går det inte att jämföra Coops 

resultat med år 2013. Det gör att Coops redovisning år 2008 brister i förhållande till 

kvalitetsprincipen jämförbarhet. Coop redovisar två indikatorobjekt fullt ut år 2013. Om Coop 

fortsätter att redovisa indikatorobjekten, går det att jämföra dem med andra års kommande 

rapporter. Vid en jämförelse av år 2008 och år 2013 har Coops redovisning med andra ord 

förbättrats i förhållande till kvalitetsprincipen jämförbarhet. Trots att Coop knyter an bättre till 

kvalitetsprincipen jämförbarhet år 2008 än vad de gör år 2013 råder det fortfarande stora 

brister i redovisningens jämförbarhet. Det då redovisningen från år 2013 endast går att 

jämföra med andra redovisningar inom två indikatorobjekt vilket således inte skapar 

jämförbarhet. 

 

5.3.3 Axfood 

 
Diagram 5:9– Axfoods redovisning av indikatorobjekt inom området SO 

 

5.3.3.1 Neutralitet 

År 2008 har Axfood inte en neutral redovisning inom organisationens roll i samhället. 

Redovisningen ska spegla en rättvis bild av företagets hållbarhetsresultat vilket den inte kan 

göra då Axfood endast redovisar ett indikatorobjekt. Axfoods enda redovisade indikatorobjekt 

dominerar på bekostnad av de andra indikatorobjekten inom området vilket inte skapar 

neutralitet (FAR 2013). Ju fler indikatorobjekt Axfood redovisar inom området desto mer 

rättvisande bild av företaget erhåller intressenter om Axfood redovisar både bra och dåliga 

resultat. 

 

År 2013 redovisar Axfood fortfarande samma indikatorobjekt delvis men redovisar även 

belopp för böter mot lagbrott samt totalt antal icke monetära sanktioner helt. Det ser ut som 

att Axfood redovisar indikatorobjekt av negativ karaktär men då de redovisar att varken 

betydande bötesbelopp eller sanktioner erhållits speglas informationen positivt (Axfood 
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hållbarhetsrapport 2013). År 2013 redovisar Axfood fler indikatorobjekt men redovisar trots 

det endast resultat som speglar företaget positivt vilket gör att redovisningen inte besitter 

neutralitet. Precis som år 2008 bör Axfood redovisa fler indikatorobjekt för att skapa en mer 

rättvisande bild av företagets hållbarhetsresultat. I förhållande till kvalitetsprincipen 

neutralitet brister Axfoods redovisning både år 2008 och år 2013. Dock redovisar Axfood fler 

indikatorobjekt år 2013 vilket är en förbättring av neutraliteten i redovisningen då ner 

information om företaget presenteras. 

 

5.3.3.2 Precision 

År 2008 redovisar Axfood noll indikatorobjekt helt och ett delvis av tio indikatorobjekt. Då 

redovisningen inte innehåller någon detaljrikedom medför det att redovisningen inte lever upp 

till kvalitetsprincipen precision. 

 

År 2013 redovisar Axfood två indikatorobjekt helt och ett delvis av tio indikatorobjekt. Det 

medför att Axfood år 2013 inte erhåller precision i redovisningen. Axfood redovisar år 2013 

fler indikatorobjekt samt att de redovisar två indikatorobjekt helt med den detaljrikedom som 

GRI efterfrågar. Resultatet visar att Axfoods redovisning har en bättre precision år 2013 än år 

2008. Trots detta brister fortfarande redovisningen inom organisationens roll i samhället i 

förhållande till kvalitetsprincipen precision.   

 

5.3.3.3 Jämförbarhet 

Det indikatorobjekt som Axfood redovisar år 2008, procent av utbildad personal inom 

organisationens roll i samhället, går att göra jämföra med år 2013 redovisning. Dock är 

redovisningen inom organisationens roll i samhället totalt inte jämförbar då informationen i 

redovisningen inte går att jämföra med andra år. År 2013 har Axfoods redovisning förbättrats 

sett till kvalitetsprincipen jämförbarhet då de indikatorer som redovisas helt kommer gå att 

jämföras med andra år. Det vill säga om Axfood fortsätter redovisar indikatorobjekten helt. 

