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Sammanfattning 
  

Titel: Hållbarhetsredovisning – en studie om huruvida hållbarhetsredovisningar inom samma 
bransch är jämförbara 
 
Problemformulering: Idag anses det vara problematiskt att identifiera och jämföra företags 
prestationer av deras hållbarhetsarbete och inte minst ur ett intressentperspektiv då 
svårigheter uppkommer gällande jämförbarhet av prestationer mellan företag, liksom över tid 
i ett och samma företag.  
 
Syfte: Extern redovisning är framförallt till för användarna, det vill säga företags intressenter, 
som ska kunna ta välgrundade beslut genom att jämföra olika företag med varandra. Studien 
syftar därför till att studera jämförbarheten mellan företags hållbarhetsredovisningar, inom 
samma bransch men även över tid inom ett och samma företag. Detta för att skapa förståelse 
för om det är möjligt att jämföra hållbarhetsredovisningar ur ett användarperspektiv. 
  
Val av bransch: En bransch som har visat på att få av företagen har tagit sitt samhällsansvar 
är dagligvarubranschen. Det är en bransch som större delen av befolkningen har kontakt med 
på olika vis, såväl medarbetare som kund. Därav ansågs denna bransch som relevant att 
undersöka. 
  
Metod: Studien har genomförts genom att både en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys 
med en abduktiv ansats. Undersökningen har utförts genom att hållbarhetsredovisningar inom 
den valda branschens företag har granskats, där meningar har tolkats och där val av nyckeltal 
har undersökts. 
  
Slutsatser: Likheterna är större än skillnaderna i vad företagen väljer att ta upp i sina 
hållbarhetsredovisningar. Informationen finns oftast där, men redovisas på olika sätt och i 
olika omfattning. 
  
Kunskapsbidrag: Bolagen har uppvisat snarlika ämnen i hållbarhetsredovisningarna, trots 
att någon reglering inte funnits vid upprättandet. Detta visar på att företagen inom branschen 
efterliknar varandra. Studien har belyst likheter och skillnader i hållbarhetsredovisningar för 
företag som verkar inom samma bransch. 
  
Nyckelord: hållbarhetsredovisning, likheter, skillnader, jämförbarhet, prestationer 

 
  



 

Abstract 
  

Title: Sustainable reporting  – a study of whether sustainability reports within the same 
industry are possible to compare 
  
Thesis problem: Many readers of sustainability reports find it difficult to identify and 
compare companies’ performance regarding their sustainability work, both between 
companies as well as within the same company over time.  
  
Aim and issues: Accounting is primarily for the companies' stakeholders, who are able to 
make informed decisions by comparing different companies with each other. The study 
therefore aims at studying the comparability of corporate sustainability reports, within the 
same industry, but also over time in one and the same company. This is to create an 
understanding of whether it is possible to compare sustainability reports from a user 
perspective. 
  
The choice of industry: The industry that this study is conducted on is the grocery industry 
due to the many people that are exposed to and affected by their work. This is a sector that 
the vast majority of people have some sort of connection to, either as a customer, an investor 
or any other way. 
  
Method: The authors of this study has conducted a content analysis using both a qualitative 
and quantitative approach by interpreting sentences and analysing the usage of ratios in 
sustainability reports of several companies within the chosen industry. 
  
Conclusion: The similarities in the chosen subjects in the sustainability reports exceed the 
differences and the reports often provide a lot of valuable information. However, this 
information is often presented in different ways and in different amounts, which makes it 
difficult to compare reports between companies or within the same company over time. 
  
Contribution: Although there is no industry standard for what to include and how to 
present information in the sustainability report, the companies tend to cover the same 
subjects in the reports. The study has illuminated the similarities and differences in 
sustainability reports of companies within the same market and industry. 
  
Keywords: sustainability reports, similarities, differences, comparability. 
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1. Inledning 
I studiens inledande kapitel ges en redogörelse för den bakgrund som ligger till grund för det 
ämnesområde som studeras. En inblick till varför hållbar redovisning existerar samt hur 
hållbarhetsredovisning realiseras i dagsläget genom aktuell forskning och exempel från den 
pågående debatten i media. Därefter följer en problemdiskussion där dagligvaruhandeln 
kopplas samman med socialt och miljömässigt ansvar, som sedan mynnar ut i syfte, 
frågeställning samt studiens avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Hållbarhetsredovisning är en rapport som beskriver hur ett företag eller en organisation tar 

sitt samhällsansvar och hur dess verksamhet påverkar omgivningen rörande ekonomisk, 

social samt miljömässig påverkan (Frostenson, Helin & Sandström, 2015). De förväntas 

aktualisera sina ambitioner, visioner samt aktiviteter relaterade till hållbar utveckling 

(Westermark, 2013). Företagens ansvar, preciserat i termen hållbar utveckling, är 

utgångspunkten för hållbarhetsredovisning. Den förenar frågor kring hållbar utveckling med 

redovisningsbegreppet (Frostenson, Helin & Sandström, 2015). Hållbarhetsinformation har 

under de senaste decennierna förmedlats genom hållbarhetsredovisningar, antingen som en 

fristående rapport alternativt integrerats tillsammans med årsredovisningen (Arvidsson, 

2017). Rapporteringen fungerar som ett instrument för ökad transparens och för styrning av 

hållbarhetsprocesser (Frostenson, Helin & Sandström, 2015). Det senare handlar om hur 

hållbarhetsarbetet kan kontrolleras, mätas och presenteras, för att belysa hur företaget tar 

ansvar gentemot sina intressenter – såväl interna som externa (O’Dwyer, 2005). 

  

Hållbarhetsinformation kan karaktäriseras på ett flertal olika sätt, då något lagenligt ramverk 

inte existerar för den privata sektorn i nuläget. Brukligt är att externa regelverk används som 

stöd vid upprättande av en hållbarhetsredovisning, exempelvis Global Reporting Initiatives, 

GRI, riktlinjer (Frostenson, Helin & Sandström, 2015). Dock har ett flertal företag inom 

näringslivet de senaste åren valt att ta fram egna standarder för sin redovisning (Boman, 

2016). Oavsett vilket regelverk som följs används olika typer av mätserier, så kallade 

indikatorer, som mått för hur arbetet inom hållbar utveckling fortgår (Westermark, 2013). 

Dessa är kopplade till de globala mål som Förenta Nationernas (FN) generalförsamling 

antagit för hållbar utveckling. Senaste resolutionen ”Transforming our world: The 2030 



 2 

Agenda for Sustainable Development” antogs 2015 och syftar till långsiktig hållbar 

ekonomisk, social och miljömässig utveckling relaterat till fattigdomsbekämpning (SCB, 

2017). Agendan består av 17 mål med 169 specifika delmål, där processen ska följas med 

hjälp av cirka 230 indikatorer (SCB, 2017). En tredjedel av dem anses vara i behov av 

bearbetning för att kunna bli jämförbara. I arbetet med att utforma jämförbara indikatorer har 

GRI haft betydande roll (GRI, 2016). De har tillsammans med FN:s statistikavdelning 

medverkat för att utveckla indikatorer och justera dess mätnivåer för att fånga jämförbarheten 

kring hur den privata sektorn bidrar till hållbar utveckling (GRI, 2016). 

  

Avsaknaden av transparens och jämförbarhet i hållbarhetsredovisningar har varit ett 

omdiskuterat ämne i forskningsvärlden. Syftet med extern redovisning är att förmedla 

information om företagets prestationer till olika mottagare, som i sin tur ska kunna göra 

bedömningar för att fatta rationella beslut (Marton, Lundqvist & Pettersson, 2016). Företag 

bör explicit redovisa faktorer som påverkar jämförbarheten över tid och i jämförelse med 

andra företag. Ljungdahl (1999) lyfter fram att brister i hållbarhetsredovisningar gällande 

jämförbarhet har varit problematiskt sedan start. Det kan enligt Ljungdahl (1999) förklaras 

utifrån samhällets påverkan, om dess uppfattning avseende marknaden samt företagets 

relation till dess intressenter. I och med att en hållbarhetsrapport upprättas i syfte att förse 

intressenterna med information vid beslutsfattande, bör redovisningen ha de kvalitativa 

egenskaperna där jämförbarheten inkluderas (Ljungdahl, 1999). Hooks och van Staden 

(2011) är av den uppfattningen att den varierande struktur och kvalitet som 

hållbarhetsredovisningar utgör påverkar intressenternas möjlighet till att skapa sig en 

rättvisande bild av olika företags prestationer. 

  

Generellt innehåller hållbarhetsrapporter i stor omfattning information bestående av löpande 

text (Hooks & van Staden, 2011). En del företag väljer att endast beskriva sin 

hållbarhetsinformation kvalitativt, det vill säga med ord, medan andra dessutom tar hjälp av 

kvantitativ data, såsom nyckeltal, för att beskriva sitt arbete. Enligt Westermark (2013) är det 

fördelaktigt om olika företag kan jämföras med varandra och menar att det bör tas hänsyn till 

etablerade mätmetoder och nyckeltal. Arvidsson (2017) konstaterar i sin studie om svenska 

börsbolags hållbarhetsrapportering, att även om hållbarhetsredovisningarna är betydligt mer 

avancerade i dagsläget jämfört med tidigare anses det fortfarande finnas en distinktion vad 

gäller sammansättning och struktur. Användandet av nyckeltal tycks enligt Arvidsson (2017) 

vara problematiskt för företagen, då det finns en svårighet i att besluta om vilka nyckeltal 
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som anses relevanta. Samtidigt som företag betonar vikten av att kunna presentera 

bedömningsbara jämförelsetal menar Arvidsson (2017) att det går långsamt med 

operationaliseringen av nyckeltal. 

  

En växande miljömedvetenhet och ökat engagemang för klimatförändringen hos samhället, 

främst hos företagens intressenter, har bidragit till ökad kommunikation kring 

hållbarhetsfrågor (Borglund, Frostenson & Windell 2010; Arvidsson 2010). I en 

undersökning gjord av KPMG (2015) då de granskat hållbarhetsrapporteringen i 4500 företag 

i 45 länder ligger Sverige på en tionde plats i världen. Av de undersökta svenska företagen 

har andelen som hållbarhetsredovisar ökat från 79 procent till 87 procent mellan 2013 och 

2015 (KPMG, 2015). Borglund, Frostenson och Windell (2010) menar på att ökningen av 

antal företag som hållbarhetsrapporterar har skapat en bredd och en mångfald gällande 

hållbarhetsredovisningar som påverkar tillförlitligheten och jämförbarheten av rapporterna. 

Detta eftersom den stora variationen av hur företag väljer att redovisa kan skapa osäkerhet 

kring om innehållet är trovärdigt eftersom det är svårt att kontrollera rapporternas innehåll 

med varandra, då de skiljer sig åt. Något som även påverkar jämförelsen av rapporter 

(Borglund, Frostenson & Windell, 2010). 

  

Kravet på information om företagens ansvarstagande har ökat stadigt över åren, vilket har 

resulterat i att allt fler organisationer hållbarhetsrapporterar (Arvidsson, 2010). År 2007 

beslutade regeringen att statligt ägda bolag ska hållbarhetsredovisa enligt GRI:s riktlinjer. 

Denna förändring syftade till att driva hållbarhetsarbetet framåt hos de statligt ägda företagen 

(Borglund, Frostenson & Windell, 2010). Däremot har privata bolag fram till räkenskapsåret 

2016 upprättat hållbarhetsredovisning frivilligt. Den 1 december 2016 trädde ändringar i 

Årsredovisningslagen (ÅRL) i kraft, vilket innebar en ökad rapporteringsskyldighet för större 

bolag och koncerner vad gäller hållbarhetsfrågor. Lagändringen får effekt på räkenskapsår 

2017 och berör cirka 1600 svenska företag (Lennartsson, 2016). Lagen omfattar ett 

minimikrav för vad hållbarhetsredovisningen ska innehålla, där upplysningar gällande frågor 

beträffande ”miljö, sociala förhållanden, medarbetare, respekt för mänskliga rättigheter och 

motverkande av korruption” är krav (6 kap. 12 § ÅRL). 

  

Kritiker menar att ambitionen med de nya lagkraven är för låg, eftersom det fortfarande är en 

relativt mild lag som ger företagen inom näringslivet utrymme att själva bestämma vad som 

är väsentligt att rapportera om (Alestig, 2015). Avsaknaden av exempelvis direktiv om vilket 
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ramverk som bör följas eller vilka indikatorer och nyckeltal som bör vara med bidrar inte till 

ökad transparens och jämförbarhet. Kritik riktas även mot att direktiven i de nya 

lagändringarna möjliggör för företag att undgå att redovisa information, som kan skada 

företagets marknadsposition avsevärt (Frisk, 2016). Samtidigt som aktörer inom näringslivet 

anser att lagkravet inte kommer leda till att hållbarhetsredovisningarna ges liknande dignitet 

som den finansiella redovisningen har som beslutsunderlag (Alestig, 2015). 

1.2 Problemdiskussion 

“Intresset för organisationers prestation i fråga om hållbarhet är större än någonsin” anser 

revisionsföretaget PWC (u.å.). Det blir allt viktigare att hållbarhetsredovisa på ett relevant 

sätt eftersom intressenter vill få kunskap om vilka aktiviteter inom verksamheten som 

behandlar klimatförändringar och arbetet med att minska klimatpåverkan (PWC, u.å.). 

Informationskvaliteten på hållbarhetsrapporter har förbättrats över tid enligt Arvidsson 

(2017), men inte lika tydligt är det om användbarheten har utvecklats till det bättre i samma 

utsträckning. Det är fortfarande problematiskt att identifiera och jämföra företags prestationer 

av deras hållbarhetsarbete (Michelon, Pilonato & Ricceri, 2015; Frostenson, Helin & 

Sandström, 2013). Inte minst ur ett intressentperspektiv då svårigheter uppkommer gällande 

jämförbarhet av prestationer mellan företag, liksom över tid i ett och samma företag 

(Fagerström & Hartwig, 2016). Detta kan enligt Fagerström och Hartwig (2016) bero på att 

det ofta saknas systematik vid upprättandet av rapporterna. Framförallt har företag en tendens 

till att förändra innehåll och struktur från år till år, vilket leder till bristande kvalitet och 

minskad jämförbarhet (Arvidsson, 2017).  

  

För att öka jämförbarheten bör likadana redovisningsmetoder tillämpas och de bör tillämpas 

konsekvent (Michelon, Pilonato & Ricceri, 2015). Sker en förändring av exempelvis 

nyckeltal från år till år minskar möjligheten att jämföra olika hållbarhetsredovisningar. En 

utvecklad standard leder till att rapporter liknar varandra på flera sätt. Ju mer utvecklad och 

konkret den de facto är, desto enklare blir det att jämföra och se likheter mellan olika 

rapporter (Ljungdahl, 1999). En ökad jämförbarhet är av väsentlighet eftersom hållbarhets-

redovisningen då utgör en bättre informationskälla, vilket inte är fallet idag (Arvidsson, 

2017). Till skillnad från en finansiell årsredovisning väljer företag själva vilken information 

som ska tas fram och i vilken omfattning, dock väljer allt fler företag att låta sin hållbarhets-

rapport bli granskad av en oberoende part (FAR, u.å.). Att granska hållbarhets-
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redovisningarna bidrar till en ökad tilltro och att mer objektiv information redovisas, trots 

detta brister jämförbarheten i rapporterna och ifrågasätts ständigt (Fagerström & Hartwig, 

2016). 

  

Frostenson, Helin och Sandström (2013) lyfter fram att företagen specifikt väljer att redovisa 

de positiva aktiviteterna de utför och utelämnar de negativa. Detta påverkar självklart 

kvaliteten i hållbarhetsredovisningarna negativt. Fuchs, Kalfagianni, Clapp och Busch (2011) 

argumenterar för att företag medvetet väljer att inte hållbarhetsredovisa utefter “kriterierna” 

helt och hållet då de vill undvika att framstå som en fara för samhället. Det kan handla om att 

de undviker lyfta fram negativa aspekter, vilket blir ytterligare en faktor till att hållbarhets-

rapporterna brister (Fuchs m.fl., 2011; Hahn & Lülfs, 2014). För att en hållbarhets-

redovisning ska ha god kvalitet bör den även lyfta fram de negativa aspekterna (Hahn & 

Lülfs, 2014). Denna problematik kan enligt kritiker fortskrida trots implementering av den 

nya lagen avseende hållbarhetsredovisning, då det är en relativ mjuk lagstiftning (Alestig, 

2015). FAR (u.å.) benämner den som en “följa eller förklara”-lagstiftning. Väljer ett företag 

att inte redovisa om exempelvis korruption, kan detta istället kompletteras med en förklaring 

till varför inte skall-kravet har redovisats (FAR, u.å.). Kritiker är därför av den uppfattningen 

att de nya direktiven inte påverkar jämförbarheten i någon större utsträckning, vilket gör att 

problemet fortfarande kvarstår. 

  

Eftersom hållbarhetsredovisning är till för att intressenter ska få möjlighet till att undersöka 

hur företag arbetar med hållbarhetsarbete, bör de ha möjlighet till att jämföra rapporter 

företag emellan inom samma bransch (Arvidsson, 2017). Det är därför av vikt att undersöka 

om och i så fall hur hållbarhetsredovisningar skiljer sig i fråga vad företagen väljer att lyfta 

fram, både mellan företag inom samma bransch samt inom samma företag över tid. 

 

1.3 Frågeställning 

 Skiljer det sig företag emellan gällande deras redovisade prestationer i hållbarhets-

redovisningar och om så är fallet hur påverkas jämförbarheten? 
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1.4 Syfte 

Extern redovisning är framförallt till för användarna, det vill säga företags intressenter, som 

ska kunna ta välgrundade beslut genom att jämföra olika företag med varandra. Studien syftar 

därför till att studera jämförbarheten mellan företags hållbarhetsredovisningar, inom samma 

bransch men även över tid inom ett och samma företag. Detta för att skapa förståelse för om 

det är möjligt att jämföra hållbarhetsredovisningar ur ett användarperspektiv. 

 

1.5 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till att undersöka företag inom en och samma bransch. Den valda 

branschen är dagligvaruhandeln och de undersökta företagen verkar på den svenska 

marknaden. 

 

Vidare avser studien att endast fokusera på hållbarhetsrapportering av miljömässiga och 

sociala aspekter, då den ekonomirelaterade delen i en hållbarhetsredovisning i stor 

utsträckning bygger på absoluta och relativa tal från finansiell redovisning, det vill säga 

årsredovisningen.  

 

Slutligen avser studien att enbart ta faktiska utförda prestationer och resultat i beaktande och 

inte ta hänsyn till företags redovisade mål och visioner. I likhet med finansiell årsredovisning 

som presenterar företags faktiska resultat, ämnar denna studie att undersöka de prestationer 

företag har redogjort för. 

 

1.6 Val av bransch 

Dagligvarubranschen, som är en del av detaljhandeln, anses vara beroende av att ha nöjda 

intressenter enligt Hubbard (2011). Denna bransch är en viktig del av det svenska 

näringslivet, då den sysselsätter cirka 108 000 personer och har cirka 4000 butiker i hela 

landet (Handelsrådet, 2015; Svensk Dagligvaruhandel, 2016). Större delen av Sveriges 

befolkning har kontakt med dagligvaruhandeln på olika vis, såväl medarbetare som kund. 