Totalt brister redovisningen fortfarande i förhållande till kvalitetsprincipen jämförbarhet då 

det inte finns många resultat att jämföra med andra hållbarhetsredovisningar. 

 

5.3.4 Jämförbarhet mellan dagligvaruföretagen 

Det går inte att göra en jämförelse mellan dagligvaruföretagens resultat inom området 

organisationens roll i samhället år 2008. Det medför att dagligvarubranschens redovisning 

brister i förhållande till kvalitetsprincipen jämförbarhet.  

 

Ingen jämförelse kan göras mellan alla dagligvaruföretag år 2013. Den enda jämförelsen som 

går att göra är mellan Coop och Axfood i indikatorobjekten belopp för böter mot lagbrott och 

totalt antal icke-monetära sanktioner. Redovisningen har dock gjort en minimal förbättring 

vid en jämförelse av år 2008 och år 2013. Trots det brister dagligvaruföretagen i 

kvalitetsprincipen jämförbarhet då dagligvaruföretagens resultat ska gå att jämföra med 

lämpliga företag inom samma bransch (Global Reporting 2006), vilket inte går.  
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5.4 Produktansvar 

5.4.1 ICA 

 
Diagram 5:10– ICAs redovisning av indikatorobjekt inom området PR 

 

5.4.1.1 Neutralitet 

År 2008 redovisar ICA både positiv och negativ information. Alla redovisade resultat är 

viktiga då det stärker redovisningen inom produktansvar år 2008 i förhållande till 

kvalitetsprincipen neutralitet då både negativ och positiv information redovisas.  

 

År 2013 redovisar ICA indikatorobjekt inom området produktansvar med både positiv och 

negativ karaktär vilket således bidrar till neutraliteten i ICAs redovisning. Vid en jämförelse 

av år 2008 och år 2013 kan intressenter följa utvecklingen av både positiva och negativa 

resultat. Det stärker neutraliteten i redovisningen och skapar således en mer rättvis bild av 

företagets hållbarhetsresultat. Då ICA är relativt konsekventa med vilken information de anser 

vara väsentligt att redovisa stärks neutraliteten. För att förbättra redovisningens transparens 

mot företaget är det önskvärt att ICA redovisar fler indikatorobjekt. Vid en jämförelse av år 

2008 och år 2013 visar resultatet att ICAs redovisning förbättrats sett till kvalitetsprincipen 

neutralitet. Redovisningens neutralitet har förbättrats då både fler indikatorer redovisas år 

2013 vilket ökar bredden av redovisningen samt att även fler bra och dåliga resultat redovisas. 

 

5.4.1.2 Precision 

År 2008 redovisar ICA fyra indikatorobjekt helt och två delvis av 11 indikatorobjekt inom 

området produktansvar. Resultatet visar att ICA redovisar både kvalitativa och kvantitativa 

indikatorobjekt. För att redovisningen ska inneha precision ska resultatet vara så korrekt och 

detaljrikt att intressenter kan bedöma företaget från redovisningen. Trots att ICA redovisar 

fyra indikatorobjekt helt brister redovisningen år 2008 i detaljrikedom då flera indikatorer 

redovisas delvis eller inte alls.  

 

År 2013 redovisar ICA sex indikatorobjekt helt och ett delvis av 11 indikatorobjekt inom 

området produktansvar. Näst intill alla redovisade indikatorobjekt redovisas helt och både 

kvantitativa och kvalitativa redovisas. Studiens resultat visar att ICAs redovisning år 2013 är 

mer preciserad inom produktansvar jämfört med år 2008. ICA redovisar fler indikatorobjekt 

år 2013 med bättre detaljrikedom vilket förbättrar redovisningen utifrån kvalitetsprincipen 

precision.  
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5.4.1.3 Jämförbarhet 

Inom området produktansvar har ICA till större del förbättrat redovisningen inom området 

produktansvar vid en jämförelse mellan år 2008 och år 2013. Alla indikatorobjekt som ICA 

redovisar år 2008 går att jämföra med år 2013 förutom ett. ICA redovisar fler indikatorobjekt 

år 2013 vilket gör att informationen bättre kommer gå att jämföra med framtida 

redovisningar. Det här då ökad redovisning av indikatorobjekt skapar bättre jämförbarhet. 

ICAs redovisning har förbättrats år 2013 då den knutit an till kvalitetsprincipen jämförbarhet 

bättre än vad den gör år 2008.  

 

5.4.2 Coop 

 
Diagram 5:11– Coops redovisning av indikatorobjekt inom området PR 

 

5.4.2.1 Neutralitet 

År 2008 redovisar Coop indikatorobjekt där alla är av positiv karaktär. När endast positiva 

resultat redovisas är inte redovisningen neutral.  

 

År 2013 redovisar Coop både indikatorobjekt av positiv och negativ karaktär vilket skapar 

förbättrad neutralitet i redovisningen. Då de indikatorobjekt som redovisas år 2008 redovisas 

år 2013 stärks neutraliteten då problematiken med att företag inte redovisar ett indikatorobjekt 

på grund av ett negativt resultat minskas. Intressenter kan på så vis skapa en övergripande 

uppfattning av företagets prestationer inom området (Global Reporting 2006). Coops 

redovisning har därmed förbättrats år 2013 utifrån kvalitetsprincipen neutralitet jämfört med 

år 2008.  

 

5.4.2.2 Precision 

År 2008 redovisar Coop två indikatorobjekt helt och två delvis av 11 indikatorobjekt inom 

området produktansvar. Coop redovisar både kvalitativa och kvantitativa indikatorobjekt. 

Redovisningens precision brister dock år 2008 då intressenter inte detaljerat och korrekt kan 

erhålla information om företagens hållbarhetsarbete (Global Reporting 2006). Det eftersom 

flera indikatorer redovisas delvis eller inte alls.  

 

År 2013 redovisar Coop sex indikatorobjekt helt och två delvis av 11 indikatorobjekt inom 

området produktansvar. Coops redovisning innehåller även år 2013 information av kvantitativ 

och kvalitativ information. Då fler indikatorobjekt med bättre detaljrikedom redovisas år 2013 

förbättras Coops redovisning i förhållande till kvalitetsprincipen precision.  
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5.4.2.3 Jämförbarhet 

Trots ökad redovisning av indikatorobjekten redovisar Coop år 2008 ett indikatorobjekt helt 

som de år 2013 redovisar delvis, vilket således hämmar jämförelsen då resultatet inte kan 

jämföras helt. Inom övriga indikatorobjekt som Coop redovisar år 2008 kan informationen 

jämföras med år 2013. Coops redovisning knyter an till kvalitetsprincipen jämförbarhet då de 

är konsekventa med vilken information de anser visa en neutral bild av företaget. Totalt har 

redovisningen förbättrats i förhållande till kvalitetsprincipen jämförbarhet då fler indikatorer 

redovisas år 2013 jämfört med år 2008. På så vis kan redovisningen från år 2013 jämföras 

med fler indikatorobjekt i kommande redovisningar.  

 

5.4.3 Axfood 

 
Diagram 5:12– Axfoods redovisning av indikatorobjekt inom området PR 

 

5.4.3.1 Neutralitet 

Då Axfood år 2008 både redovisar bra och dåliga resultat stärks kvaliteten redovisningen 

utifrån kvalitetsprincipen neutralitet. För att redovisningen ska bli mer neutral och erhålla 

högre kvalitet bör Axfood redovisa en mer jämn spridning mellan GRIs indikatorer, alltså 

redovisa fler indikatorer. Intressenter kan då skapa en transparent bild av företagets 

hållbarhetsresultat.  

 

Det enda indikatorobjektet av negativ karaktär som Axfood redovisat år 2013 är totalt antal 

fall där PR koder ej följs. Då Axfoods redovisning till stor del består av positiv information 

om företagets resultat skapas en mer positiv uppfattning av företagets aktiviteter. Intressenter 

kan således endast följa den positiva utvecklingen och inte den negativa vilket inte visar en 

neutral bild av Axfoods hållbarhetsresultat. I förhållande till kvalitetsprincipen neutralitet 

visar redovisningen år 2008 en mer rättvis bild av företagets resultat då redovisningen både 

visar bra och dåliga resultat. I och med att redovisningen minskats inom indikatorobjektet 

uppkommer problematiken kring varför Axfood valt bort att redovisa resultat som de tidigare 

redovisat. Redovisningen försämras därmed för Axfood mellan år 2008 och 2013 sett till 

kvalitetsprincipen neutralitet.  