Företag inom branschen samarbetar med flertalet underleverantörer och andra organisationer, 

samt har en stor geografisk spridning då deras butiker sträcker sig från norr till söder. 
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Dagligvaruhandeln är en bransch som har visat på att få av företagen har tagit sitt samhälls-

ansvar (Butikstrender, 2014). Skandaler inom branschen har lett till att företagen har fått 

tänka om, det vill säga inte bara fokusera på livsmedelssäkerhet utan även följa upp miljö, 

kemikalierna, djurvälfärd och att arbeta mer med leverantörsfrågor. Axfood  menar att de har 

“mer ögon på sig” än företag inom andra branscher som arbetar business to business 

(Rosengren, 2016). Detta eftersom de har en till intressentgrupp att ta hänsyn till, deras 

kunder (Rosengren, 2016). Denna intressentgrupp ställer höga krav på transparens och insyn i 

hur företagen arbetar med hållbarhet. Inte bara på själva kärnverksamheten utan även långt 

utanför. Till exempel anser Axfood att de “tvingas” arbeta mer med leverantörsfrågor då 

konsumenter förväntar sig att de ska ha kontroll även utanför sin egen verksamhet 

(Rosengren, 2016). 
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2. Referensram 
Detta kapitel inleds med tidigare forskning om skälen till hållbarhetsredovisning för att 

sedan presentera olika faktorer som påverkar innehållet i rapporterna som mynnar om 

forskning inom branschen. Slutligen redogörs för redovisningsstandarden GRI som företagen 

använder sig av. Kapitlet avslutas med ett sammanfattande avsnitt av studiens referensram. 

2.1 Tidigare forskning 

Tidigare forskning inom området har i viss utsträckning använt företagsekonomiska teorier 

för att förklara företags rapportering kring hållbarhet. Intressentteorin och legitimitetsteorin 

har bland annat använts för att förklara varför företag väljer att hållbarhetsredovisa. 

Institutionell teori har till exempel använts för att tydliggöra hur redovisningsnormer 

utvecklas inom området. Hahn och Kühnen (2013) konstaterar i sin litteraturöversikt att 

generellt refererar forskning kring hållbarhetsredovisning inte från någon teori alls, men där 

det förekommer används ofta intressentteorin. Vidare menar de att forskning inom området 

ofta utgår från isolerade teoretiska referenspunkter, istället för att använda sig av en mer 

övergripande helhetsbild som förklaring. Hahn och Kühnen (2013) förespråkar en 

kombination av olika teorier för att förklara hållbarhetsrapportering, där teorierna inte explicit 

spelar en betydande roll utan vikten ligger på tidigare forskning. Denna studies referensram 

kommer i likhet med Hahn och Kühnen (2013) inte belysa olika teorier explicit utan 

problematisera dem implicit tillsammans med tidigare forskning. 

 

2.2 Skäl till att hållbarhetsredovisa 

Ett av syftena till hållbarhetsredovisning är enligt tidigare forskning att företag vill uppvisa 

en trovärdig helhetsbild av sitt hållbarhetsarbete (se Ljungdahl, 1999; Arvidsson, 2010; Hahn 

& Kühnen, 2013; Hahn & Lülfs, 2014). Enligt Arvidsson (2010) kan skandaler och 

mediauppmärksamhet öka pressen på hur företag kommunicerar sitt hållbarhetsarbete. Hahn 

och Lülfs (2014) är av den uppfattningen att hållbarhetsredovisningar används i 

marknadsföringssyfte för att skapa legitimitet och förbättra företagets rykte. Det kan handla 

om ”green washing”, det vill säga att företag vill framstå som mer ansvarstagande i miljö och 

samhällsfrågor än vad de egentligen är (Hahn & Lülfs, 2014). De utför hållbarhetsarbete för 

att undvika negativa effekter, istället för att engagera sig för att åstadkomma social och 
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miljömässig förbättring (Arvidsson, 2010). Anledningen till detta är enligt Hahn och Lülfs 

(2014) att negativa aspekter i redovisningen kan skada intressentrelationen. Företag väljer 

därför att exkludera sådan information från sina hållbarhetsrapporter och istället framhäva de 

positiva aspekterna (Hahn & Lülfs, 2014). Likaså att mer information inkluderas än vad som 

enligt lag och annan reglering krävs för att bemöta samhällets förväntningar om vad som är 

legitimt och socialt accepterat (Arvidsson, 2010; Deegan & Unerman, 2011). Hahn & Lülfs 

(2014) argumenterar för vikten av att företag är objektiva i sina val av informationsdelning 

till omvärlden, då balansen mellan positiv och negativ information kan skapa trovärdigare 

rapporter samt öka företags legitimitet. 

  

Hållbarhetsredovisningar fyller således ett syfte att tillgodose det ökade informationsbehovet 

och kraven från företags intressenter, men även för att underlätta tillsynen av företag 

(Borglund, Frostenson & Windell, 2010; Hahn & Kühnen, 2013; Michelon, Pilonato & 

Ricceri, 2015). En intressent kan ses som någon som kan påverka eller påverkas av en 

organisation. De olika intressentgrupperna utgörs av till exempel investerare, kreditgivare, 

anställda, leverantörer, kunder, statliga myndigheter och samhället i övrigt (Frooman, 1999). 

Även om intressenter inte deltar i det praktiska arbetet med att upprätta en hållbarhetsrapport, 

visar studier att de har en påverkan på hur innehållet i hållbarhetsredovisningar utformas samt 

vad som inkluderas respektive exkluderas. Adams (2002) menar att frånvaron av intressenter 

ökar risken för att en hållbarhetsrapport ska bli ofullständig. För att den ska vara fullständig 

och innehålla väsentlig information bör de personer som arbetar med hållbarhets-

redovisningen vara uppdaterade samt ha kunskap om vilka krav och förväntningar som finns 

på företaget (Adams, 2002). 

  

Hahn & Kühnen (2013) uppmärksammar i sin studie att företag inom business-to-consumer 

är mer benägna till att rapportera om hållbarhetsarbete än business-to-business-företag, som 

inte redovisar i samma utsträckning. Detta eftersom business-to-consumer-företag har en 

extra intressent, konsumenten, som sett till antalet kan vara en av de intressenter som anses 

som viktigare än andra. Enligt Frostenson, Helin och Sandström (2013) har konsumenter en 

tendens till att sprida negativ information om bolag i högre grad än positiv information. Det 

kan därför vara av vikt att tillgodose konsumentens behov. För business-to-consumer-företag 

som säljer varor och tjänster till slutanvändaren, konsumenten, kan framförallt positiv 

redovisad information i hållbarhetsredovisningarna ses som ett komplement till detta 

(Frostenson, Helin & Sandström, 2013; Hahn & Kühnen, 2013). 
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2.3 Omvärldens påverkan på innehållet 

Organisationer tenderar att påverkas av lagar och normer, men även av omvärldsfaktorer 

rörande olika företeelser och krafter (Nygaard & Bengtsson, 2002). De reagerar på osäkerhet 

genom att organisera sig på liknande sätt som andra gör, så kallad isomorfism (Frostenson, 

2015). Det kan exempelvis vara tvingande isomorfism som uppstår av externt tryck från 

betydelsefulla intressenter eller härmande, så kallad mimetisk isomorfism som skapas av att 

företag upplever en osäkerhet och därmed imiterar liknande företags aktiviteter (Adams och 

McNicholas, 2007). Tidigare studier som undersökt hur företag upprättat hållbarhets-

redovisning har visat att osäkerhet kring upprättandet samt vilka krav som efterfrågas 

resulterat i att företag valt att efterlikna andra företags praxis (Adams & McNicholas, 2007; 

Adams, 2002). 

  

Adams och McNicholas (2007) genomförde en studie där de observerade företag som 

upprättade en hållbarhetsredovisning för första gången. Studien visade att det fanns 

svårigheter när det kom till hur företag skulle framställa en hållbarhetsredovisning. Det 

största hindret som författarna identifierade var att det saknades förståelse och kunskap för 

hur detta skulle ske. Hos de undersökta företagen fanns det en oenighet kring hur innehåll, 

struktur och layout skulle speglas i rapporten. Adams och McNicholas (2007) menar att detta 

beror på en osäkerhet hos företagen, framförallt i fråga om vilka effekter deras beslut skulle 

få på företagets omgivning. Problemet löstes med att företagen valde att studera ett tiotal 

andra företags hållbarhetsredovisningar inom samma bransch och genom att imitera dessa 

utvecklade de en egen hållbarhetsredovisning (Adams & McNicholas, 2007). Valet av företag 

som imiterades grundades på att de ansågs ha bra anseende och låg i framkant med 

hållbarhetsrapportering. När företag inom exempelvis samma bransch försöker efterlikna 

varandra på detta sätta bidrar det till en homogenitet som kan jämföras med en institutionell 

karaktär (Adams & McNicholas, 2007; Nygaard & Bengtsson, 2002). 

  

2.4 Upprättarens påverkan på innehållet 

Hur en hållbarhetsredovisning upprättas kan även bero på vilka personer som föreslås delta i 

arbetet (Adams 2002, O’Dwyer, 2005). Personerna bakom en hållbarhetsrapport kan både 

vara interna, såsom ledning, kommunikatörer, redovisare, och externa, såsom konsulter och 

andra rådgivare (Adams 2002, Arvidsson 2010). O’Dwyer (2005) menar att interna personer 
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drivs av skilda agendor, men alla har inte samma chans att få igenom sin agenda då de 

innehar olika positioner i organisationen. Enligt Adams (2002) väljer interna personer att 

bortse från redovisare när de sätter samman en grupp till hållbarhetsarbetet, då de anses sakna 

kunskap och lämplighet till att samla in information till hållbarhetsredovisningen. Studier har 

visat att oberoende av vems agenda som styr saknades exempelvis kunskap om hur företagets 

planering kan innefatta hållbarhetsarbete eller hur data samlas in och bearbetas på ett lämpligt 

sätt för att olika intressenters informationsbehov ska tillfredsställas (Adams 2002, Grahovar 

2016). Detta får konsekvenser för vilket perspektiv och vilken data som tas med i 

redovisningen. Grahovar (2016) nämner även att innehåll kan exkluderas då samspel personer 

emellan saknas. Detta begränsar de som sammanställer rapporten till att inkludera ett 

väsentligt och fullständigt innehåll på grund av att lösningar och underlag saknas. 

  

I motsats till begränsningen av kunskap hos interna personer, konstaterar O’Dwyer (2005) att 

externa personer i många fall innehar lämpligare sådana kunskaper som borde användas som 

en resurs vid behov. Det kan till exempel vara att revisorer kan bidra med sina kunskaper 

inom redovisning, kontrollfunktioner, system och hur insamlingen av material till 

hållbarhetsredovisningen kan gå till för att säkerställa att all väsentlig information kommer 

med (ibid). 

  

2.5 Omfattningens påverkan på kvaliteten 

När det talas om hållbarhetsrapporter specifikt har forskning uppmärksammat att innehållet i 

dessa inte sällan kritiseras, bland annat med hänsyn till jämförbarhet. Enligt Michelon, 

Pilonato och Ricceri (2015) har hållbarhetsredovisning kritiserats för avsaknaden av relevans 

och trovärdighet. Författarna anser att detta kan ses som ett misslyckande med att förbättra 

företags inverkan på hållbar utveckling. Vidare menar Michelon, Pilonato och Ricceri (2015) 

att jämförbara hållbarhetsrapporter bidrar till möjligheten att utvärdera och bedöma innehållet 

med andra rapporter. Författarna betonar vikten av att öka kvaliteten på hållbarhetsrapporter 

för att säkerställa dess syfte, därför bör företag använda sig av olika redovisningsmetoder 

såsom användandet av standardiserade riktlinjer samt implementera kvalitetssäkring av 

informationen (Michelon, Pilonato & Ricceri, 2015). Exempelvis genom att låta rapporten 

granskas av tredje part. 
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I likhet med Michelon, Pilonato och Ricceri (2015) problematiserar Hooks och van Staden 

(2011) den varierande kvaliteten på hållbarhetsrapporter. I en studie granskade författarna 

innehållet i hållbarhetsredovisningar och utifrån dessa bedömde kvaliteten på dem. Resultatet 

visade på en tydlig korrelation mellan kvaliteten och storleken på rapporterna (Hooks och van 

Staden, 2011). Ju större omfattning av hållbarhetsrapporten desto högre kvalitet på innehållet. 

Studien visade även på att hållbarhetsredovisningar generellt innehåller mycket text och 

författarna ställer sig frågan till hur intressenter ska förmå skilja på företag och jämföra dessa 

(Hooks & van Staden, 2011). Speciellt då redovisningarna har varierande utförande och hög 

variation av presenterade nyckeltal (Hooks & van Staden, 2011). 

  

Mängden hållbarhetsinformation som presenteras i relation till storleken på företag har likväl 

varit föremål för empiriska studier (Hackston & Milne, 1996; Holder-Webb m.fl., 2009; 

Patten, 2002). Resultaten av dessa tyder på att ju större företagen är, desto mer omfattande 

hållbarhetsinformation utlämnas. Hackston och Milne (1996) menar att detta kan bero på att 

större företag ägnar sig åt fler aktiviteter och därför påverkar miljön i större utsträckning. 

Patten (2002) delar denna uppfattning, men anser att det även kan förklaras med att större 

företag bedriver verksamheter som exponeras betydligt mer mot allmänheten, och därav 

genererar fler upplysningar för att uppnå legitimitet. Holder-Webb, Cohen, Nath och Wood 

(2009) anser att storlekseffekten endast existerar efter en speciell brytpunkt. Större företag 

har ofta fler intressenter och därför är det enligt forskarna mer sannolikt att dessa kräver en 

mer omfattande informationsdelning av hållbarhetsupplysningar (Hackstone och Milne, 

1996; Patten, 2002). Holder-Webb m.fl. (2009) diskuterar även det faktum att större företag 

har fler och oftast större aktieägare som kan leda till en ökad efterfrågan på information. Icke-

finansiella mått kan kompensera finansiella resultatmått vid strävan mot långsiktigt värde för 

aktieägarna (Holder-Webb m.fl., 2009). Det finns dock studier där något samband mellan 

mängden hållbarhetsinformation och storlek ej identifierats. Hackston och Milne (1996) 

förklarar att dessa undantag kan bero på att urvalen har varit för små i de aktuella studierna. 

  

Holder-Webb m.fl. (2009), likaså Hackston och Milne (1996), lyfter fram att även 

branschtillhörighet har betydelse för mängden redovisad hållbarhetsinformation. De 

branscher som har större påverkan på miljön tillhandahåller både större mängd och mer 

positiv information till skillnad från de som inte verkar i en liknande miljö. Enligt Hackston 

och Milne (1996) kan detta bero på att dessa branscher över lag är mer uppmärksammade och 

utsatta för kritik av deras inverkan på miljön. 
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Tidigare forskning visar även på att det finns en problematik med hur nyckeltal används inom 

hållbarhetsredovisning. Sorensen (2012) visar på i sin studie hur företag glömmer de sociala 

frågorna i hållbarhetsredovisningen då de endast intresserar sig för de ekonomiska 

nyckeltalen. Detta beror på, menar Sorensen (2012), att finansiella nyckeltal anses fortfarande 

vara viktigare är icke-finansiella nyckeltal. Arvidsson (2017) har identifierat samma problem 

i sin studie där de undersökta företagen har svårigheter med att besluta om vilka nyckeltal de 

ska fokusera på. Avsnitten innehållande nyckeltal är relativt ostrukturerade, men får en 

tydligare struktur över tid men är fortfarande tämligen allmän (Arvidsson, 2017). Samtidigt 

som företag betonar vikten av att kunna presentera bedömningsbara jämförelsetal menar 

Arvidsson (2017) att det går långsamt med operationaliseringen av nyckeltal. Vidare kan 

detta enligt Arvidsson (2017) skildra svårigheterna med varför nyckeltal relaterade till 

hållbarhetsarbetet inte utvecklas till valida och reliabla mätinstrument. Dessutom innebär det 

svårigheter att jämföra olika bolags prestationer med varandra. 

 

2.6 Redovisning av hållbarhetsfrågor 

Kvaliteten av en hållbarhetsrapport har även visat sig ha samband med vad för sorts 

hållbarhetsinformation som tas upp. Holder-Webb m.fl. (2009) konstaterar i sin studie att 

samhällsfrågor är den mest förekommande hållbarhetsfrågan i hållbarhetsrapporter, därefter 

var frågor relaterade till hälsa och säkerhet samt mångfald och medarbetare mest frekventa. 

Miljöfrågor kom först på en fjärde plats, följt av frågor relaterade till mänskliga rättigheter 

(Holder-Webb m.fl., 2009). Till skillnad mot denna studie visade Hackston och Milnes 

(1996) studie på att frågor om medarbetare var vanligt förekommande, medan miljöfrågor, 

samhällsfrågor samt konsumentfrågor redovisades i mindre utsträckning. Vidare visade deras 

studie att redovisning av energifrågor och övriga frågor var sällsynta (Hackston & Milnes, 

1996). Att studierna skiljer sig åt kan bero på att Holder-Webb m.fl. endast granskade stora 

företag, medan Hackston och Milne inte avgränsade sig till företagsstorlek. 

 

2.6.1 Redovisning av hållbarhetsfrågor inom detaljhandeln 

Frostenson, Helin och Sandström (2013) studerade svenska företag inom detaljhandeln. Ett 

av studiens syfte var att undersöka förekomsten av hållbarhetsredovisningar inom branschen 

samt beskriva vad de aktuella företagen valt att kommunicera kring med avseende på deras 
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interna hållbarhetsprocesser. Av studiens urval som omfattades av 208 detaljhandelsföretag, 

gav enbart elva företag ut en hållbarhetsredovisning och dessa kom att ligga till grund för 

studiens empiri. De elva företagen utgjorde dock tillsammans 71 av de 208 granskade 

företagen då moderbolag vanligen upprättar en hållbarhetsredovisning som deras dotterbolag 

inkluderas i. I likhet med andra forskare (Hackston & Milne, 1996; Holder-Webb m.fl., 2009; 

Patten, 2002) konstaterar författarna att det är de större bolagen och koncernerna som står för 

rapportering av hållbarhetsarbete. (Frostenson, Helin & Sandström, 2013) 

  

För att belysa vad för aspekter en hållbarhetsrapport kan omfatta använde Frostenson, Helin 

och Sandström (2013) sig av olika områden som en hållbarhetsredovisning kan beröra; miljö, 

arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, samhälle samt produktansvar. Utifrån dessa studerades 

redovisade visioner, strukturer, aktiviteter och resultat. Studien visade på en ojämn fördelning 

av områden och aspekter. Samtliga företag uppmärksammade miljöområdet, medan 

produktansvar gavs minst fokus. Klädföretag redovisade mer kring mänskliga rättigheter, 

medan livsmedelsföretag lade fokus på miljöfrågor. Vissa företag fokuserade på 

hållbarhetsfrågor relaterat till den egna kärnverksamheten, medan andra koncentrerade sig på 

aktiviteter som låg långt utanför denna. Generellt inriktade sig företagen på hållbarhetsfrågor 

och inte på deras operationella processer av hållbarhetsarbete. Vidare ansåg författarna att 

redovisningarna var bristfälliga gällande vilka strategier som används samt vilket utfall dessa 

fått, det vill säga hur de mätt och redovisat resultatet. (Frostenson, Helin & Sandström, 2013) 

  

Patten och Zhao (2014) är av samma mening som Frostenson, Helin och Sandström då de 

fann i sin studie att detaljhandelsföretag väljer att synliggöra initiativ och olika 

handlingsplaner inom hållbarhet, istället för att utvärdera och redovisa vad de faktiskt 

presterat med sitt hållbarhetsarbete. Författarna framhåller att detta kan bero på att de 

undersökta företagen inte hade hållbarhetsrapporterat i så många år när studien genomfördes. 

Därmed är en tänkbar utveckling att ju mer företag blir vana med att upprätta 

hållbarhetsredovisningar, desto mer fokus kommer läggas på att rapportera kring 

hållbarhetsutveckling hos företagen (Patten & Zhao, 2014). 
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2.7 GRI som normgivare 

Global Reporting Initiative, GRI, är en nätverksorganisation som har tagit fram 

internationella riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Trots att de flesta företag inte är tvingade 

till att hållbarhetsredovisa enligt GRI, är GRI den internationellt ledande standarden för 

hållbarhetsredovisning, både inom privat, som offentlig och ideell sektor (Michelon, Pilonato, 

& Ricceri 2015). Hållbarhetsresultat ska redovisas på ett sådant sätt att intressenter ges 

möjlighet att granska och bedöma förändringar i organisationens resultat över tid, men även i 

förhållande till andra organisationer. 

  

GRI:s riktlinjer består av redovisningsprinciper och vägledning samt standardupplysningar 

(GRI, 2006). Dessa principer handlar om balans, tillförlitlighet, precision, jämförbarhet, 

tydlighet samt tidpunkt för när redovisningen ska utfärdas för att informationen som 

redovisas uppnår önskad kvalitet (Westermark, 2013). Standardupplysningar består av 

riktlinjer om vilken information som är mest väsentlig både ur ett företags perspektiv som ur 

ett intressentperspektiv. Bland annat ingår resultatindikatorer som avser att ge jämförbar 

information beträffande hållbar utveckling. Hållbarhetsredovisning utefter GRI:s ramverk är 

således ingen märkning eller ett mål, utan kan istället ses som ett medel för ökad hållbarhet. 

 

2.8 Sammanfattning av teori 

Studien syftar till, som tidigare nämnts i avsnitt 1.3, att skapa förståelse för om det är möjligt 

att jämföra ett företags rapporterade hållbarhetsarbete med andra företags hållbarhets-

redovisningar inom samma bransch, och över tid. Då skillnader och likheter ska identifieras, 

kan möjligtvis del kopplingar göras utifrån tidigare forskares teorier om utformningen på 

hållbarhetsredovisningarna. Då studien inte är deduktiv med följande hypoteser, kan inte 

samtliga forskares teorier bekräftas eller förkastas, utan möjliga kopplingar kommer dras och 

eventuella diskussioner kommer att uppstå kring huruvida någon teori kan förklara utfallet av 

denna studie. En del av forskarnas teorier som tagits upp i detta kapitel kommer inte heller att 

kopplas till i analysen, utan beskrivs i kapitlet endast för att förse forskarna, läsaren, med en 

djupare förståelse av teorier och studier i ämnet som förekommit denna studie. 
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3. Metod 
I detta kapitel ges en redogörelse för de val och tillvägagångssätt som ligger till grund för att 
besvara studiens forskningsfråga. Först redogörs för ämnesvalet för att vidare behandla 
studiens ansats och angreppssätt. Vidare beskrivs studiens datainsamlingsmetod för att 
fortsätta med att redogöra för tillvägagångssättet med dess undersökningsteknik. En 
beskrivning av vilken typ av data som använts och studiens kvalitet tas även upp i detta 
avsnitt. 
  

3.1 Val av ämne 

Valet av undersökningsämne ansågs intressant då det är ett aktuellt ämne i och med att 

hållbarhetsredovisningar ständigt utvecklas samt att de på senare år implementeras och tar allt 

större plats som en del av företags årsredovisning (Arvidsson, 2017). För att hitta intressanta 

vinklar på ämnet gjordes en övergripande inläsning av artiklar. Bland annat väcktes intresset 

för Susanne Arvidssons artikel “Hållbarhetsrapportering i de största bolagen” i Balans 

(2017). Arvidsson är av den uppfattningen att det är problematiskt att jämföra hållbarhets-

rapporter med varandra och frågan som uppstod då var om detta även stämmer inom en 

specifik bransch. Trots de nya lagförändringarna om krav på hållbarhetsrapportering som 

infördes juli 2016, där krav ställs på vilka teman som ska redovisas, anses en jämförande 

studie av hållbarhetsredovisningar som fortfarande inte har påverkats av detta relevant då det 

nya lagkravet är relativt mjukt.  

  

Flertalet studier inom samma ämne som observerades under inläsningen hade använt sig av 

intervjuer med personer som utför hållbarhetsredovisning för att samla in information. 

Granskning av hållbarhetsrapporter hade i dessa fall skett i låg eller ingen utsträckning (se 

t.ex. Arvidsson, 2010; Grahovar, 2016). Av den anledningen blev denna undersökning 

intressant att utföra där hållbarhetsredovisningar istället granskades. Ämnet är även relevant 

eftersom en ökning av krav på hållbarhetsrapportering har lett till att allt fler 

revisionsbyråerna erbjuder ett växande utbud av tjänster gällande rapportering och 

granskning av hållbarhetsredovisning idag. 
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3.2 Undersökningsdesign och forskningsansats 

Utifrån studiens syfte är en komparativ design mest lämplig som undersökningsdesign 

eftersom studien riktar sig till att undersöka redovisade prestationer i olika företags 

hållbarhetsredovisningar. Här görs en jämförelse företagen emellan och även inom samma 

företag över tid. Därav anses den komparativa designen relevant för studien. Vid användandet 

av komparativ undersökningsdesign tillämpas identiska metoder för ett stadium av två eller 

flera olika och konstaterade fall. Komparativ design används med andra ord när 

undersökningar är inriktade på att beskriva och analysera skillnader genom jämförelser 

(Bryman & Bell, 2017).  

  

Vid valet av teoretiskt angreppssätt skiljer Bryman och Bell (2017) på tre olika ansatser; 

deduktiv, induktiv och abduktiv ansats. Den deduktiva ansatsen präglas av att teorin är en 

styrenhet som styr forskningen och tyngden ligger på teoriprövning, medan det motsatta 

förhållandet råder vid induktiv ansats där det är forskningen som styr teorin och tyngden 

läggs på generering av teorier (Bryman & Bell, 2017). Den abduktiva ansatsen består av drag 

från de båda ovannämnda ansatserna, samtidigt som metoden förses med nya moment.  

 

Denna studie har ett abduktivt tillvägagångssätt eftersom studien innehåller både deduktiva 

och induktiva inslag. Deduktiva inslag, då kunskap har erhållits från tidigare forskning och 

teorier kring hållbarhetsredovisning innan empirin samlades in, men även för att rapporterna 

tolkas utifrån ett förutbestämt kodningsschema. Induktiva inslag, då denna studie inte 

använder sig av hypoteser som vanligen utformas vid en deduktiv ansats. Detta eftersom ett 

neutralt förhållningssätt ansågs vara betydelsefullt vid tolkning av text i hållbarhets-

rapporterna. En abduktiv ansats låser inte fast forskaren vid förutbestämda teorier, utan 

istället ges möjligheten till att arbeta mer objektivt (Bryman & Bell, 2017). Detta 

förhållningssätt har varit behjälpligt för denna studie för att uppnå objektivitet vid insamling 

av data. Studiens data har analyserats utefter ett till en början förutbestämt kodningsschema 

(se avsnitt 3.6), men under analysens gång har ett öppet förhållningssätt använts för att även 

kunna komplettera med ytterligare kategorier om den data som samlas in kräver detta. 

 



 18 

3.3 Forskningsstrategi 

En hållbarhetsredovisning innehåller en stor mängd data. Vid en analys av dess jämförbarhet 

över tid samt med andra hållbarhetsredovisningar bör en strategi användas för att på ett 

effektivt sätt läsa, sammanställa och analysera den data som rapporter innehåller. För att 

besvara studiens frågeställning tillämpas en kvantitativ forskningsstrategi med kvalitativa 

inslag. Kvantitativ forskning kan betraktas som en forskningsstrategi som betonar 

kvantifiering när det gäller analys och insamling av data, medan kvalitativ forskningsstrategi 

lägger större vikt på mjuka värden samt på tolkning av meningar och ord (Bryman & Bell, 

2017). Ur en kvantitativ utgångspunkt är det forskaren som styr, till skillnad mot en kvalitativ 

där det snarare är det undersökta objektets perspektiv som styr (Bryman & Bell (2017). Då 

tidigare forskning visar att företag har en tendens till att ändra struktur och utformning av 

sina rapporter från år till år, anser Frostenson, Helin & Sandström (2013) att en kombination 

av de båda strategierna är mest lämplig för att få ett mer detaljerat resultat. 

  

I denna studie har både meningar och nyckeltal kvantifierats, där kvalitativa inslag blev 

aktuellt i själva tolkningen av meningar. Hackston och Milne (1996) anser att kvantitativa 

studier där meningar räknas är mer användbart än kvantifiering av ord. Denna studie har valt 

att tolka meningar eftersom dessa ger en mer beskrivande innebörd än ett enskilt ord. På detta 

vis samlas mer detaljerad information in och det implicita betydelsen i texten fångas upp i 

större utsträckningen än om sökningar på enskilda ord hade använts. Kvantifieringen har 

genomförts med hjälp av en innehållsanalys. 

 

3.4 Innehållsanalys 

Forskningsmetoden som valts för att besvara denna studies syfte är innehållsanalys. Den 

används främst vid analys av innehåll i olika typer av texter, men kan även användas för 

språkutbyten och fysiska debatter (Denscombe, 2016). Innehållsanalys är vanligt 

förekommande vid undersökning av hållbarhetsrapportering, vilket gör att den numera anses 

vara valid inom ämnet (Hooks & van Staden 2011; se även Frostenson, Helin & Sandström, 

2013; Holder-Webb m.fl., 2009; Patten & Zhao, 2014). Användandet av innehållsanalys som 

metod för denna studie har som avsikt att redovisa en övergripande bild av hållbarhets-

rapportering över tid. Syftet med innehållsanalys är att genomföra en objektiv och 

systematisk beskrivning av det studerade materialet för att i ett senare skede kunna dra 
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slutsatser utifrån dessa genom att kvantifiera innehållet i texten (Denscombe, 2016). 

Objektivitet i studien skapas genom tydliga kategoriseringar av den data som ska samlas in 

(Bryman & Bell, 2017; Denscombe, 2016). Metoden kan delas in i två huvudtyper; 

kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ innehållsanalys (Lundahl & Skärvad, 2016). 

Kvantitativ innehållsanalys innebär kvantifierad mätning av olika enheter eller teman i texter. 

Styrkorna med den är att den har hög grad av systematisk och strikta regler för vad som ska 

kodas samt hur dessa bör tolkas (Denscombe, 2016). Detta resulterar i en möjlighet att 

genomföra enklare former av statistisk beräkning, vilket blir aktuellt i denna studie då den 

ämnar att använda kvantitativ innehållsanalys vid insamling av data relaterat till nyckeltal. 

 

Den kvalitativa innehållsanalysen innebär systematisk kategorisering av mönster och teman i 

texter, där intresset snarare ligger på språk, betydelse och mening i texten (Lundahl & 

Skärvad, 2016). I det här fallet bygger tolkning av text på ett mer hermeneutisk 

förhållningssätt, än kvantitativ innehållsanalys, då större tyngd läggs på den subjektiva 

förståelsen av texten, eftersom det handlar om att tolka och förstå delar, helhet och kontext i 

en text (Denscombe, 2016; Lundahl & Skärvad, 2016). Då denna studie även avser att samla 

in meningar som berör hållbarhet, vilket vid insamling av dessa kräver tolkning och förståelse 

för dess innebörd, kommer den kvalitativa innehållsanalysen väl till pass. Gemensamt för de 

båda typerna av innehållsanalys är att på förhand välja ut innehållsenheter och ett system för 

kodning, ett så kallat kodningsschema (Bryman & Bell, 2017). De följer även liknande 

förhållningssätt gällande validitet och reliabilitet (Hooks & van Staden 2011). Kodning av 

kvantitativ data är fast och oföränderlig, medan kodning av kvalitativ data förändras och 

omvärderas över tid. Likt Hooks och van Stadens studie (2011) där de använt sig av ett 

blandmått för att bedöma kvaliteten på hållbarhetsrapporter på lämpligaste sätt, har denna 

studie tillämpat både kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. 

 

3.5 Datainsamling 

Vid insamling av data granskades först vilka företag som dominerade inom nämnd bransch, 

till hjälp användes branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel (u.å.). Utefter detta urval 

gjordes en utvärdering med hjälp av de aktuella företagens webbsidor för att identifiera vilka 

som valt att hållbarhetsredovisa. De företag som inte hade någon hållbarhetsredovisning på 

sin webbsida kontaktades via mail och ombads att mejla sina hållbarhetsrapporter. För varje 
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företag kontrollerades det att hållbarhetsredovisning hade upprättats 2016, samt två år bakåt i 

tiden. Tidigare forskning har visat att den innehållsmässiga utvecklingen av hållbarhets-

redovisningar har förändrats markant under perioden 2008 till 2015 (se t.ex. Arvidsson, 

2017), av den orsaken föll denna studiens val på tre sammanhängande år eftersom detta 

kunde ge en mer rättvisande bild utifrån företagens förutsättningar. 
  

3.5.1 Val av företag 

Samtliga valda och undersökta företag är svenska bolag inom dagligvaruhandeln i Sverige. 

Studien inriktar sig endast på svenska bolag på grund av att branschen bland annat skiljer sig 

åt mellan länder och därför ansågs det naturligt att studera bolag som verkar i samma 

omgivning. Anledningen till att endast en bransch undersöks är för att olika branscher har 

olika agendor, intressenter och problem. Av den orsaken kan det bli en mer rättvisande bild 

att jämföra företag inom samma bransch med liknande ändamål och problematik. Urvalet 

som gjordes bestod av de sex största bolagen, sett till marknadsandel, inom dagligvaru-

handeln. Dessa företag ansågs relevanta på grund av sin storlek, kapital, intressenter och 

påverkan på bransch och omvärld. 

 

   
 

Två av bolagen hållbarhetsredovisar inte ännu, Bergendahls och Netto, och därmed kunde de 

inte undersökas. De undersökta företagen är därför Axfood, Coop Sverige, Ica Gruppen och 
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Lidl Sverige. De hållbarhetsredovisningar som undersöks är för åren 2016, 2015 och 2014. 

Samtliga företag, förutom Lidl, använde sig av kalenderår som räkenskapsår. I Lidls fall, som 

hade brutet räkenskapsår 1 mars - 28 februari, ansågs det år som det brutna räkenskapsåret 

började på vara det aktuella året. 

 

3.6 Tillvägagångssätt 

Innan granskning av hållbarhetsredovisningarna började, utformades ett kodningsschema i 

Excel. Detta schema fungerade som underlag både för den kvantitativa innehållsanalysen, det 

vill säga när nyckeltal samlades in, och för den kvalitativa innehållsanalysen när meningar 

rörande hållbarhet identifierades. Vid utarbetning av kodningsschemat skulle en rad teman 

rörande hållbarhet utformas, därför granskades de upplysningskrav som olika regelverk 

använde sig av för att få en bild över vilken sorts upplysningar som kan och bör förekomma i 

en hållbarhetsredovisning. De främsta externa regelverk var GRI, ISO 14000, ISO 26000, SA 

8000, där samband och mönster som var gemensamt för dem eftersöktes, med hänsyn till 

vilka områden de berörde. Till exempel för temat Mänskliga rättigheter och anti-korruption 

studerades SA 8000 som är inriktad på mänskliga rättigheter och innefattar nio 

grundläggande områden, bland annat barnarbete, diskriminering, ledning och lön. Det 

tillsammans med GRI och ISO 26000, som också tar upp mänskliga rättigheter, identifierades 

kategorier underliggande detta tema. Detta resulterade i fyra underkategorier till temat 

Mänskliga rättigheter och anti-korruption: barnarbete, diskriminering, samhällsengagemang 

samt anti-korruption och mutor. Enligt ttill exempel GRI är anti-korruption och mutor två 

olika kategorier, vilket denna studies kodningsschema utgick ifrån först, men då de 

undersökta företagen skriver om dessa två ämnen i samma sammanhang slogs dessa två 

kategorier ihop vid själva kodningen av data. Detta för att det var svårt att separera dessa två 

från varandra vid kodning av data utan att minska validiteten på resultatet, eftersom de 

begreppen har ungefär samma betydelse. 

 

Fyra huvudteman identifierades slutligen; miljö, sociala förhållanden, personal samt 

mänskliga rättigheter och anti-korruption. En del tidigare forskning där kodningsschema har 

använts för att analysera hållbarhetsredovisningar har forskarna utgått från GRI:s regelverk 

och deras indikatorer när de utformat ett kodningsschema (se Holder-Webb, 2009; 

Frostenson, Helin & Sandström, 2013). Gutrie m.fl. (2008, se Patten & Zhao, 2014) menar 
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däremot att det är lämpligare att tillämpa en branschspecifik måttstock vid undersökning av 

hållbarhetsrapporter, än att använda en allmän icke specifik måttstock grundad på exempelvis 

GRI. Även om GRI enligt Michelon, Pilonato, och Ricceri (2015) blivit det mest accepterade 

och använda regelverket för företag, pekar Hahn och Kühnen (2013) på att användandet av 

GRI vid jämförelse av hållbarhetsrapporter ur användarens perspektiv likväl forskarens kan 

ge en ofullständig bild av innehållet. Det kan bli en vinklad bild där GRI styr agendan. 

Intressenter, som först och främst är användare av hållbarhetsrapporter, besitter sällan 

kunskapen om GRI:s indikatorer. Denna studies kodningsschema har därför skapats ur en 

samlad bild av olika regelverk, samt anpassats utefter den specifika branschen. 

  

Utifrån de valda fyra teman identifierades olika kategorier som kodningen skulle följa, som 

exempelvis för miljö; energi, avfall, utsläpp samt biologisk mångfald. Eftersom syftet med 

studien är att studera jämförbarheten i hållbarhetsrapporter, är det viktigt med konsekvent 

användning av kodningsschemat. Av den anledningen fick varje kategori en definition som 

skulle hjälpa till att koda rätt. För exempelvis kategorin biologisk mångfald löd definitionen: 

“t.ex. hållbart jord- och skogsbruk, fiskbestånd och ekosystem”. 
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Vissa kategorier kan uppfattas som att de går in i varandra, se tabell 3:1, och till viss del 

skildrar samma fenomen, alternativt att de kan kategoriseras in under fler än ett tema. Detta 

har tagits i beaktande dels under själva tematiseringen, dels under kodningens gång. 