 

5.4.3.2 Precision 

År 2008 redovisar Axfood två indikatorobjekt helt och tre delvis av 11 indikatorobjekt inom 

området produktansvar. Av de redovisade indikatorobjekten redovisar Axfood både kvalitativ 

och kvantitativ information vilket är viktigt för att erhålla precision. Då Axfoods redovisning 
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inom produktansvar brister i detaljrikedom och korrekthet erhåller Axfoods redovisning inte 

precision år 2008.  

 

År 2013 redovisar Axfood tre indikatorobjekt helt och två delvis av 11 indikatorobjekt inom 

området produktansvar. Då redovisningen brister i detaljrikedom brister redovisningen i 

kvalitetsprincipen precision. Dock redovisar Axfood år 2013 fler indikatorobjekt helt vilket 

tyder på en högre detaljrikedom jämfört med år 2008. Studiens resultat visar därmed att 

Axfoods redovisning förbättrats då de knyter an till kvalitetsprincipen precision bättre år 2013 

än vad de gör år 2008.  

 

5.4.3.3 Jämförbarhet 

Inom ett indikatorobjekt har redovisningen minskat vid en jämförelse av år 2008 och år 2013. 

Axfood redovisar indikatorobjektet helt år 2008 och redovisar det inte alls år 2013, vilket 

hämmar jämförbarheten i redovisningen. Övrig information som Axfood redovisar år 2008 

går att jämföra med redovisningen från år 2013. Trots en minskning av information inom ett 

indikatorobjekt ökar Axfood redovisningen av indikatorobjekt år 2013 jämfört med år 2008. 

Eftersom Axfood redovisar fler indikatorobjekt år 2013 jämfört med år 2008 visar det en 

förbättring av redovisningen i förhållande till kvalitetsprincipen jämförbarhet. 

 

5.4.4 Jämförbarhet mellan dagligvaruföretagen 

Mellan alla tre dagligvaruföretag går det jämföra redovisningen år 2008 inom två 

indikatorobjekt vilka är livscykelns faser och procent med produktinformationskrav. 

Dagligvaruföretagens redovisning av produktansvar år 2008 går inte att jämföra mellan 

företagen förutom vid två fall vilket leder till att det inte går att göra en komplett jämförelse 

av respektive dagligvaruföretags resultat. Interna och externa intressenter kan med andra ord 

inte bedöma och jämföra företagens hållbarhetsarbete och resultat mellan varandra vilket gör 

att kvalitetsprincipen jämförbarhet inte uppfylls (Global Reporting 2006). 

 

Då fler indikatorer redovisas år 2013 förbättras redovisningarna i förhållande till 

kvalitetsprincipen jämförbarhet. Resultatet visar att mellan de tre studerade 

dagligvaruföretagen kan information jämföras inom tre indikatorobjekt vilka är livscykelns 

faser, procent med produktinformationskrav och bötesbelopp. Även då det endast går att 

jämföra tre indikatorobjekt mellan de studerade dagligvaruföretagen har jämförbarheten av 

redovisningarna mellan företagen ökat år 2013 jämfört med år 2008. Således har 

redovisningarna förbättrats i förhållande till kvalitetsprincipen jämförbarhet år 2013 även då 

redovisningen fortfarande brister i jämförbarhet.   
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6 Slutsatser 
 

I kapitlet presenteras studiens slutsatser som genererats från diskussionskapitlet. Slutsatserna 

relateras till studiens syfte och forskningsfrågor och presenteras i samma ordningsföljd som i 

diskussionen. Kapitlet avslutas med studiens bidrag samt förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Studiens slutsatser 

 

Under studiens genomförande har betydande slutsatser genererats. Studiens slutsatser 

återkopplas till de ursprungliga forskningsfrågor som präglat studiens utformning. Målet med 

studien är att svara på följande frågor: 

 

 Hur redovisar dagligvaruföretag socialt ansvar vid jämförelse av år 2008 och år 

2013? 

 

 Vilka kvalitetsförändringar går att utläsa vid jämförelse av år 2008 och år 2013? 