Definitionerna av varje kategori har därför varit behjälpliga. Andra kategorier kan ibland 

beröra innehåll som är reglerad av ÅRL, till exempel redovisning av sjukfrånvaro som hör till 

“hälsa och arbetsmiljö”. I detta fall hade det blivit missvisande att ta med det i jämförelsen då 

samtliga bolag följer ÅRL. Istället har innehåll rörande sjukfrånvaro kodats när ytterligare 

information har getts, exempelvis könsfördelning av sjukfrånvaro eller långtidssjukskrivning. 

Vidare utfördes en test-kodning av en hållbarhetsrapport för att säkerställa eventuella brister i 

kodningsschemat. 

  

En del företag hade integrerat hållbarhetsredovisning tillsammans med årsredovisningen, 

medan andra valt att ha den som en separat rapport. Vid integrerad rapportering har data 

endast hämtats från de avsnitt som handlar om hållbarhet. I de flesta fallen var avsnitten om 

hållbarhetsredovisning markerade i rapporternas innehållsförteckning, vilket underlättade 

insamlingen av data. 

 

3.6.1 Bearbetning och kodning av data 

Vid den kvantitativa innehållsanalysen låg fokus på att söka fram och koda de nyckeltal som 

uttrycktes dels i procent, dels i mätetal relaterade till miljö- och samhällspåverkan. 

Rapporterna gicks igenom uppifrån och ned i aktuella avsnitt. Företagen använde sig till viss 

del av olika uttryck för samma typ av nyckeltal, därför kodades dessa om till en och samma 

kod för att förenkla processen vid sammanställningen. Nyckeltalen kategoriserades in år för 

år i kodningsschemat utifrån de olika teman och kategorier. Tema och kategorier stod 

vertikalt och företagen därefter horisontellt. Sedan räknades antalet nyckeltal av varje 

kategori som företagen valt att redovisa och fördes in i Excel för att jämföra de olika 

företagens användning av nyckeltal; mellan företag men även över tid inom ett och samma 

företag. 

  

Vid kodning av den kvalitativa innehållsanalysen låg fokus istället på den löpande texten i 

rapporterna och identifiera de meningar som berörde hållbarhet och kunde klassificeras in i 

studiens kodningsschema. Vid läsning av rapporterna markerades varje mening som berörde 

något av de förutbestämda temana och sedan sorterades de in i kodningsschemat. Här togs det 
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hänsyn till både det synliga, explicita, innehållet, men även till det underförstådda, implicita, 

innehållet. I vissa rapporter förekom identiska meningar i flera avsnitt i texten. Dessa 

meningar valdes att räknas som en (1) då de betyder exakt samma sak och således inte säger 

något om jämförelsen rapporter emellan, utan snarare kan ses som en upprepning av ett visst 

uttryck. 

  

Även här konverterades data i kodningsschemat till siffror och bedömdes sedan enligt 

följande skala: 

                                         

                   0.   Temat nämns inte noll meningar 

1.     Temat nämns med mindre än tre meningar 

2.     Temat nämns med minst fyra meningar 

3.     Temat nämns med minst sju meningar 

4.     Temat nämns med minst tio meningar 

5.     Temat nämns med minst 13 meningar 

6.     Temat nämns med minst 16 meningar 

  

Skalan ovan är inspirerad av studier från Hackston och Milnes (1996) och Holder-Webb m.fl. 

(2009). Hackston och Milne undersöker om storleken på företag har betydelse för mängden 

miljöupplysningar som anges i hållbarhetsredovisningar. I studien diskuterar de hur problem 

kan uppstå vid användandet av en för snäv gradering av skala. En skala med för få grader kan 

göra att spridningen blir begränsad och kan därför ge en bild av resultatet som inte är korrekt 

(Hackston & Milne, 1996). Om ett företag exempelvis beskriver “utsläpp” i tio meningar 

skulle de räknas som jämlika med ett företag som endast beskriver “utsläpp” med tre 

meningar vid en för snäv skala. Hackston och Milne (1996) använde en fyrgradig skala som 

enligt dem resulterade i ett mer uttömmande resultat. Holder-Webb m.fl. (2009) använder sig 

av en sjugradig skala då de ansåg att denna utgjorde en rättvisare fördelning av deras 

insamlade data. I likhet med Holder-Webb har denna studie använts sig av en sjugradig skala 

då denna variant ansågs ge en tydligare spridning av den data analysen gav. 
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3.7 Metodkritik 

En innehållsanalys kan göras på olika sätt, antingen då det explicita innehållet tolkas, det vill 

säga det som uttrycks i texten eller så kan det implicita innehållet granskas. Bryder (1985) 

menar att forskaren behöver tolka texten för att granska det implicita innehållet. Denna studie 

tillämpar en kvantitativ innehållsanalys med kvalitativa inslag, vilket innebär att förutom 

kvantifiering har även text tolkats. Nackdelar med innehållsanalys är exempelvis subjektivitet 

i tolkning och att den som analyserar endast hittar det den letar efter. Då en abduktiv ansats 

tillämpats i denna studie och inga hypoteser har utformats, har risken minimerats för en 

subjektiv inställning vid insamlandet av data. Vad gäller kvantitativ innehållsanalys talas det 

ofta om validitet och reliabilitet, medan den kvalitativa grenen istället använder orden 

trovärdighet, beroende och om studien är överförbar. 

  

Bland den kritik som Bryman och Bell (2017) framför gentemot kvantitativ och kvalitativ 

forskning återfinns risken för låg reliabilitet. Reliabilitet är ett mått på tillförlitligheten i en 

studie. Reliabiliteten kan delas upp i två delar, extern och intern reliabilitet. Intern reliabilitet 

innebär att forskarna som genomför studien ska vara överens om hur undersökningens data 

ska tolkas. För denna studie säkerställdes att varje hållbarhetsrapport granskades och 

analyserades på samma sätt genom att dels utforma ett tydligt kodningsschema och dels 

kontrollera under analysens gång att data kodades rätt oberoende av vem som utförde det. En 

svaghet med detta tillvägagångssätt är att det kan vara svårt att utforma ett kodningsschema 

som är fri från problem. Ett problem som uppkom i denna studie var att det uppstod 

svårigheter att koda vissa meningar under rätt kategori då de utefter sin betydelse kunde 

tillhöra fler än en kategori. Till exempel var till en början Utsläpp från transporter en enskild 

underkategori till temat Miljö, men under kodningens gång upptäckte vi att nyckeltal liksom 

meningar rörande transporters utsläpp likväl kunde kodas till kategorin Utsläpp. Detta gjorde 

att de båda kategorierna slogs ihop till en, Utsläpp. Detta är enligt Bryder (1985) ett vanligt 

förekommande problem vid användning av en innehållsanalys och bör beaktas under 

analysens gång. 

 

Extern reliabilitet innebär i vilken utsträckning en studie kan replikeras. Detta är ett kriterium 

som kan vara svårt att uppfylla då en innehållsanalys har tillämpats, eftersom tolkningar av 

både explicita och implicita texter har gjorts. Till exempel år 2014 hade ett företag nämnt 

“etnicitet” medan året därpå har de skrivit “människor med olika bakgrund” vilket det vid 
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båda har angetts att företagen arbetar med mångfald. Risken som kan uppstå vid en 

replikation av studien är att samma tolkning kanske inte kommer att göras, vilket försvårar 

möjligheten att replikera undersökningen med ett likadant utfall. För att på bästa möjliga sätt 

kunna replikera denna studie, har en noggrann redogörelse för hur kategoriseringen gjorts, en 

välutformad datainsamlingsmetod har beskrivits och även i vilket sammanhang 

datainsamlingen genomförts. Tyngdpunkten har även legat i att använda ett konsekvent 

tillvägagångssätt genom hela studien, det vill säga samma bedömningar företagen emellan 

och inom samma företag år för år. 

  

Det finns olika slag av validitet och gällande denna studie tas två olika slag upp; den externa 

och den interna. I denna studie kan den externa validiteten ifrågasättas. Extern validitet 

innebär att resultatet från en undersökning kan generaliseras utöver den specifika 

undersökningskontexten (Bryman & Bell, 2017). För att öka den externa validiteten skulle 

det vara lämpligt att granska fler företag eftersom undersökningen endast består av fyra 

granskade företag. Men då den svenska dagligvarubranschen består av ett flertal företag som 

ännu inte hållbarhetsredovisar, bör antalet granskade företag i nuläget vara tillräckligt för att 

ge en representativ bild av utfallet för hela branschen. Marknaden till stor del är en 

oligopolmarknad marknad då marknaden domineras av ett fåtal aktörer som erbjuder både 

identiska varor, men även substitut. Att marknaden är en oligopolmarknad beror på att 

exempelvis ICA, Coop och Axfood innehar mer än 80 procent av marknadsandelarna 

tillsammans (Konkurrensverket, 2011). 

 

Den interna validiteten är den andra typen av validitet, även denna kan ifrågasättas i denna 

studie. Den interna validiteten syftar till att säkerhetsställa att mäta det som studien avser att 

mäta, vikten ligger i att säkerhetsställa att det som är avsett att testas genomförs korrekt 

(Bryman & Bell, 2017). Även om innehållsanalys per automatik har en viss subjektivitet, då 

det är forskaren som utefter sin egen uppfattning tolkar och analyserar data, finns det risk för 

lägre intern validitet eftersom den mänskliga faktorn vid sammanställningen av data alltid 

spelar in i dessa sammanhang. Innehållsanalysen kan inte heller vara bättre än den 

ursprungliga källan som den utgår ifrån (Denscombe, 2016). För att säkerställa att resultaten 

inte påverkas av personliga uppfattningar har hållbarhetsredovisningar granskats noggrant för 

att få med all relevant information som varit nödvändig för att kunna dra tillförlitliga 

slutsatser. Kontrolläsning av data har även genomförts flertalet gånger för att minimera risken 

för minskad validitet.   
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras resultatet från studiens kvalitativa och kvantitativa 
innehållsanalys. Resultaten som studien genererat redogörs systematiskt utefter de teman 
som utgjort kodningsschemat under undersökningens gång. Resultaten presenteras i tabeller. 
Önskas en djupare information om studiens insamlade data hänvisas läsaren till bilagorna i 
slutet rapporten. 
 

4.1 Om företagen 

Axfood 

Axfood är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och utgör den tredje största aktören inom 

dagligvaruhandeln i Sverige. De bedriver detaljhandel bland annat inom sina egenägda 

butiker Willys och Hemköp, samt partihandel genom Dagab och Axfood Närlivs. Företaget 

har hållbarhets-redovisat sedan 2005 och använder sig av redovisningsstandarden GRI. 

Hållbarhets-redovisningen är sedan 2016 integrerad med årsredovisningen och granskas av 

Deloitte AB. 

  

Coop 

Coop Sverige ägs av sina medlemmar genom Kooperativa förbundet, KF, och 

Konsumentföreningen Stockholm, Kfs. Företaget är den andra största aktören inom 

dagligvaruhandeln i Sverige. De bedriver detaljhandel genom sina olika butikskoncept såsom 

Lilla och Stora Coop, samt partihandel genom Coop Daglivs. Företaget har hållbarhets-

redovisat sedan 2006 och använder sig av redovisningsstandarden GRI. Hållbarhets-

redovisningen är integrerad med årsredovisningen och granskas av PWC. 

  

ICA 

Ica Gruppen är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och innehar hälften av marknadsandelarna 

inom branschen. De bedriver detaljhandel genom handlarägda butiker, samt partihandel 

genom Ica Special. Företaget har hållbarhetsredovisat sedan 2006 och använder sig av 

redovisningsstandarden GRI. Hållbarhetsredovisningen är integrerad med årsredovisningen 

och översiktligt granskad av tredje part, Ernst & Young AB. 
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Lidl 

Lidl Sverige är dotterbolag till tyska Lidl Stiftung & CO KG och har sedan 2003 haft butiker 

i Sverige. Lidl Sverige är den femte största aktören inom den svenska dagligvaruhandeln. De 

bedriver detaljhandel i Sverige genom sina fysiska butiker. Företaget har hållbarhetsredovisat 

sedan 2013 och använder sig av redovisningsstandarden GRI. Hållbarhetsredovisningen är 

fristående och granskas av Ernst & Young AB. 

  

Nedan, i tabell 4:1, följer en sammanställning av de studerade företagens resultat, medelantal 

av anställda och marknadsandel. Samtliga av dessa uppgifter är hämtade från företagens 

årsredovisningar 2016. Tabell 4:1 innefattar även hur många sidor av varje rapport som 

omfattade hållbarhetsredovisning. 

  

 
 

4.2 Miljö 

 
 

Tabell 4:2 visar redovisade prestationer i förhållande till temat Miljö i löpande text för 

Axfood, Coop, Ica och Lidl åren 2014 till 2016. Samtliga företag redovisar inom varje 

kategori. Antal meningar löper från skala 1 till skala 6. År 2016 snittar Axfood på skala 4,25, 
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år 2015 ligger snittet på 3 och år 2014 var den 2,75. Coop snittar 2016 4,5 i skala, år 2015 

ligger snittet på 3,25 och år 2014 var medel på skalan 3. Ica snittar 3,25 år 2016, år 2015 

ligger snittet på 2 och år 2014 är snittet 2,25. Lidl har ett snitt på 4,25 år 2016, år 2015 ligger 

snittet på 4 medan det ligger på 3,25 år 2014. 

 

 
  

Tabell 4:3 visar redovisade prestationer i form av nyckeltal rörande temat Miljö för Axfood, 

Coop, Ica och Lidl åren 2014 till 2016. Ica och Lidl redovisar 100 procent inom temat, medan 

Axfood avviker med 25 procent år 2016 och 2014 och Coop avviker med 25 procent 2016 

och 2015. Antal nyckeltal förekommer från 0 till 10 stycken inom detta tema. Företagen 

snittar mellan 4 till 6,5 antal nyckeltal. 

 

4.3 Sociala förhållanden 
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Tabell 4:4 visar redovisade prestationer i förhållande till temat Sociala förhållanden i löpande 

text för Axfood, Coop, Ica och Lidl åren 2014 till 2016. Samtliga företag redovisar inom 

varje kategori. Antal meningar löper från skala 1 till skala 6. År 2016 snittar Axfood på skala 

4,5, år 2015 2,5 och år 2014 var låg den på 3. Coop snittar 2016 4 i skala, år 2014 var medel 

på skalan 3,5. Ica snittar 5,5 år 2016 och 3 år 2014. Lidl har ett snitt på 2 år 2016, medan år 

2014 var det 3. 

 

 
  

Tabell 4:5 visar redovisade prestationer i form av nyckeltal rörande temat Sociala 

förhållanden för Axfood, Coop, Ica och Lidl åren 2014 till 2016. Ica redovisar 100 procent 

inom temat, medan Axfood och Lidl avviker med 50 procent samtliga år. Coop avviker med 

50 procent år 2016. Antal nyckeltal förekommer från 0 till 2 stycken inom detta tema. 

Företagen snittar mellan 0,5 till 1,5 nyckeltal. 

 

4.4 Personal 
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Tabell 4:6 visar redovisade prestationer i förhållande till temat Personal i löpande text för 

Axfood, Coop, Ica och Lidl åren 2014 till 2016. Samtliga företag redovisar inom samtliga 

kategorier. Antal meningar löper från skala 1 till skala 6. År 2016 snittar Axfood på skala 

4,25, år 2014 var den 2,75. Coop snittar 2016 4,5 i skala, år 2014 var medel på skalan 3. Ica 

snittar 3,25 år 2016 och 2,25 år 2014. Lidl har ett snitt på 4,25 år 2016, medan år 2014 var det 

3,25. 

 

 
  

Tabell 4:7 visar redovisade prestationer i form av nyckeltal rörande temat Personal för 

Axfood, Coop, Ica och Lidl åren 2014 till 2016. Samtliga företag redovisar nyckeltal inom 

varje tema. Antal nyckeltal förekommer från 1 till 8 stycken inom detta område. Företagen 

snittar mellan 2 till 4,5 antal nyckeltal. 

 

4.5 Mänskliga rättigheter och anti-korruption 
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Tabell 4:8 visar redovisade prestationer i förhållande till temat Mänskliga rättigheter och 

anti-korruption i löpande text för Axfood, Coop, Ica och Lidl åren 2014 till 2016. Ica och 

Coop redovisar inom varje kategori, medan Axfood och Coop inte gör det. Antal meningar 

löper från skala 0 till skala 6. År 2016 snittar Axfood på skala 1,5, år 2015 ligger snittet på 

0,75 och år 2014 var den 0,75. Coop snittar 2016 1,5 i skala, år 2015 ligger snittet på 1 och år 

2014 var medel på skalan 0,75. Ica snittar 1,25 år 2016, år 2015 ligger snittet på 1,5 och 2014 

är snittet 2. Lidl har ett snitt på 1,75 år 2016, år 2015 ligger snittet på 1,5 medan snittet år 

2014 var det 2. 

 

 
  

Tabell 4:9 visar redovisade prestationer i form av nyckeltal rörande temat Mänskliga 

rättigheter och anti-korruption för Axfood, Coop, Ica och Lidl år 2014 till 2016. Samtliga 

företag avviker med 75-100 procent varje år. Antal nyckeltal förekommer från 0 till 2 stycken 

inom detta tema. Företagen snittar mellan 0 och 0,25 nyckeltal. 
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4.6 Sammanställning av empiri 

Nedan, i tabell 4:10, visas en sammanställning av den totala andelen teman som tas upp i 

löpande text, samt som nyckeltal för respektive företag för åren 2014 till 2016. 

 

 
  

I den löpande texten berörde Axfood samtliga teman år 2016 till skillnad från åren 2015 och 

2014 där andelen var 85 procent. År 2016 rapporterade Coop 85 procent av temana, till 

skillnad från åren 2015 och 2014 där 77 procent rapporterades. Ica redovisade 92 procent av 

teman år 2016 och 2015, medan år 2014 var andelen 85 procent. Lidl redovisade samtliga år 

92 procent av temana. 

  

Avseende nyckeltal tog Axfood upp 50 procent år 2016, 58 procent år 2015 och 50 procent år 

2014. Coop tog upp 58 procent år 2016, år 2015 67 procent och år 2014 75 procent. 

Ica tog upp 75 procent år 2016 och 67 procent de två tidigare åren. Lidl tog upp 67 procent 

samtliga år. 
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5. Analysdiskussion 
I kapitlet kommer resultatet att diskuteras utifrån miljö, sociala förhållanden, personal, 
mänskliga rättigheter och anti-korruption. Först diskuteras företagen var för sig. Vidare 
kommer diskussionen behandla en jämförelse mellan företagen. Analysen av den insamlade 
empirin kommer att vävas samman med studiens referensram. Slutligen presenteras en 
sammanfattning av kapitlet. 
  

5.1 Miljö 

5.1.1 Axfood 

Axfood redovisar inom samtliga kategorier för sina prestationer i löpande text, detta gäller 

även för nyckeltal 2015, medan 2016 liksom 2014 täcks 75 procent av temana upp. 

Redovisning av både Energi och Utsläpp har ökat från år till år, vilket kan stämma överens 

med Patten och Zhao (2014) då de anser att företag för varje år blir mer vana med att 

sammanställa och publicera hållbarhetsredovisningar. Redovisning av Avfall har däremot 

minskat över åren och inget tydligt mönster kunde skådas gällande redovisning av Biologisk 

mångfald. Även detta kan stämma överens med vad ovanstående forskare anser. Anledningen 

till att exempelvis prestationsredovisningen av avfall har minskat kan bero på att det inte 

längre anses behövas. Detta eftersom ju mer företaget blir vana med att redovisa desto mer 

skapar de en större förståelse för vad som efterfrågas. Speciellt då de varje år gör en 

väsentlighetsanalys, för att få en uppdaterad bild av vad intressenterna anser vara väsentligt 

att upplysa om. 

  

Redovisningen av nyckeltal varierade däremot mellan åren. Antal nyckeltal som kan kopplas 

till kategorin Energi var konstant. Inom Avfall redovisas nyckeltal endast 2015, två stycken. 

Utsläpp redovisas färre nyckeltal 2016 än de andra två jämförelseåren. Generellt har antalet 

nyckeltal halverats 2016 jämfört med de andra åren. Utsläpp är den kategori där flest 

nyckeltal redovisas inom. Detta resultat, att det varierar bland användandet av nyckeltal, 

stämmer också överens med vad Arvidsson (2017) kom fram till. Denna studie kan däremot 

inte dra några slutsatser om att det går långsamt med operationaliseringen av nyckeltal, såsom 

Arvidsson (2017) gör i sin studie, men utefter denna studiens resultat kan detta stämma. 
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5.1.2 Coop 

Coop tar visserligen upp samtliga kategorier inom temat Miljö i löpande text, men det skiljer 

sig i redovisning av nyckeltal där täckningsandelen är 75 procent år 2016 och 2015. Det 

handlar om avsaknaden av nyckeltal relaterade till Avfall, år 2016 och 2015. Coop redovisar 

alltså inte något prestationsresultat i siffror på hur mycket avfall de ger upphov till under ett 

år, till exempel mängden farligt avfall eller brännbart avfall. År 2014 hade de med fem 

avfalls-nyckeltal, till exempel “organiskt avfall” och “återvunnet avfall”. För att förbättra 

möjligheten till att jämföra deras rapporter över åren borde de ha fortsatt redovisa dessa 

nyckeltal, i enlighet med Michelon, Pilonato och Ricceris (2015) teori om att konsekvent 

användande av nyckeltal över flera år förbättrar jämförbarheten i rapporterna. Ett exempel på 

det motsatta där det finns tydliga likheter är under kategorin Utsläpp där de upplyser om nio 

respektive åtta nyckeltal samtliga år. Det är ett konsekvent användande av likadana nyckeltal. 

Coop är dock relativt konsekventa med antalet specifika nyckeltal generellt inom temat Miljö, 

då snittet av antalet nyckeltal är ungefär detsamma från år till år trots att de inte redovisar 

något relaterat till avfallshantering. Detta beror på att de successivt ökar redovisningen av 

nyckeltal relaterade till Energi och Biologiskt mångfald från år till år. Detta gäller även i den 

löpande texten. Antalet meningar om utförda prestationer relaterade till Energi och Utsläpp 

ökar från år till år, detta syns speciellt då skalan för Utsläpp ökar med två skalnivåer varje år. 

  

5.1.3 Ica 

Samtliga kategorier inom temat Miljö berör Ica när de redogör för sina prestationer under 

åren 2014 till 2016, både i löpande text och som nyckeltal. Det är stor spridning på vilka 

kategorier de väljer att lyfta fram mellan åren i löpande text, vilket gör att skillnaderna blir 

stora mellan åren. Biologiskt mångfald är den kategori som under samtliga år nämns i flest 

meningar, följt av Avfall och Utsläpp. En jämförelse av åren 2014 och 2016 skriver Ica 

mindre 2016 om vilka aktiviteter de utför relaterade till energiförbrukning än 2014. Det 

varierar även bland de nyckeltal som redovisas inom detta tema. Generellt ökar nyckeltalen 

varje år, sett till snittet, men även inom varje kategori. 

  

Ica redovisar flest nyckeltal relaterade till utsläpp av koldioxid samtliga år, de är näst intill 

identiska förutom att det tillkommer två stycken år 2015 till skillnad från 2014. Ica redovisar 

många nyckeltal kopplat till temat Avfall. Ica har generellt högt antal nyckeltal inom temat 
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Miljö samtliga år och sättet de redovisar de på har mindre skillnader från år till år. Ica har 

nämligen i slutet av sin årsredovisning, efter den finansiella rapporten, ett nyckeltal-index för 

icke-finansiella nyckeltal, främst kopplat till miljö- och personalfrågor. Detta index är lätt att 

följa samt att de även har med två jämförelseår till många av nyckeltalen, vilket gör att de 

tydligt visar att deras resultat vad det gäller inverkan på miljön redovisas på likadant sätt år 

efter år. De är ju trots allt det största företaget inom dagligvaruhandeln och enligt Patten 

(2002) kan detta förklaras med att större bolag oftast genererar fler upplysningar för att uppnå 

legitimitet eftersom de exponeras mer mot allmänheten. 

  

5.1.4 Lidl 

Lidl redovisar prestationer inom samtliga kategorier under temat Miljö, både i löpande text 

och i nyckeltal. Redovisning av bland annat Energi och Avfall varierar från år till år, men 

inga större skillnader har skådats, vilket även är fallet för redovisning av nyckeltal. Däremot 

har informationen av Utsläpp ökat med dubbelt år 2016, jämfört med året innan. Detta kan 

stämma överens med vad Hooks och van Staden (2011) har kommit fram till. De anser att det 

finns en tydlig korrelation mellan kvaliteten och storleken på rapporten, det vill säga ju större 

omfattning av hållbarhetsrapporten desto högre kvalitet på innehållet. Innehållet av Lidls 

hållbarhetsredovisningar har ökat med några sidor för varje år. Att en del teman inte har 

utvecklats, eller att informationen varierar från år till år, kan däremot bero på att 

hållbarhetsredovisningarna ständigt utvecklas och att en osäkerhet råder kring vad som ska 

redovisas. Detta nämner Adams och McNicholas (2007), där de anser att en oenighet kring 

hur innehåll, struktur och layout skulle speglas i rapporten, kan vara en orsak till att 

informationen varierar. Den redovisade informationen av Biologisk mångfald varierar, dock 

väldigt lite, mellan åren. Snittet per redovisade nyckeltal ökar för varje år, där de flesta är 

redovisning av Lidls utsläpp, ökar även för varje år, vilket kan visa på en utveckling. Lidl 

använder under varje kategori tre specifika nyckeltal som kan jämföras samtliga år. 

  

5.1.5 Mellan företag år 2016 

En jämförelse av samtliga företags rapportering av året 2016 visar på att de alla har en 

täckningsandel på 100 procent av temat Miljö. Likheterna är större än skillnaderna gällande 

prestationer och resultat relaterade till miljöfrågor som uttrycks i löpande text. Generellt har 
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företagen ökat sin redovisning kring detta tema över tid. 75 procent av företagen redovisar 

mest inom Biologisk mångfald och Utsläpp, sedan Avfall och därefter Energi. De skriver i 

hög utsträckning om sina sortiment av ekologiska produkter, hur de arbetar med att få fler 

kunder att köpa dessa, men även ursprungsinformation och ursprungsmärkning. De flesta 

redogör även noggrant både i text och i nyckeltal om vilka utsläpp de förorsakar och vad de 

gjort under året för att minska sin påverkan på miljön. Miljö är det tema som företagen 

redovisar mest inom, vilket även Frostenson, Helin och Sandström (2013) kommer fram till i 

sin studie om företag inom livsmedelsbranschen. De menar på att företag generellt redovisar 

mer resultatinriktat inom detta område, än inom exempelvis mänskliga rättigheter där 

visioner och mål är allt mer vanligt förekommande (Frostenson, Helin & Sandström, 2013). 

  

Flest resultatmått i form av nyckeltal redovisas tillika inom temat Miljö. Ica redovisar jämfört 

med de andra företagen betydligt fler nyckeltal kopplat till Avfall, än de andra företagen. Ica, 

följt av Coop, är de som redovisar flest nyckeltal relaterade till kategorin Utsläpp. Samtliga 

företag redovisar fyra nyckeltal relaterat till Biologiskt mångfald, förutom Coop som 

redovisar det dubbla. Det är med andra ord stor skillnad på vilka nyckeltal om miljöpåverkan 

som företagen väljer att upplysa om i sina hållbarhetsrapporter. Detta bekräftar Hooks och 

van Stadens (2011) teori om att det råder hög variation av nyckeltal i redovisningar, vilket 

enligt dem kan försvåra för intressenterna att bilda sig en uppfattning om hur olika företag 

står sig mot varandra. Av alla de nyckeltal som redovisas inom detta område visar studiens 

analys på att endast ett nyckeltal kopplat till Energi återfinns hos de fyra företagen samtliga 

år som undersökts. Nyckeltalet är “Elförbrukning butik (MWh)”. Detta gäller även inom 

kategorin Biologiskt mångfald där nyckeltalet “Försäljningsökning av ekologiska produkter 

(%)” är det enda jämförbara över tid och mellan företag. Utsläpp är den kategori där 

företagen redovisar flest nyckeltal år 2016, men även samtliga år. 17 unika nyckeltal om 

utsläppspåverkan gav analysen av de fyra företagen, av dessa återges två stycken inom varje 

företag samtliga år. Varför det är så stora variationer är svårt att sia om utefter den data som 

har samlats in till denna studie, men en viss tendens likt Arvidssons (2017) teori kan urskiljas 

om att företagen har svårt att besluta om vilka nyckeltal som ska användas konsekvent. Det 

uppstår följaktligen vissa svårigheter att utefter studiens insamlade data jämföra företagens 

hållbarhetsarbete beträffande miljöfrågor med varandra. 
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5.2 Sociala förhållanden 

5.2.1 Axfood 

Axfood redovisar inom samtliga kategorier för temat Sociala förhållanden sina prestationer i 

löpande text. Detta gäller dock inte för nyckeltalen. Axfood redovisade inget nyckeltal inom 

Konsumenters hälsa och säkerhet, men de redovisade ett nyckeltal relaterat till Granskning 

av leverantörer samtliga år. Där är de konsekventa vid redovisningen av nyckeltal, dels till 

antalet dels till typ av nyckeltal. Vad gäller redovisningen som uttrycks i löpande text har 

snittet ökat med nästan dubbelt så mycket det senaste året, det vill säga mellan åren 2016 och 

2015. Dock skrevs det lika mycket om Granskning av leverantörer, men redovisningen av 

Konsumenters hälsa och säkerhet ökade betydligt. Tidigare studier som undersökt hur företag 

upprättat hållbarhetsredovisning har visat att osäkerhet kring upprättandet av 

hållbarhetsredovisning råder samt över vilka krav som efterfrågas (Adams & McNicholas, 

2007; Adams, 2002). Detta kan förklara ökningen av innehållet inom ett och samma företag, 

då de var konsekventa med informationen om det ena temat bör de gå att hitta liknande 

information åren emellan. 

  

5.2.2 Coop 

Coop täcker in samtliga teman av Sociala förhållanden i löpande text, men även av nyckeltal 

bortsett från år 2016 då nyckeltal saknas för granskning av leverantörer. Genomsnittet av 

skalan gällande prestationer som uttrycks i meningar ökade från 3,5 år 2014 till 4,0 år 2016, 

det har med andra ord utvecklats över tid. De första två undersökta åren skriver Coop om till 

exempel egenkontroller av leverantörer och uppförandekoder som dessa berörs av. År 2016 

där det skedde en ökning, sett till skalnivån, pratade Coop förutom om det som nämnts 

tidigare även om hur de tar ansvar för andra och tredje ledet av leverantörer. Något som 

Frostenson, Helin och Sandström (2013) var inne på att företag i större utsträckning tar 

ansvar och redogör för prestationer som sträcker så långt utanför den befintliga 

kärnverksamheten. 

  

Nyckeltalen är få inom temat Sociala förhållanden, från noll till två stycken. Det är möjligt 

att Coop har en viss svårighet att avväga vilka nyckeltal som ska användas inom detta område 

då de varierar med olika från år till år. 
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5.2.3 Ica 

Ica redogör för samtliga teman både i text och nyckeltal de aktuella åren. Från 2014 till 2016 

har antalet meningar blivit fler då skalan ökar för varje år, speciellt från år 2015 till 2016. Vid 

en närmare analys av meningarna går det att urskilja att Ica lägger betydligt mer fokus på att 

redogöra för kontroller av deras leverantörer i den senaste rapporten än de andra. De 

kompletterar även den informationen med ett nyckeltal uttryckts i procent varje år; “socialt 

reviderade leverantörer av egna varor”. Ica uttrycker sig väl om vad de gör för att 

konsumenterna ska känna sig trygga i att handla hos dem. De får en relativt hög skalnivå 

samtliga år på Konsumenters hälsa och säkerhet. Generellt skriver de mycket om vad de gör 

för att motverka matfusk och öka en god livsmedelshantering samtliga år. Det som skiljer sig 

är att de talar mer om kundens säkerhet i den senaste rapporten, då i fråga om tillbakadragna 

produkter och avbrutna samarbeten med leverantörer som inte håller måttet. Nyckeltalen som 

används knutna till konsumenters hälsa och säkerhet är lika över alla tre åren, vilket förbättrar 

jämförbarheten. 

  

5.2.4 Lidl 

Lidl redogör för prestationer inom samtliga kategorier tillhörande temat Sociala förhållanden 

i löpande text, detta gäller dock inte för nyckeltalen. Lidl redovisar ett nyckeltal konsekvent 

samtliga år som kan kopplas till Granskning av leverantörer, men inga nyckeltal relaterade 

till Konsumenters hälsa och säkerhet. Generellt är det ingen större variation av redovisningen 

inom detta tema. Skalan varierar någon grad mellan åren, men inget tydligt mönster kan 

skådas. Det redovisas dock i större utsträckning 2014 än 2016. Sammanfattningsvis råder det 

inte någon större variation gällande redovisade prestationer mellan åren, både till omfattning 

och till att hitta liknande information åren emellan inom just detta tema. Detta stämmer inte 

överens med tidigare forskning, till exempel Adams (2002), som talar för att det råder 

osäkerhet vid upprättning av hållbarhetsredovisningar av fler olika anledningar. Här kan 

istället ett mönster urskiljas där samma nyckeltal redovisas år efter år och liknande 

information uttrycks i text. 
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5.2.5 Mellan företag år 2016 

Samtliga företag berör varje tema under Sociala förhållanden år 2016. Ica har redovisat högst 

snitt 5,5, närmast följer Axfood, sedan Coop och slutligen Lidl, som redovisar minst med ett 

snitt på 2 gällande den löpande texten. Likheterna är större än skillnaderna angående de 

prestationer som redovisas relaterade till frågor om Sociala förhållanden. Samtliga företag 

har ökat sin redovisning kring detta tema över tid förutom Ica. Ica redovisar även en lägre 

skala inom detta tema jämfört med resten av företagen. Redovisningen skiljer sig inte heller 

av nyckeltal vid en jämförelse av snittet. Samtliga bolag hade ett snitt på 0,5, förutom Ica 

som hade ett snitt på 1,5. Detta beror på att Ica inte tar upp lika mycket information i löpande 

text. Axfood och Lidl redovisar inga nyckeltal om konsumenters hälsa och säkerhet, medan 

Coop redovisar ett enstaka nyckeltal och Ica redovisar två stycken. Dessa går inte att jämföra 

med varandra. Nyckeltal relaterade till kontroller av företagens leverantörer redovisas av 

samtliga företag år 2016, bortsett från Coop. Enbart ett nyckeltal redovisas av Axfood, Ica 

och Lidl, och det handlar om ungefär samma sak men har vid innehållsanalysen inte kunnat 

sorteras under ett och samma nyckeltal. Axfood och Lidl använder sig av nyckeltalet “Socialt 

reviderade leverantörer (%)”. Ica gör det också men revisionen avser enbart deras egna varor, 

vilket gör att deras nyckeltal inte är helt jämförbart eftersom de inte avser att kontrollera hela 

leverantörskedjan. 

 

5.3 Personal 

5.3.1 Axfood 

Samtliga kategorier inom detta tema tas upp alla år både i löpande text och som nyckeltal. 

Snittet vad det gäller prestationer som uttrycks i text har ökat varje år, däremot har antalet 

nyckeltal sammanlagt minskat inom temat Personal. Då det inte finns någon standard för hur 

informationen ska upprättas, kan upplägget variera. Adams och McNicholas (2007) studie 

visade att det fanns svårigheter när det kom till hur företag skulle framställa en 

hållbarhetsredovisning. Informationen som minskat i nyckeltal tas istället upp i löpande text. 

Axfood redogör för mer information om temat Hälsa och arbetsmiljö än om temat 

Jämställdhet och mångfald i löpande text. Dock redogör de för en hel del om jämställdhet då 

skalan ligger på 4. Flest nyckeltal redovisas inom Jämställdhet och mångfald, de är till antalet 

tre gånger så många som för hälsa och arbetsmiljö. 
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Gällande redovisningen av nyckeltal är det lättare att jämföra nyckeltalen. I exempelvis  

kategorin Jämställdhet och mångfald är det lättare att jämföra mellan 2016 och 2015 jämfört 

med 2014. I kategorin Hälsa och arbetsmiljö redovisas samma nyckeltal samtliga år vilket 

visar på ett konsekvent användande av nyckeltalen. Anledningen till att de två senare åren 

skiljer sig gentemot 2014 kan bero på att de har utvecklat sin redovisning. 

  

5.3.2 Coop 

Båda kategorierna till temat Personal redovisar Coop i sina hållbarhetsredovisningar, både i 

löpande text och som nyckeltal. Snittet vad det gäller prestationer som uttrycks i text är 

identisk över tid, detsamma gäller antalet redovisade nyckeltal. De skriver mest om vad de 

gör för att förbättra de anställdas hälsa och arbetsmiljö, mer än dubbelt så mycket som 

jämställdhet och mångfald. Detta är konsekvent över samtliga år. Coop är ett av de två 

företag som redovisar minst inom kategorin Jämställdhet och mångfald i den löpande texten, 

däremot redovisar de flest nyckeltal inom detta område. Analysen tyder på att de 

kompletterar frånvaron av detta i text, med nyckeltal istället. Antalet nyckeltal är lika över 

åren det vill säga sju till åtta nyckeltal, där sju av dessa är konsekvent använda var och ett av 

de undersökta åren. Vilket får anses som hög frekvent av användandet av likadana nyckeltal 

över tid. Coop redovisar nyckeltal kopplade till mångfald, “Anställda med utomnordisk 

bakgrund” är ett exempel på det. De lyfter även sitt arbete med att skapa en mångfacetterad 

arbetsplats i text samtliga år, vilket gör att de uppfyller hela temat Jämställdhet och mångfald 

över tid. 