  

6.1.1 Arbetsförhållanden och arbetsvillkor 

 

Inom området arbetsförhållanden och arbetsvillkor visar studiens resultat att 

dagligvaruföretagen redovisar mer information som GRI efterfrågar år 2013 jämfört med år 

2008. Det då de studerade företagen i genomsnitt redovisade 33 procent av GRIs indikatorer 

år 2008 jämfört med 47 procent år 2013. Trots att dagligvaruföretagens redovisningar 

förbättrats sett till kvalitetsprinciperna neutralitet, precision samt jämförbarhet kan vi 

fortfarande se att det föreligger brister inom redovisningen. En påtagbar skillnad i vår studie, 

jämfört med Aghashahi et al. (2013) är att området är populärt att redovisa bland 

dagligvaruföretagen. Aghashahis et al. (2013) resultat visar att arbetsförhållanden och 

arbetsvillkor är det område där redovisningen är mest bristfällig hos matproducerande företag. 

Vårt resultat visar att området erhåller en låg redovisningsgrad år 2008 till att år 2013 nästan 

redovisa hälften av indikatorerna. Vårt resultat stämmer desto mer överens med Hubbards 

(2011) och Khan et al. (2011) resultat som visar att företag gärna redovisar 

hållbarhetsinformation inom området. I vår studie ser vi även att det är svårt att jämföra 

dagligvaruföretagens resultat med varandra. Det stämmer överens med Brown, de Jong & 

Levy (2009) resultat som visar att det är svårt att jämföra hållbarhetsresultat företag emellan 

trots att de alla verkar inom samma bransch.  

 

6.1.2 Mänskliga rättigheter 

 

I enlighet med Khan et al. (2011), Aghashahi et al. (2013) och Larrinaga-González (2010) 

visar vår studies resultat att redovisningen inom mänskliga rättigheter brister. Inom de övriga 

tre sociala redovisningsområdena redovisar dagligvaruföretagen lika eller fler indikatorer. 

Studiens resultat visar att mänskliga rättigheter är det enda område där ingen av 

dagligvaruföretagen förbättrat redovisningen vid en jämförelse av år 2008 och år 2013. 

Resultatet visar att dagligvaruföretagen i genomsnitt redovisade 27 procent av GRIs 

indikatorer år 2008 jämfört med år 2013 där endast 20 procent redovisas. Ingen av företagen 

erhåller bra kvalitet på redovisningen inom området. De redovisar varken en rättvisande bild i 



 

 - 52 - 

form av neutralitet, ett detaljrikt resultat i form av precision eller en bra jämförelse mellan 

resultaten, varken vid en jämförelse av år eller mellan dagligvaruföretagen. Att företagens 

redovisningar brister inom området i förhållande till kvalitetsprinciperna visar att 

dagligvaruföretagen inte kan hållbarhetsredovisa. Coop redovisar till och med sämre kvalitet 

inom området år 2013 jämfört med år 2008 vilket visar att en förbättring av redovisningen kan 

ta lång tid.  

 

6.1.3 Organisationens roll i samhället 

 

Vårt resultat visar att organisationens roll i samhället är det område där dagligvaruföretagens 

redovisning innehar lägst kvalitet. Studiens resultat visar ett genomsnitt av redovisningen om 

tre procent år 2008 och 18 procent år 2013. Resultatet motsäger Khan et al. (2011) studie som 

visar att organisationens roll i samhället har hög redovisningsgrad. Istället stämmer studiens 

resultat överens med Hubbards (2011) studie där vi båda kommit fram till att området behöver 

stora förbättringar. Jämfört med år 2008 har redovisningen totalt förbättrats i förhållande till 

kvalitetsprinciperna. Då Coop inte redovisar ett enda indikatorobjekt år 2008 samtidigt som 

ICA och Axfood endast redovisar ett indikatorobjekt var, var redovisningen varken neutral, 

precis eller jämförbar. Trots att det år 2013 fortfarande inte går att jämföra hållbarhetsresultat 

mellan företagen, att redovisningen inte visar neutralitet eller precision, har alla företagens 

redovisningar förbättrats. Både i att redovisa organisationens roll i samhället efter GRIs 

indikatorer samt att erhålla kvalitet i redovisningen utifrån kvalitetsprinciperna.  