  

5.3.3 Ica 

Även i Icas tre rapporter redogörs för aktiviteter relaterade till personalfrågor. Samtliga 

kategorier tas upp alla år både i löpande text och som nyckeltal. Snittet vad det gäller 

prestationer som uttrycks i text ökar för varje år, den största skillnaden är 2016 då har det 

dubblicerats jämfört med föregående år. Ica uttrycker även dubbelt så mycket om vad de gör 

för medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö, jämfört med hur jämställdhet och mångfald ser ut 

inom företaget. De är även det företag som redovisar minst inom kategorin Jämställdhet och 

mångfald i den löpande texten. När det kommer till nyckeltal relaterade till jämställdhet 
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redovisar Ica tre likadana nyckeltal varje år, dock innefattar dessa inte något om hur 

mångfalden ser ut på företaget. Nyckeltal relaterade till medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö 

har ökat i 2016 års rapport, jämfört med de andra åren. Förutom nyckeltalet om 

personalomsättning som redovisas samtliga år, gavs information om vilken anställningsform 

de anställda har samt andelen av dessa som är anslutna till kollektivavtal. 

  

Ica både skriver och presenterar nyckeltal om personalfrågor i större utsträckning 2016, till 

skillnad mot de två jämförelseåren. Av kontexten att döma verkar det som Ica blivit 

uppmärksammade på att även personal och medarbetare kan vara en viktig intressent som är 

användare av deras hållbarhetsredovisning. Icas redovisning av personalfrågor i 2016 års 

rapport är mer likt de andra företagens rapporter, än 2015 eller 2014 års rapport. Detta kan 

kopplas till isomorfism, likt Adams och McNicholas (2007) studie, då Ica kan ha tagit efter 

andra företag inom branschen. Inte just för att de upplever osäkerhet i hur de ska upprätta en 

hållbarhetsrapport, utan för att konkurrenterna har utvecklat sin redovisningsstruktur och Ica 

vill följa efter. 

  

5.3.4 Lidl 

Inom detta tema tas båda kategorierna upp alla år, såväl i löpande text och som med 

nyckeltal. Snittet vad det gäller prestationer som uttrycks i text varierar med högst snitt 2014, 

som sedan halveras under 2015, för att sedan öka något under 2016. Båda temana tas upp lika 

mycket under ett och samma år, men det varierar mellan åren. Detta gäller även nyckeltalen 

som ligger mellan tre och fyra stycken inom båda temana. Även här kan kopplingen om 

osäkerhet vara aktuell. Adams och McNicholas (2007) menar att det råder osäkerhet hos 

företagen gällande vad som ska redovisas och därför kan informationen varierar mellan åren. 

Dock anpassar Lidl den redovisade information i väldigt stor utsträckning utifrån vad deras 

intressenter anser vara relevant. 

  

En annan anledning till att det varierar mellan åren kan vara att intressenterna just året 2015, 

då informationen halverades, inte var lika intresserade av just detta tema. Adams (2002) 

menar att frånvaron av intressenter ökar risken för att en hållbarhetsrapport kan bli 

ofullständig. För att den ska vara fullständig och innehålla väsentlig information bör de 

personer som arbetar med hållbarhetsredovisningen vara uppdaterade om dess efterfrågan 

samt ha kunskap om vilka krav och förväntningar som finns på företaget (Adams, 2002). Lidl 
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uttrycker sig att de faktiskt anpassar informationen utifrån vad som efterfrågas. Det skulle 

även kunna vara så att variationen av den redovisade informationen kan bero på att det är 

olika upprättare bakom hållbarhetsredovisningen som både Adams 2002 och O’Dwyer 2005 

nämner i sina studier. Detta eftersom det inte är ett tydlig ökning eller minskning, utan att det 

halveras under 2015 för att sedan öka igen. Gällande redovisningen av nyckeltal inom 

kategorin Jämställdhet och mångfald går det att jämföra ett av nyckeltalen mellan åren. Inom 

kategorin Hälsa och arbetsmiljö finns två nyckeltal som går att jämföra. 

  

5.3.5 Mellan företag år 2016 

År 2016 rapporterade de undersökta företagen 100 procent av temat Personal. Övergripande 

skriver företagen mer om Arbetsmiljö och hälsa än om Jämställdhet och mångfald i text. Det 

är dock stor variation i vilken omfattning detta görs, både när det kommer till att uttrycka sig 

i text och användningen av nyckeltal. Axfood och Lidl skriver dubbelt så mycket på 

Jämställdhet och mångfald i den löpande texten än de andra två. Vad det gäller Arbetsmiljö 

och hälsa skriver Axfood och Coop något mer än Ica och Lidl. Att just Ica inte redovisar lika 

mycket inom detta tema kan bero på att de är ett större börsbolag och således har ett annat 

intressentfokus än till exempel Coop och Lidl. Likt Holder-Webb (2009) som menar att större 

företag oftast har större aktieägare som kräver mer information och då inom sina 

intresseområden, är möjligen inte personal och medarbetare ett sådant område. Även om den 

enskilda analysen av Icas tre rapporter visade att de år 2016 skriver mer om detta än 

föregående år, så räcker inte det i en jämförelse med de andra företagen. 

  

Avseende nyckeltal redovisar Axfood färre än de andra tre. Coop redovisar flest nyckeltal. 

Ica redovisar minst nyckeltal om jämställdhet. Anmärkningsvärt i jämförelse med de andra 

företagen är att Axfood, likaså Coop, redovisar nyckeltal kopplade till mångfald. “Anställda 

med utomnordisk bakgrund” är ett exempel på det. Likt Sorensen (2012) och Arvidsson 

(2017) visar denna studies analys av nyckeltal kopplade till personalfrågor att det är ett 

varierande och tämligen ostrukturerat avsnitt. För år 2016 överensstämmer två nyckeltal 

relaterade till Jämställdhet och mångfald för samtliga företag. Ett kopplat till Arbetsmiljö och 

hälsa, “personalomsättning (%)”. Endast ett nyckeltal av 19 specifika nyckeltal inom temat 

Personal används av alla företag samtliga tre år, “Könsfördelning på ledarpositioner (%)”. I 

denna studie har tre år undersökt, det är därför svårt likt Arvidsson (2017), att se om 
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företagen åstadkommer en förbättrad struktur över tid, av den analys som gjorts syns inte 

några sådana tecken. 

5.4 Mänskliga rättigheter och anti-korruption 

5.4.1 Axfood 

Vad Axfood väljer att ta upp inom temat Mänskliga rättigheter och anti-korruption varierar 

mellan åren. År 2016 redovisas information inom varje kategori, men de tidigare två åren 

redovisades det inte lika utförligt eftersom snittet har ökat dubbelt sedan de föregående åren. 

Det är främst kategorierna Samhällsengagemang och Korruption och mutor som 

informationen har utvecklats inom. Först 2016 skriver de något om hur de motverkar 

korruption och mutor. Detta kan möjligtvis kopplas till att hållbarhetsredovisningen 

utvecklas. Dels till ju mer företag blir vana med att sammanställa och publicera 

hållbarhetsredovisningar, desto mer fokus kommer skifta till att rapportera kring 

hållbarhetsutveckling inom företaget (Patten & Zhao, 2014). Dels till att företagen vill 

efterlikna varandra, så kallad mimetisk isomorfism som skapas av att företag upplever en 

osäkerhet och därmed imiterar liknande företags hållbarhetsredovisningar som Adams och 

McNicholas (2007) nämner. Axfood redovisade inga nyckeltal relaterade till mänskliga 

rättigheter och anti-korruption. Kanske för att informationen som redovisas inom detta ämne 

kan vara svårare att redogöra för i nyckeltal än för andra teman som har studerats i denna 

studie. 

  

5.4.2 Coop 

Det beskrivs i störst utsträckning prestationer kopplade till detta tema år 2016 än de två 

jämförelseåren i Coops rapporter, då snittet av den sjugradiga skalan ökar för varje år. 

Andelen tema som identifierats i den löpande texten uppgår till 75 procent år 2016, medan de 

andra två åren var det 50 procent. Framförallt skriver Coop mest prestationer relaterade till 

kategorierna Samhällsengagemang och Diskriminering. Inga prestationer tas upp gällande 

hur Coop arbetar för att motverka barnarbete. Till viss del gäller detta även korruption och 

mutor, där det är först år 2016 som detta nämns i löpande text: “antal åtal med fällande dom 

för korruption var under året 0”. Nyckeltal, som inom detta tema kan vara problematiskt att 
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utforma, är få. Coop redovisar enbart ett par nyckeltal relaterat till diskriminering och då 

handlar det om hur stor andel av de varor som säljs är Fairtrade-märkta. 

  

5.4.3 Ica 

Ica rapporterar om sitt arbete för mänskliga rättigheter samt motverkandet av korruption och 

mutor, uttryckt i meningar, inom samtliga teman alla tre åren. De har ett jämnt snitt av skalan 

över åren, med en svag minskning år 2016 från 1,5 till 1,25. Frågor relaterade till barnarbete 

är den kategori där det skrivs mest om år 2016, dessa meningar hamnar på skala 2. Förutom 

år 2016 då Ica redovisar ett nyckeltal kopplat till temat Diskriminering, presenteras inga 

andra nyckeltal knutna till Mänskliga rättigheter samt Korruption och mutor. 

  

5.4.4 Lidl 

Andelen redovisade information i löpande text inom detta tema är 100 procent samtliga år. 

Snittet varierar dock. Till exempel låg kategorin Barnarbete på skala 1 alla åren. Samma 

skala gäller för kategorin Korruption och mutor. Kategorin Samhällsengagemang beskrivs 

mer 2016 jämfört med de två tidigare åren och kategorin Diskriminering beskrivs istället 

mindre 2016 jämfört med de andra åren. Här varierar informationen mellan åren, vilket visar 

på att informationen gällande samhällsengagemang kanske anses som viktigare för 

intressenterna, eller att resterande företag också väljer att redovisa mer om det. Nyckeltal 

redovisas endast inom diskriminering, ett nyckeltal samtliga år, vilket innebär ett konsekvent 

sätt att redovisa nyckeltalen på. Det är även samma typ av nyckeltal som redovisas samtliga 

år, vilket är positivt för jämförbarheten. 

  

5.4.5 Mellan företag år 2016 

Samtliga företag redovisar någon prestation inom varje kategori till detta tema förutom Coop. 

Coop redovisar dock sina prestationer inom tre av fyra kategorier, det som saknas är deras 

prestationer för att motverka barnarbete. Även om denna studie inte tar hänsyn till mål, kan 

det tilläggas att Coop inte nämner något om barnarbete i sin rapportering, till skillnad från de 

andra företagen som utöver att oftast nämna något de gör även pratar om visioner och mål för 

att motverka förekomsten av barnarbete. Detta kan ha att göra med isomorfism. Tidigare 
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studier som undersökt hur företag upprättat hållbarhetsredovisning har visat att osäkerhet 

kring upprättandet samt vilka krav som efterfrågas resulterat i att företag valt att efterlikna 

andra företags praxis (Adams & McNicholas, 2007; Adams, 2002). Vilket i det här fallet inte 

gäller Coop. 

  

Även inom detta tema kan fler likheter mellan bolagen än skillnader identifieras. Generellt 

redovisar de flesta företagen mest inom kategorin samhällsengagemang. Ica och Lidl 

redovisar 100 procent alla åren, till skillnad från Coop och Axfood som visserligen ökar sin 

redovisning från år till år. Ica avviker från de andra företagen genom att skriva mer om deras 

prestationer relaterade till att motverka barnarbete. Dock skriver de inte mycket mer, utan det 

skiljer sig någon enstaka grad på skalan. 

  

Axfood redovisar inte några nyckeltal inom detta tema år 2016, medan de andra tre redovisar 

ett nyckeltal inom Diskriminering och detta är det enda nyckeltalet. Generellt ligger snittet på 

redovisade nyckeltal mellan alla bolagen på 0-0,25, vilket visar en liknande utformning inom 

detta område. Av de företag som redovisar nyckeltal inom detta tema, redovisar de samma 

typ av nyckeltal, vilket ökar möjligheten att jämföra företagen. 

 

5.5 Sammanfattning av analysdiskussion 

Analysen visar att samtliga företag lyfter fram prestationer kopplade till temat Miljö i störst 

utsträckning. De utvecklar även detta tema från år till år. Därefter temat Personal och sedan 

Sociala förhållanden. Lägst fokus läggs på temat Mänskliga rättigheter och anti-korruption. 

Studiens resultat skiljer sig från Hackston och Milnes (1996) studie där deras resultat visade 

på att teman kring medarbetare var det mest frekvent redovisade. Det skiljer sig även mot 

Holder-Webb m.fl:s (2009) studie där samhällsfrågor var mest förekommande i 

hållbarhetsrapporter, däremot var personalfrågor den näst redovisade temat vilket även denna 

studie har kommit fram till. I Frostenson, Helin och Sandströms (2013) studie som 

undersöker ungefär samma slags företag som denna studie gav analysen att miljö var det tema 

som förekom i störst utsträckning, vilket det gjorde även i denna studie. 

  

Studiens resultat kan visa att företagen generellt har ökat innehållet av sina redovisade 

prestationer över tid, speciellt från 2014 och 2015. Över tid redovisar de nyckeltal i färre 
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teman, däremot har andelen teman som tas upp i den löpande texten ökat över åren. Detta 

skulle kunna bero på att företagen kompletterar bortfallet av nyckeltal med att utveckla dessa 

teman i löpande text istället, samt att hållbarhetsredovisningarna ständigt utvecklas. Att 

företagen redovisar relativt likt varandra kan bero på att de sneglar på varandras rapporter och 

härmar varandra. Det behöver nödvändigt inte bero på att de är osäkra i sin rapportering som 

Adams och McNicholas (2007) hävdar i sin studie, utan för att de istället vill uppnå 

legitimitet som Patten (2002) varit inne på och inte vill vara sämre än konkurrenten. 

  

Det finns generellt fler likheter än skillnader vad gäller företagens redovisade information i 

hållbarhetsredovisningarna. Framförallt i en jämförelse inom ett företag över en treårsperiod. 

De nyckeltal ett företag väljer att presentera är överlag jämförbara över tid, men oftast inte 

med andra företag. Detta eftersom det är så stor variation av nyckeltal som företagen 

presenterar. Anledningen till att redovisningen av nyckeltal varierar kan som tidigare nämnts 

bero på att undersökta företagen har svårigheter med att besluta om vilka nyckeltal de ska 

fokusera på. Det kan även vara som Sorensen (2012) visar på i sin studie, att företag glömmer 

de sociala frågorna i hållbarhetsredovisningen då de endast intresserar sig för de ekonomiska 

nyckeltalen. Detta beror på, menar Sorensen (2012), att finansiella nyckeltal anses fortfarande 

vara viktigare är icke-finansiella nyckeltal. Det går inte att avgöra om de undersökta 

företagen anser att de finansiella nyckeltalen är viktigare än de icke-finansiella. Till följd av 

att inget krav råder gällande vilka nyckeltal inom hållbar redovisning ska tas upp, kan det 

vara en anledning till att det inte finns någon struktur bland vissa kategorier åren emellan. 

Inom en del kategorier fanns ett konsekvent redovisande av samma nyckeltal, både till antalet 

och typ av nyckeltal. Särskilt konsekvent användande av specifika nyckeltal ökar möjligheten 

till att jämföra företag över tid, samt med andra företag, vilket är av stor vikt enligt Michelon, 

Pilonato och Ricceri (2015). En del företag tillämpar jämförelseår i sin rapportering av 

nyckeltal, vilket ökar jämförbarheten över tid ytterligare. 

  

Samtliga undersökta bolag använder GRI som standard. Michelon, Pilonato och Ricceri 

(2015) betonar vikten av att öka kvaliteten på hållbarhetsrapporter för att säkerställa dess 

syfte, därför bör företag använda sig av olika redovisningsmetoder såsom användandet av 

standardiserade riktlinjer. Denna studie visar att på ett övergripande plan går det att jämföra 

inom vilka områden som företag inom dagligvaruhandeln väljer att redovisa. Det kan vara för 

att samtliga använder samma redovisningsstandard, GRI. GRI redogör dock inte för vad som 

ska tas upp på detaljnivå, utan nämner mer vilka teman som ska tas upp, vilket vid en 
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närmare analys av vad företagen visar att det de väljer att ta upp skiljer sig åt på detaljnivå, 

exempelvis gällande vilka nyckeltal som tas upp och vilka områden som det redogörs lite mer 

för. 
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6. Slutsatser 
I denna del av studien görs en sammanfattning av resultatet som presenterats i föregående 
kapitel. Det som anses vara relevant för att besvara studiens problemformulering samt 
frågeställningar tas även upp i detta avsnitt. 
  

Syftet med studien var att studera jämförbarheten mellan hållbarhetsredovisningar, inom 

samma bransch men även över tid inom ett och samma företag. Studien kan påvisa att de 

undersökta företagen redovisar samma slags prestationer relaterade till hållbarhetsfrågor men 

i olika omfattningar. Det råder dock inga större skillnader på en övergripande nivå, men vid 

en närmare analys av vilka hållbarhetsområden som företagen lyfter fram är skillnaderna 

större. 

  

Studien har även kunnat påvisa en viss problematik med att jämföra olika företag med 

varandra, eftersom en del väljer att i större omfattning uttrycka sig med ord medan andra 

väljer att redovisa en del av sina prestationer av sitt hållbarhetsarbete i nyckeltal. Detta kan 

skapa svårigheter för läsaren att jämföra då det tar längre tid att hitta informationen. Den 

finns oftast tillgänglig, men företagen väljer att uttrycka sig på olika sätt och inom olika 

avsnitt av rapporten. Det finns därmed fler likheter än skillnader då informationen som tas 

upp är liknande, men även att ungefär lika mycket fokus läggs inom varje hållbarhetsområde, 

det vill säga tema. Skillnaderna handlar snarare om att informationen kan variera något på 

detaljnivå och hur informationen uttrycks i hållbarhetsredovisningarna. 
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7. Slutdiskussion 
I detta avslutande kapitel diskuteras reflektioner som studien och dess analys har givit. 
Slutligen ges förslag till framtida forskning. 
  

Vid analys av de undersökta hållbarhetsredovisningarna upptäckte vi att de är uppbyggda på 

olika sätt. Det kan vara svårt för läsaren att bilda sig en uppfattning om exempelvis Utsläpp 

inom temat Miljö, då både nyckeltal och meningar redovisas på olika ställen i 

hållbarhetsrapporten. Adams och McNicholas (2007) fann i sin studie att de undersökta 

företagen hade en oenighet kring hur innehåll, struktur och layout skulle speglas i rapporten, 

vilket verkar stämma överens med denna studies undersökta företag. Det är dock mer 

enhetligt redovisat under åren 2016 och 2015, än det första undersökta året.  

  

En annan reflektion under studiens gång var att likheter mellan hur företagen väljer att 

redovisa kan bero på att de genomför en väsentlighetsanalys innan upprättandet av 

hållbarhetsredovisningen. Där de analyserar vilka intressenter företaget har samt vad dessa 

intressenter efterfrågar. Eftersom företagen verkar inom samma bransch är det tänkbart att de 

i stora drag har samma sort intressenter som efterfrågar likadan information av företagen. 

Skillnaderna som däremot upptäcktes kan förklaras av att vissa företag har intressenter som 

andra saknar. Exempelvis är Axfood och Ica börsnoterade medan Coop är medlemsägt, vilket 

skilja deras intressentfokus åt. 

  

Denna studie undersöker inte de fyra största bolagen, utan de tre största och det femte största 

sett till marknadsandel. Detta beror på att Bergendahls, som är det fjärde största bolaget i 

branschen, inte ännu hållbarhetsredovisar. I likhet med andra forskare (Hackston & Milne, 

1996; Holder-Webb m.fl., 2009; Patten, 2002) konstaterar Frostenson, Helin och Sandström 

(2013) att det är de större bolagen och koncernerna som står för rapportering av 

hållbarhetsarbete. Detta stämmer inte helt och hållet, då Lidl som är det femte största 

företaget inom dagligvarubranschen hållbarhetsredovisar och inte Bergendahls. Dock kan de 

ovannämnda forskarnas konstaterande stämma, då Lidl inte är störst på marknaden i Sverige, 

men de har en större marknadsandel i exempelvis Tyskland, då moderbolaget är tyskt och 

hållbarhetsredovisar där. Därmed kan de valt att redovisa även i Sverige av den anledning att 

de även redan hållbarhetsredovisar i Tyskland. 
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I likhet med Michelon, Pilonato och Ricceris (2015) studie, problematiserar även Hooks och 

van Staden (2011) att kvaliteten på hållbarhetsrapporter varierar på grund av innehållets 

omfattning. I en studie granskade författarna innehållet i hållbarhetsredovisningar och utifrån 

dessa bedömde kvaliteten på dem. Resultatet visade på en tydlig korrelation mellan kvaliteten 

och storleken på rapporterna (Hooks och van Staden, 2011). Ju större omfattning av 

hållbarhetsrapporten desto högre kvalitet på innehållet, dock anser vi att det inte alltid 

stämmer. Ett exempel på detta är att antal sidor visar på hur bra en rapport är stämmer in på 

Lidl, men kanske inte på Ica. Därmed har vi en teori, som bildats efter att ha utfört denna 

studie, att just det kan vara svårt att jämföra hållbarhetsrapporterna på grund av väldigt 

många faktorer. Det är svårt att säga vad som specifikt behöver göras för att öka på 

jämförbarheten, då samtliga bolag använder sig av redovisningsstandarden GRI, har liknande 

agendor, liknande intressenter och så vidare. 

  

Vi tror dock att det behöver finnas tydligare riktlinjer, det vill säga krav på mer specifikt vad 

som ska tas upp behöver införas för att öka på jämförbarheten hållbarhetsrapporterna emellan 

och dels att krav på att hållbarhetsredovisa behöver införas. Dock är samtliga undersökta 

företag berörda av lagen som infördes och det innebär att vid nästa hållbarhetsredovisning 

som publiceras, måste de hållbarhetsredovisa. Det är ett komplext ämne och det kommer 

förmodligen ta några år innan det går att jämföra hållbarhetsrapporter på samma sätt som det 

går att jämföra finansiella årsredovisningar. Detta dels för att företagen inte själva vet hur de 

ska redovisa helt och hållet, vilket syns i variationen av vad de väljer att redogöra för, och 

dels för att detta är ett pågående projekt som ständigt utvecklas. Därmed anser vi att det inte 

är fullt möjligt att jämföra hållbarhetsrapporter företag emellan och över tid inom samma 

företag fullt ut på detaljnivå.  

 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Denna studie har undersökt hållbarhetsredovisningar som varit utgivna innan lagstiftningen 

har trätt i kraft, kan det därför vara av intresse att i ett senare skede analysera vilka faktiska 

effekter som reglerad hållbarhetsrapportering haft på jämförbarheten mellan rapporterna. 

Lagstiftningen kommer även leda till att fler aktörer inom den aktuella branschen tvingas till 

att upprätta en hållbarhetsredovisning, såsom Bergendahls. De uttalade sig i ett mail att de i 

skrivande stund ännu inte har hållbarhetsredovisat i form av en rapport, men att de från 
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räkenskapsår 2017 kommer att göra sin första hållbarhetsrapport eftersom de omfattas av den 

nya lagen. Det kan således vara betydelsefullt att utvärdera hur en hållbarhetsredovisning från 

till exempel Bergendahls, som har upprättats ’’tvingande”, står sig gentemot Icas eller 

Axfoods rapporter eftersom de har redovisat under frivilliga former i drygt ett decennium. En 

ytterligare vinkling på framtida forskning kan i motsats till denna studie, där prestationer är i 

fokus, vara att studera om de mål som företagen har och skriver om faktiskt realiseras i 

framtiden. Här behöver det nödvändigtvis inte vara inom en och samma bransch, utan istället 

anses exempelvis de största börsnoterade bolagen vara av intresse. Slutligen hade en 

kvalitativ studie i form av intervjuer varit intressant att genomföra, där personerna bakom 

hållbarhetsredovisningarna intervjuas om hur deras arbetssätt med och utformning av 

hållbarhetsredovisning har förändrats i och med den nya lagstiftningen. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Meningar – Axfood 

 
AXFOOD 2016 
  
Miljö 
  
Energi, 7 st meningar 

● Axfood nyttjar butiks- och lagertak för att skapa förnyelsebar el till eget behov genom 
solcellsanläggningar. 

● Under året genererade solpanelerna uppskattningsvis cirka 180 000 kWh. 
● Axfoods butiker har idag el övervakningssystem för att systematiskt kunna mäta och följa 

elförbrukningen. 
● Löpande sker åtgärder för att minska energianvändningen och vid ombyggnad och nybyggnad av 

butiker är fokus på energieffektivitet stort. 
● Trots energisparande åtgärder ökade elförbrukningen under året med 0,7 procent per kvadratmeter på 

grund av högre andel kylda varor och fler kunder i butikerna. 
● Den solskatt som infördes under året stoppade Axfoods fortsatta planer på att installera solceller på 

lager och butiker. 
● Efter att regeringen lovat se över förutsättningarna för skatten återupptog Axfood investeringsplanerna. 

  
Avfall, 4 st meningar 

● För att accelerera arbetet med att förebygga matsvinn under året prissänks varor med kort bäst-före-
datum i butikerna. 

● För att öka materialåtervinningen källsorterar alla butiker, lager och kontor många olika fraktioner. 
● Alla lager och egenägda butiker arbetar med långtgående källsortering och förbättrar sin lönsamhet när 

det gäller försäljning av avfallsfraktioner till materialåtervinning. 
● Under året har koncernbolagen fortsatt arbeta med att öka återvinningen genom källsortering. 

  

Utsläpp, 21 st meningar 
● Jämfört med 2009 hade vi redan förra året reducerat vårt klimatavtryck med över 70 procent. 
● Från 2009 fram till och med 2015 har Axfood minskat klimatpåverkan med 73 procent. 
● Koncernen arbetar för att minska näringslivets utsläpp, lyfta klimatfrågan och påverka politiken. 
● Störst skillnad i klimatavtrycket under året gjorde vi inom transporten av varor. 
● Genom att våra lastbilar började köra på HVO-bränsle, som till 100 procent baseras på förnyelsebar 

råvara, kunde vi nästan halvera lastbilarnas koldioxidutsläpp. 
● Laddstolpar för kylning av lastbilar för sänkta utsläpp och effektiv varulastning. 
● 138 lastbilar som tankas med bränsle baserat på förnybar råvara. 
● Uppföljningssystem för sänkta fordonsutsläpp och minskade bränslekostnader. 
● Chaufförer med utbildning inom eco-driving. 
● Axfoods rikstäckande organisation som möjliggör effektiva leveranser till fristående butiker, inte minst 

i glesbygden. 
● Successivt har Axfood under året övergått till att köra på HVO-bränsle. 



 

● Pilotinitiativ med externa transportleverantörer för att mäta deras klimatavtryck av Axfoods 
● leveranser. 
● Leveranser sker till cirka 7 000 butiker och kunder runt om i landet. 
● 72 procent av allt br.nsle som tankats under 2016 var baserat på förnybar råvara. 
● Över 300 landsortsbutiker försörjs med Axfoods varor. 
● Koldioxidutsläppen för egna transporter minskade under 2016 med 49 procent per ton transporterat 

gods. 
● Klimatpåverkan av transporter minskas med hjälp av ruttplanering, fyllnadsgrad, utbildning av förare 

inom eco-driving samt användande av förnyelsebara bränslen. 
● Dessutom strävar Axfood efter att minska antalet resor genom att erbjuda alternativa mötesformer, 

exempelvis digitala mötesplattformar. 
● Under 2016 har miljöpåverkan av Axfoods lastbilar minskat avsevärt, framför allt genom att bilarna 

börjat köra på HVO-bränsle. 
● HVO består av 100 procent förnybar råvara framställd genom hydrering av växtfetter och/eller 

slaktavfall. 
● 2016 minskade koldioxidutsläppen från egenägda lastbilar med 49 procent per ton gods. 

  
Biologisk mångfald, 17 st meningar 

● Hemköp ökade exempelvis andelen sålda ekologiska varor till nästan 10 procent. 
● Under 2016 fortsatte vi att ta fram nya egna hållbara varor inom många kategorier. 
● Utfall: 2016 uppgick den ekologiska andelen till 6,8 procent. 
● Hemköps andel uppgick till 9,3 procent och Willys andel till 6,0 procent. 
● Totalt under året uppgick de ekologiska varornas andel av Axfoods försäljning till 6,8 (5,9) procent. 
● Axfood gör även kontinuerliga bortval med omtanke om miljö, människa och djur – exempelvis 

gåslever, gödkalv och produkter som strider mot företagets värderingar. 
● Axfood prioriterar KRAV-märkt kött eftersom KRAV har de högsta kraven på djurskydd. 
● Under 2016 ökade Axfoods egen vara Garant det ekologiska sortimentet med 50 produkter. 
● Inom Hemköp finns allt oftare ekologiska eller certifierade varor samlade på ett ställe för att göra det 

smidigt för konsumenterna att hitta hållbara produkter. 
● Dessutom fortsätter alla koncernens kedjor att satsa på frukt och grönt och vegetariska proteinersättare. 
● 2016 ökade Axfoods försäljning av vegetariska alternativ med 36,9 (24,8) procent. 
● Strategin omfattar bland annat att Axfood erbjuder säkra och miljöanpassade livsmedel, kontinuerligt 

minskar klimatpåverkan av transporter, säkerställer goda arbetsvillkor hos leverantörer och har tydlig 
ursprungsmärkning på varor. 

● Det senaste året har det ekologiska sortimentet fortsatt att öka. 
● Exempel på andra beslut de senaste åren är att bara sälja ekologiska bananer på Hemköp och att 

Garants te och kaffe ska komma från Rainforest Alliance-certifierade odlingar. 
● Axfood arbetar aktivt för att minska avtrycket och strävar efter att bli bättre på att göra mer hållbara 

val. 
● Med de egna varorna går Axfood i bräschen vad gäller krav på både produkter och leverantörer för att 

göra skillnad i sociala, miljö- och naturresursfrågor. 
● Axfood har vidare löpande dialog med olika intresseorganisationer inom hållbarhetsfrågor, exempelvis 

Naturskyddsföreningen, WWF, Greenpeace, Fair Trade Center, Sveriges Konsumenter, Djurskyddet i 
Sverige och Djurens Rätt. 

  
 
 



 

Sociala förhållanden 
  
Granskning av leverantörer, 11 st meningar 

● Ökat engagemang för mer hållbara förpackningar. 
● Tydliga ramar och riskkartläggning för riskbedömningar av leverantörer. 
● För produkter som innehåller kött pågår arbetet med att djurskydds certifiera köttråvaran. 
● Utöver detta sker ett arbete för minskad antibiotikaanvändning i djuruppfödningen på EU-nivå. 
● Majoriteten av de egna varor som innehåller kött produceras av leverantörer som är certifierade i alla 

delar av förädlingsledet. 
● Axfood har höga krav på leverantörer och genomför ett omfattande kontrollarbete i länder med höga 

hållbarhetsrisker. 
● Leverantörerna måste bland annat visa att de har ett systematiskt arbete för att följa Axfoods 

uppförandekod. 
● Alla nya leverantörer från länder med höga hållbarhetsrisker ska graderas utifrån risknivå och 

godkännas av Axfood. 
● Vid inköp av egna varor i riskländer eller inom riskkategorier är leverantörsbedömningar utifrån 

hållbarhetsaspekter tidigt en del av urvalsprocessen. 
● Genom Business Social Compliance Initiative, BSCI, stärker Axfood sitt arbete för förbättrade villkor i 

leverantörsledet. 
● Under 2016 genomfördes 54 sociala revisioner, både i egen regi och genom BSCI. 

  
Konsumenternas hälsa och säkerhet, 14 st meningar 

● Tydliga processer för att erbjuda bra och hållbar mat till alla. 
● Kontinuerliga tester av egna varor för att garantera minst lika god kvalitet som välkända varumärken, i 

tillägg till att vara hälsosamma och särskiljande. 
● Under 2016 breddades sortimentet av egna varor med 50 nya ekologiska varor och fler vegetariska 

produkter, laktosfria alternativ och glutenfria varor. 
● Ursprungsmärkning för, i princip, alla egna varor som innehåller kött och ingår i kategorierna chark 

och fisk. 
● Axfoods sortiment av egna varor kvalitetssäkras både genom egna och externa kontroller. 
● Ställningstaganden och ansvar i praktiken, exempelvis aktivt bortval av alkoglass i sortimentet. 
● I princip alla egna varor inom kategorierna fisk, kött och chark har sedan en tid tillbaka varit märkta 

med information om huvudråvarans ursprung. 
● Ursprungsmärkningen har nu utökats inom bland annat mejeri, ost, torra och konserverade baljväxter, 

ris och frysta grönsaker. 
● Strategin kring ursprung bygger på att varan ska ha det ursprung som är bäst lämpat för just den varan, 

exempelvis parmesanost bör komma från Italien och mejeriprodukterfrån Sverige. 
● Där det är lämpligt eftersträvas svenska varor. 
● Under året lanserades en branschgemensam märkning för svenska produkter, Från Sverige. 
● För att kunna använda svenskmärkningen måste alla steg i produktionen av kött, ägg och mjölk 

inklusive förädling och förpackning ha skett i Sverige. 
● Alla egna varor ska ha information på förpackningen om huvudråvaran. 
● Axfood bemöter urbaniseringen på flera sätt, bland annat genom att etablera butiker på tillväxtorter i 

lägen med goda kommunikationer och erbjuda ett modernt sortiment som inkluderar butikslagad mat, 
stort utbud av frukt och grönt, ett internationellt sortiment, samt hög andel ekologiska och 
ursprungsmärkta varor. 

  
 



 

Personal 
  
Jämlikhet & Mångfald, 11 st meningar 

● Axfood möter det långsiktiga målet på mellanchefsnivå, bland övriga ledande befattningar uppgick 
andelen kvinnor till 32 procent. 

● Under 2016 hade 11 procent av Axfoods ledare och 21 procent av medarbetarna internationell 
bakgrund och inom koncernen talas fler än 30 språk. 

● 54 procent kvinnor och 21 procent medarbetare med internationell bakgrund borgar för mångfald och 
innovation. 

● 35 procent av medarbetarna är under 26 år. 
● Koncernen arbetar aktivt med dessa frågor genom allt ifrån obligatorisk rekryteringsutbildning för 

chefer till att erbjuda ett globalt sortiment i butikerna. 
● 2016 hade 11 procent av ledarna och 21 procent av Axfoods medarbetare internationell bakgrund 

medan 32 procent av ledarna var kvinnor. 
● Under 2016 införde Axfood möjligheten för tjänstemän att flytta dagar med förkortad arbetstid, 

vanligtvis dag före helgdag. 
● För att nå koncernens ambition om en hög andel internrekrytering och de övergripande 

mångfaldsmålen arbetar Axfood aktivt med successionsplanering och säkrad ledarförsörjning. 
● Varje ledare inom koncernen är ansvarig för att identifiera potentiella ledare av varje kön och stödja 

deras utveckling till att ta ett större ansvar inom koncernen. 
● Årligen samlar ledarna systematiskt in namn på de potentiella efterträdarna och ser till att samtliga har 

en utvecklingsplan. 
● Erbjuda praktik för ungdomar och personer med mångkulturell bakgrund. 

  
Hälsa & Arbetsmiljö, 16 st meningar 

● De nyetablerade butikerna har skapat 135 nya arbetstillfällen. 
● Axfood erbjuder lika m.jligheter genom att s.kerst.lla m.ngfald i processerna. 
● HR-avdelningen ser till att tydliggöra karriärvägar och medarbetarna tar ett aktivt ansvar för sin egen 

utveckling. 
● Under året har Axfood definierat beteenden hos framgångsrika medarbetare inom koncernen. 
● Axfood har fem kärnvärden som vägleder hur medarbetarna ska agera, både gentemot varandra och 

andra. 
● Genom kunskapsöverföring, utbildning och dialog inom koncernen omsätts Axfoods kärnvärden i 

handling. 
● Axfood genomför medarbetarundersökningar vartannat år, i undersökningen 2016 deltog 98 procent av 

medarbetarna. 
● Axfoods NMI uppgick i årets undersökning till 92, vilket är fortsatt långt över benchmark på 86. 
● Axfood mäter även andelen ambassadörer och koncernens resultat är tre gånger högre än 
● benchmark, 23 jämfört med 7. 
● Under 2016 deltog 1 662 medarbetare i sammanlagt 3 521 utbildningsdagar via Axfoodakademien. 
● Totalt genomfördes 22 olika lärarledda utbildningar vid 128 kurstillfällen, dessutom genomfördes över 

34 000 e-learningkurser. 
● Sedan 2016 har Axfood en visselblåsarfunktion för den typ av ärenden som medarbetarna inte vill lyfta 

i de vanliga kanalerna. 
● Under 2016 uppgick frisknärvaron till 93,9 procent. 
● För att motverka samhällstrenden för ohälsa och bryta den trend som även påverkat sjukfrånvaron inom 

koncernen satsar Axfood på utbildning till alla chefer. 



 

● Under året infördes en obligatorisk utbildning i rehabilitering eftersom ledarskapet har en stor påverkan 
på hälsoarbetet. 

● Företagshälsovården gjordes koncerngemensam och erbjuder nu lika hälsoutbud samt smidigare 
styrning och uppföljning för alla koncernbolag. 

  
  
Mänskliga Rättigheter & Anti-Korruption 
  
Barnarbete, 1 st meningar 

● Axfoods kedjor har också långsiktiga partnerskap med ett antal ideella organisationer och genom aktivt 
deltagande i UNICEF:s Corporate Network for Children’s Rights bidrar koncernen till att 
barnrättsprinciperna för företag implementeras. 

  
Diskriminering, 3 st meningar 

● Anpassa sortimentet till det ökade antalet utlandsfödda. 
● Under året beslöt Hemköp att enbart sälja Fairtrade-märkta rosor och som första svenska aktör tog 

Axfood fram en ny chokladserie med Faritrades råvaruprogram. 
● Som första svenska aktör tog Axfood fram en ny chokladserie med Faritrades råvaruprogram. 