 

6.1.4 Produktansvar 

 

Dagligvaruföretagens redovisning av produktansvar är det område som både år 2008 och år 

2013 följer GRIs riktlinjer bäst. Redovisning inom produktansvar innehar således den högsta 

redovisningsgraden av övriga områden inom socialt ansvar. I både Khan et al. (2011) och 

Hubbards (2011) studie visar resultatet att företag redovisar mindre än en tredjedel av 

indikatorerna inom området produktansvar. Resultatet stämmer överens med den här studiens 

resultat från år 2008 då dagligvaruföretagen tillsammans redovisar 35 procent av 

indikatorerna. Resultatet från år 2013 stämmer dock inte överens med Khan et al. (2011) och 

Hubbards (2011) studiers resultat då dagligvaruföretagen tillsammans redovisar över 50 

procent av alla indikatorer.  

 

Vårt resultat visar även att alla företag försöker redovisa en transparent och rättvisande bild av 

företagens hållbarhetsresultat, både år 2008 och 2013. Förbättringar i förhållande till 

kvalitetsprinciperna vid en jämförelse av år 2008 och år 2013 sker inom precision och 

jämförbarhet. Precision då fler indikatorer redovisas på ett mer detaljerat och korrekt sätt. Det 

medför att produktansvar är det område som dagligvaruföretagen bäst knyter an till 

kvalitetsprincipen precision. Jämförbarheten har också ökat då företagen redovisar fler 

indikatorer inom området vilket medför att redovisningen blir mer jämförbar med andra 

rapporter. Vi håller dock med Albu et al. (2013) som anser att det är svårt att jämföra 

redovisningar mellan företag trots att alla följer GRIs ramverk. Det trots att 

redovisningsgraden inom produktansvar är högst av alla områden. Dagligvaruföretagens 

redovisning inom produktansvar har med andra ord förbättrats i kvaliteten från år 2008 till år 

2013 då fler indikatorer redovisas och redovisningen knyter an till kvalitetsprinciperna bättre. 

Trots att produktansvar är det område som dagligvaruföretagen år 2013 redovisar med högst 

kvalitet finns det fortfarande brister inom redovisningen utifrån kvalitetsprinciperna.  
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7 Avslutning 

Kapitlet presenterar avslutande reflektioner som framkommit under studiens gång. Vidare 

presenteras studiens bidrag och kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning. 

 

7.1 Avslutande reflektioner 

 

Studien har erhållit två viktiga resultat som vi vill lyfta fram. För det första visar vårt resultat 

att det finns ett stort gap mellan dagligvaruföretagens redovisning av socialt ansvar och GRIs 

ramverk. Även om det skett förbättring inom redovisning av socialt ansvar måste det 

poängteras att dagligvaruföretagens redovisning av socialt ansvar fortfarande brister när det 

gäller att redovisningen ska visa neutralitet, precision och jämförbarhet. Trots att 

dagligvaruföretagen totalt förbättrat redovisningen inom socialt ansvar är resultaten inte 

praktisk användbara och det går inte att göra en korrekt jämförelse mellan 

dagligvaruföretagens redovisning. Med tanke på urvalsprocessen där ICA innehar 50 procent 

av Sveriges marknadsandel i dagligvarubranschen år 2013 och där de år 2009 nominerades för 

att upprättat en framstående hållbarhetsredovisning förväntade vi oss en mer användbar och 

neutral redovisning än vad vi erhöll. Med detta sagt vill vi poängtera att ICA, av alla tre 

studerade dagligvaruföretag, erhåller högst kvalitet på sin hållbarhetsredovisning inom socialt 

ansvar. 

 

Då dagligvaruföretagen inte är konsekventa med vilka resultat de redovisar skapas brister i 

företagens redovisningar. Vi har noterat att företagen säger att de redovisar enligt GRI 

samtidigt som få av indikatorerna redovisas. Då företagen själva väljer vilken information de 

vill redovisa medför det att helhetsbilden och syftet av hållbarhetsredovisningen riskerar att 

försvinna. Om inte redovisningsutvecklingen påskyndar tror vi att det, precis som när företag 

redovisar finansiell information, kan behövas lagstadgade krav för att säkerhetsställa en 

garanterad kvalitet av redovisningen. Vi tror att det kommer att bli svårt att få företag att 

frivilligt redovisa en rättvis och transparent bild av företaget, vilket leder till att 

hållbarhetsresultaten varken är neutrala, preciserade eller jämförbara. Är det så att riktlinjerna 

för att upprätta en hållbarhetsredovisning inom socialt ansvar inte är tillräckligt tydliga för att 

skapa en redovisning och rapport om hur hållbart ett företag är. Kanske är det så att företagen 

själva inte vill redovisa i enlighet med riktlinjerna så länge företag inte erhåller några böter 

eller sanktioner om de redovisar ett resultat som inte är verklighetsbaserat. Efter att noggrant 

gått igenom GRIs ramverk och företagens hållbarhetsrapporter både år 2008 och år 2013 tror 

vi på det sistnämnda. För att redovisningen i framtiden ska vara användbar måste den utgöra 

kvalitet. Vi anser att det är dags att åtgärda kvaliteten på redovisningen inom socialt ansvar. 
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7.2 Studiens bidrag 

 

Studien har undersökt dagligvarubranschens redovisning av socialt ansvar vid en jämförelse 

av år 2008 och år 2013. Resultat från tidigare studier har visat att företagen brister när de 

hållbarhetsredovisar inom socialt ansvar. Tidigare studier visar samtidigt det har skett en 

förbättring inom redovisningen. Studiens resultat visar att dagligvaruföretagen redovisar fler 

av indikatorobjekt år 2013 jämfört med år 2008. Dagligvaruföretagen knyter även an till 

kvalitetsprinciperna neutralitet, precision samt jämförbarhet bättre år 2013 jämfört med år 

2008.  

 

Trots att redovisning av socialt ansvar totalt har förbättrats brister fortfarande redovisningen 

inom socialt ansvar. Många indikatorer redovisas inte och kvalitetsprinciperna neutralitet, 

precision och jämförbarhet uppfylls inte i redovisningarna. Området som brister mest i 

förhållande till kvalitetsprinciperna inom redovisningen av socialt ansvar är organisationens 

roll i samhället tätt följt av mänskliga rättigheter, vilket gäller för samtliga dagligvaruföretag. 

Genom att studera dagligvaruföretagens redovisning av socialt ansvar bidrar studien med att 

uppmärksamma läsaren att redovisning av socialt ansvar brister i kvalitet. Då 

dagligvaruföretagen själva väljer vilka indikatorer som de vill redovisa och inte, 

uppmärksammar studien även brister som kommer från att hållbarhetsredovisningen är 

frivillig. Studien bidrar även till att lyfta fram faktorn att trots dagligvaruföretagen redovisat 

socialt ansvar sedan år 2008 har det inte skett någon större eller omfattande förbättring. 

Studien vill uppmärksamma intressenter och dagligvaruföretagen på hur redovisning av 

socialt ansvar ser ut i Sverige. På så vis kan företagen förbättra redovisningen av socialt 

ansvar och intressenter kan ställa krav på att informationen i redovisningen ska inneha högre 

kvalitet för att öka tillförlitligheten ska förbättras.  

 

Metodmässigt har studien bidragit med att utveckla Morhardts (2009) metod. Morhardt 

(2009) studerade mänskliga rättigheter med hjälp av GRIs indikatorer och egenutformade 

indikatorobjekt. I den här studien har indikatorobjekt utvecklats för de tre resterande 

områdena inom socialt ansvar, arbetsförhållande och arbetsvillkor, organisationens roll i 

samhället samt produktansvar.  

 

7.3 Förslag till vidare forskning 

 

Då studien endast granskat hur de tre största dagligvaruföretagen i Sverige redovisar socialt 

ansvar samt vilka kvalitetsförändringar som redovisning av socialt ansvar visar genom 

jämförelse av år 2008 och 2013, saknas information om varför företag väljer att redovisa 

specifika indikatorer. För att företag ska redovisa fler indikatorer och skapa en 

hållbarhetsredovisning med en högre kvalitet måste grundorsaken till varför företagen väljer 

att redovisa vissa indikatorer framför andra lyftas fram.  Det vore intressant att få kunskap om 

de bakomliggande orsakerna till hur företag tänker när de upprättar en hållbarhetsrapport 

inom socialt ansvar och varför de undanhåller resultat inom vissa områden och indikatorer. 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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