  

Samhällsengagemang 
● Flera insatser för att minska matsvinnet har genomförts. 
● Exempelvis har Willys sänkt priserna eller skänkt bort varor med nära bäst-före-datum eller skadade 

förpackningar. 
● Axfood är också initiativtagare till och engagerad i Matmissionen, Sveriges första sociala matbutik, 

som drivs av Stadsmissionen. 
● Överblivna varor skänks till välgörenhetsorganisationer. 
● Genom det ettåriga ungdomstraineeprogrammet Ung i Axfood som startade 2015 gör koncernen en 

insats mot ungdomsarbetslöshet. 
● Axfood deltar också i ett forskningsprojekt om ungas kompetensförsörjning. 
● Hållbarhetscertifieringar Axfood arbetar aktivt med hållbarhetscertifieringar inom miljö, djuromsorg 

och socialt ansvar för att kunna stödja och köpa varor av små producenter. 
● Exempelvis medverkar Axfood genom certifikat till en mer hållbar produktion av palmolja och soja. 

  
Korruption & Mutor, 1 st meningar 

● Sedan 2002 har Axfood skrivit under FN:s Global Compact, det är basen för verksamheten när det 
gäller mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption.  

 
 
AXFOOD 2015 
  
Miljö 
  
Energi, 6 st meningar 

● Solcellsanläggningen på fryslagret i Göteborg står för 20 procent av energibehovet under sommaren. 
● För att minska energiförbrukningen har Axfoods installerat energiövervakningssystem i butikerna. 
● Axfood minskade energianvändningen med 15,4 procent. 



 

● Axfood arbetar systematiskt med att minska energiförbrukningen, exempelvis genom att alla butiker 
installerar teknik för mätning och styrning av bland annat frysdiskar och ventilationssystem. 

● Under 2015 togs en fullskalig solcellsanläggning i bruk på Willys Länna söder om Stockholm. 
● Ett konkret exempel är vårpropositionen 2015 om skatt för solceller där Axfood tog fram en 

miljökonsekvensanalys som visade på skatteförslagets hämmande effekt för näringslivets 
solcellsinvesteringar. 

  

Avfall, 8 st meningar 
● Axfood har på eget initiativ infört pant på saftflaskor med förhoppningen om att fler leverantörer ska 

följa efter. 
● Axfood arbetar med att resursoptimera och förebygga matsvinn bland annat genom bättre 

flödeskontroller, smartare förpackningsdesign och genom att skänka mat. 
● Axfood arbetar på flera sätt för att minska såväl sitt eget som kundernas matsvinn, de butiker som lagar 

butiksfärdiga maträtter tar exempelvis hand om färskvaror som  annars inte skulle hunnit säljas. 
● Även matförpackningarna har betydelse för matens hållbarhetsdatum och därmed matsvinnet, Axfood 

arbetar med att förbättra förpackningarna för företagets egna märkesvaror. 
● 2015 tog Axfood fram en ny broschyr om matsvinn med enkla konsumentråd för att minska mängden 

mat som slängs. 
● Under Almedalsveckan har Axfood under flera år lyft frågan på olika seminarier. 2015 serverade 

Willys i Almedalen en mättande och god ”svinnsoppa” gjord på livsmedel som annars hade slängts. 
● Koncernens medarbetare har ett stort engagemang i att källsortera materialfraktioner. 
● Samtliga butiker, lager och kontor inom Axfood källsorterar. 

  
Utsläpp, 12 st meningar 

● Egna lastbilar körs idag antingen på biodiesel eller Evolution diesel (40 procent förnybar råvara). 
● Sedan 2009 har koldioxidutsläppen minskat med 15 procent per ton transporterat gods. 
● Under 2015 ökade nyttjandegraden av den egna fordonsflottan. Ökningen uppnåddes dels tack vare att 

Axfood tog över transporten av drycker som tidigare skötts av bryggerier, dels tack vare en mer 
effektiv logistik där samma antal fordon klarade av en ökad distribution. 

● Under 2015 investerades i ett nytt fleet management system, som ger Axfood möjlighet att i realtid se 
var fordonen befinner sig och följa bränsleförbrukningen där ambitionen att bränsleförbrukningen 
ytterligare ska minskas. 

● 18 lastbilar kör på biodiesel RME som jämfört med konventionell diesel ger lägre utsläpp av koldioxid 
och sotpartiklar, men något högre utsläpp av kväveoxider. 

● Resterande 115 lastbilar kör i dagsläget på Evolution diesel som består av upp till 50 procent förnybar 
råvara. 

● Nyare fordon har lägre påverkan. Axfoods fordonsflotta är modern och över 85 procent av fordonen 
möter EURO-klass 5 eller 6. 

● Under 2015 ökade videomötena med 25 procent inklusive användningen av möten via Skype. 
● Under 2015 har resandet med egen bil i tjänst och tjänstebilar minskat. Axfoods tjänstebilar uppfyller 

alla kraven i 2012 års definition för miljöbilar. 
● Sammantaget lämnade Axfood 2014 ett klimatavtryck som motsvarade drygt 47 000 ton 

koldioxidekvivalenter. 
● Axfood har under året genomfört fler utbildningar i socialt och miljömässigt ansvar för alla inköpare 

inom koncernen för att skapa bättre inköpsbeslut och integrera sociala och miljömässiga dimensioner i 
upphandlingarna. 



 

● Koldioxidutsläppen avser levererade varor med egna lastbilar från lager till butik och baseras på 
förbrukningen av olika bränsle, levererad data från drivmedelsleverantörer samt totalt antal levererade 
ton och andelen som distribueras med egna lastbilar. 

  

Biologisk mångfald, 9 st meningar 
● Därför jobbar vi med skärpta leverantörskrav på importerat kött. Och det kommer vi att fortsätta göra, 

allt för att minska antibiotikaanvändningen. 
● Under 2015 breddades EMV-sortimentet med 60 nya ekologiska varor och ett nytt vegetariskt koncept. 
● Under 2015 uppgick ekologiska varors andel av Axfoods försäljning till 5,9 (4,1) procent och 

sortimentet innehöll 1 616 (1 254) ekologiska artiklar. 
● Axfood säljer idag inga ägg från burhöns utan enbart ägg från frigående hönor däribland ekologiska 

ägg. 
● Axfood verkar för att den fisk som säljs i butikerna ska vara fiskad eller odlad på ett hållbart sätt. 
● Från och med 2015 kompenserar Axfood för 100 procent av användningen av soja. 
● Pengarna för certifikaten går till certifierade odlingar och bidrar därmed till att öka den hållbara 

sojaproduktionen. 
● Totalt uppgick KRAV-märkt kött till 3,5 procent av köttförsäljningen inom Axfood. 
● Livsmedel märkta med bäst-före-datum håller ytterligare en tid efter datumet, om de förvaras på rätt 

sätt och i obruten förpackning. 
. 
Sociala förhållanden 
  
Granskning av leverantörer, 10 st meningar 

● Axfood har tillsammans med Axfoundation och Martin & Servera tagit fram nya krav på sina 
leverantörer för att motverka antibiotikaanvändningen till friska djur. 

● Under 2015 började Axfood arbeta med striktare leverantörskrav gällande gris-, kyckling-, nöt- och 
lammkött, odlad lax och pangasius, samt förädlade produkter som innehåller kött eller fisk av denna 
typ. 

● Axfood genomför stickprovsinspektioner på plats hos leverantörer av kött och charkprodukter som 
säljs under Axfoods egna märkesvaror (EMV). 

● Axfoods arbete för bättre djurskydd sker dels genom krav på tillverkare av EMV-produkter, dels 
genom en dialog med övriga leverantörer om djurskyddsfrågor. 

● Dessutom arbetar Axfood med att se till att leverantörerna utökar andelen certifierad soja i sina 
produkter. 

● Axfood har under 2015 börjat arbeta med en e-utbildning för leverantörer. 
● Axfood har utökat arbetet med att kartlägga de generella hållbarhetsriskerna i leverantörsledet. 
● Ett tjugotal råvaror har kartlagts hittills och fler kommer läggas till över tid (Riskerna kategoriseras 

enligt olika dimensioner såsom klimat, vatten, barnarbete och fackliga rättigheter) 
● Även i Sverige har Axfood förstärkt arbetet med leverantörskontroller. 
● Axfoods leverantör hade bland annat valt att avsluta samarbetet med den bemanningsfirma som de 

tidigare kontrakterat för att istället anställa personal direkt. 
  

Konsumenternas hälsa och säkerhet, 1 st meningar 
● Ursprungslandet ska framgå av förpackningen och under 2015 har Axfood i princip uppfyllt målet på 

alla köttprodukter och dessutom ett stort antal övriga varor. 
  



 

  
Personal 
  
Jämlikhet & Mångfald, 12 st meningar 

● Axfood möter det långsiktiga målet på mellanchefsnivå, bland övriga ledande befattningar är utfallet 
under målet. 

● Under 2015 hade 12 procent av Axfoods ledare och 19 procent av medarbetarna internationell 
bakgrund och inom koncernen talas fler än 30 språk. 

● Cirka 35 procent av Axfoods medarbetare är under 26 år. 
● I koncernledningen är andelen kvinnor 36 procent. 
● I stabs- och bolagsledningar är 34 procent kvinnor och runt var tredje butikschef är kvinna. 
● Totalt uppgår andelen kvinnor på ledande befattning 2015 till 30 procent. 
● Vart tredje år kartlägger Axfood lönerna inom koncernen för att förhindra osakliga skillnader i lön och 

andra anställningsvillkor mellan män och kvinnor. 
● Under 2015 implementerades ett nytt HR-system där roller klassificerades i en så kalladjobbkatalog där 

det nya systemstödet gör att koncernen enklare kan jämföra olika roller och tillhörande lön och 
förmåner med varandra vilket stödjer Axfoods mål att skapa lika möjligheter. 

● Axfood har exempelvis inlett ett samarbete med Arbetsförmedlingen för att hitta personer med 
internationell bakgrund och rätt erfarenhet och kompetens. 

● Inom Axfood har 19 procent av medarbetarna internationell bakgrund. 
● Under året har Axfood arbetat med att ge individer med olika inlärningsstilar och dyslexi möjlighet att 

på lika villkor ta del av de utbildningar som erbjuds. 
● Axfoods deltagande på KTH:s arbetsmarknadsdag Armada hade tema innovation och mångfald. 

  
Hälsa & Arbetsmiljö, 11 st meningar 

● Genom införandet av verktyg som gör texter mer lättillgängliga kan fler medarbetare nu lättare 
utvecklas på jobbet. 

● Varje år på Ledarforum delas Guldäpplet ut till den medarbetare som inom respektive värdegrund bäst 
har levt upp till Axfoods kärnvärde. 

● Medarbetarundersökningar genomförs vartannat år. 
● 2014 hade koncernen ett högt värde för nöjda medarbetare, med ett nöjd-medarbetarindex (NMI) på 91. 
● Under de senaste åren har det gjorts insatser för att öka genomförandet av utvecklingssamtal i butik där 

de utvecklingssamtalen diskuteras mål, förväntningar och prestationer samt Axfoods kärnvärden. 
● Under 2015 förtydligades och stärktes teamchefernas ansvar för utvecklingssamtal och 

ledarförsörjning. 
● Under året har ett flertal satsningar för att öka frisknärvaron genomförts ,det inkluderar en ny 

rehabiliteringsutbildning för ledare och en ny fördjupande utbildning om arbetsmiljö. 
● Axfood har också gjort en översyn av samarbetet med företagshälsovården för att förbättra rutiner och 

samverkansformer. 
● Under 2015 startade arbetet med att införa ett visselblåsarsystem, som kommer att vara implementerat 

under 2016. 
● Under hösten tecknade Axfood ett nytt ramavtal på tre år med Samhall om städning i butik. 
● Under 2015 uppgick frisknärvaron till 94 procent. 

  
Mänskliga Rättigheter & Anti-Korruption 
 
Barnarbete, 0 st meningar 
  



 

Diskriminering, 1 st meningar 
● Axfood samarbetar också löpande med internationella organisationer för att förebygga risker och 

åtgärda missförhållanden, exempelvis har Axfood inlett ett samarbete med den internationella 
organisationen Oxfam kring risodling och inköp av ris i Pakistan som kommer att genomföras under 
2016. 

  
Samhällsengagemang 

● Under 2015 grundade Axfood tillsammans med Stockholms Stadsmission Nordens första sociala 
matbutik, där varor som av olika anledningar inte kan säljas till ordinarie pris erbjuds ekonomiskt 
utsatta människor till en tredjedel av priset. 

● För att stödja svenska mjölkbönder gav Axfood under oktober, november och december 1 krona extra 
per liter såld färskmjölk av det egnavarumärket Garant till den svenska mjölkbonden av anledningen 
var den ekonomiska utsatthet som en del svenska mjölkbönderna har till följd av låga priser på mjölk i 
avvaktan på nya politiska lösningar. 

● Under hösten 2015 valde Hemköp och Willys att styra om de välgörenhetsmedel som doneras via 
butikernas pantautomater till SOS Barnbyars katastroffond och Rädda Barnens arbete för barn på flykt. 

● Samtidigt dubblerade kedjorna summan som skänktes under hösten. 
● För att hjälpa dessa familjer har Hemköp under 2015 påbörjat ett samarbete med SOS Barnbyar och 

Stockholms Stadsmission. 
  
Korruption & Mutor, 0 st meningar 
  

AXFOOD 2014 
  
Miljö 
  
Energi, 1 st meningar 

● Sedan basåret 2009 har Axfood minskat elförbrukningen med –5,8 procent. 
  
Avfall, 7 st meningar 

● Axfoods förpackningsutvecklare, Lisa Säfwenberg, säkerställer redan när produktutvecklingen inleds 
att förpackningen är lätt att återvinna. 

● I nästa steg utvärderas form och konstruktion för att undvika onödigt svinn. 
● Under året har Axfood infört ett nytt nyckeltal för att minska andelen brännbara restprodukter mätt i 

förhållande till omsättning där syftet är att öka materialåtervinningen genom förbättrad källsortering. 
● Samtliga butiker, lager och kontor inom Axfood källsorterar många fraktioner. Material som krymp- 

och sträckfilm samt wellpapp sorteras och är lönsamma fraktioner att sälja. 
● En växande andel av matavfallet går till biogasproduktion. 
● Under 2014 har Axfood tillsammans med 26 andra matföretag och organisationer i Svenska 

Sojadialogen åtagit sig att köpa sojacertifikat - certifikat köps både för den soja som ingår i varorna och 
den indirekta förbrukningen i form av foder. 

● Axfood arbetar med att antingen byta ut palmolja till andra vegetabiliska oljor eller att köpa certifikat 
för den mängd som ingår i de egna märkesvarorna, i syfte att främja hållbar utveckling. 

  
  
Utsläpp, 7 st meningar 

● Nyare fordon har lägre påverkan, Axfoods fordonsflotta är modern och över 85 procent av fordonen 
möter EURO-klass 5 eller 6. 



 

● Dagab och Axfood Närlivs som står för koncernens egna transporter arbetarmed ruttplanering, 
fyllnadsgrad och utbildning av förare inom eco-driving för att minska sin klimatpåverkan. 

● Axfood har en fordonsflotta med 137 (137) lastbilar som står för cirka hälften av transporterna, och 
dessutom anlitas fristående åkerier. 

● Axfoods egna bilar körs på Evolution Diesel, till 25 procent baserad på tallolja vilket ger lägre 
koldioxidutsläpp än traditionell diesel men undantaget är de nio lastbilar som enbart går på biodiesel 
(RME). 

● Axfood har tillsammans med Volvo under året testat två lastbilar som drivs på flytande gas. 
● Under 2014 har Axfood uppmätt en ökning av de resfria mötena med 36 procent. 
● Axfoods tjänstebilar uppfyller alla kraven i 2012 års definition för miljöbilar. 

  
Biologisk mångfald, 11 st meningar 

● Hemköp säljer bara ekologiska bananer. 
● Andelen ekologiska varor ökar för varje år och djurskyddsfrågor står högt på agendan. 
● I oktober 2014 slutade Willys att sälja ägg från burhöns, vilket fått mycket positiv respons från 

kunderna. 
● Hösten 2014 inledde Axfood ett samarbete med WWF om fisk- och skaldjursfrågo i syfte att förstärka 

arbetet med ett hållbart erbjudande till kunderna. 
● Samtliga Hemköps fiskdiskar är MSC-certifierade. 
● Varje förpackning ska dessutom innehålla så lite luft som möjligt för att ge plats för fler på pallen 

vilket i sin tur är positivt ur miljösynpunkt. 
● Sedan 2008 säljer varken Willys eller Hemköp rödlistad fisk. 
● Under 2013 MSC-certifierades alla Hemköps manuella fiskdiskar i egenägda butiker. 
● Under hösten 2014 undertecknade Axfood ett samarbetsavtal med WWF för att gemensamt arbeta med 

målet att enbart sälja fisk med grönt ljus, samt stärka kompetensen inom Axfood och kedjorna att göra 
bättre riskvärdering av fiskprodukter. 

● Exempelvis prioriteras ekologiskt kött med KRAV-märkning inom Axfood eftersom märkningen 
ställer den mest långtgående kraven på djurskydd. 

● Under året ökade Axfoods försäljning av vegetariska alternativ till färs, köttbullar och korv med 40%. 
  
Sociala förhållanden 
  
Granskning av leverantörer, 7 st meningar 

● En koncerngemensam uppförandekod omfattar de krav och förväntningar Axfood har på sina 
leverantörer. 

● Axfood har etiska riktlinjer som gäller frågor om mutor, bestickning och korruption, men som även 
omfattar andra aspekter om hur medarbetarna på Axfood ska uppträda i relation till leverantörer och 
omvärld i övrigt. 

● Under 2014 har hållbarhetsansvarig hos Sortiment och inköp genomfört tio besök och fört långtgående 
samtal med leverantörer om hur de bäst kan förbättra villkoren för sina anställda, samt se till att deras 
underleverantörer förbättrar villkoren. 

● Axfood har under året sett till att leverantörer och egna medarbetare tagit del av både BSCI:s och annan 
CSR-utbildning (Under året har elva leverantörer i Kina, Thailand, Marocko och Spanien gått på olika 
utbildningar om sociala krav) 

● Under vintern 2014 inledde Axfood en dialog med den lokala Oxfam-organisationen i Marocko, som 
verkar för de säsongsanställda kvinnornas rättigheter. 



 

● Genom organisationen fick Axfood träffa arbetare och informera sig om både levnads- och 
arbetsvillkor, vilket bland annat avslöjade att många kvinnor fick utstå sexuella trakasserier från 
manliga förmän. 

● Bland annat ska bäruppköpare ha rutiner för att kontrollera att plockarna är fria att sälja bär där de 
önskar, samt att det inte förekommer någon mellanhand. 

  
Konsumenternas hälsa och säkerhet, 7 st meningar 

● Redovisar på egna märkesvaror på förpackningen varifrån huvudråvaran kommer. 
● Axfood har under året ingått ett samarbete med ett slakteri som säkrar avsättningen för tre värmländska 

grisuppfödares produktion - dessa hade annars hotats av nedläggning och för Axfood är det ett beslut 
som bidrar till att säkra tillgången på svensk köttråvara på längre sikt. 

● Axfood har i sina helägda butiker dessutom valt att avstå från produktgrupper som strider mot 
företagets värderingar såsom tidningar med pornografiskt innehåll samt cider och alkoläsk med en 
alkoholhalt på mer än 2,25 procent. 

● Inte heller koncentrerad energidryck, så kallade shots, säljs i Axfoods butiker. 
● För att säkerställa att åldersgränser för alkohol, tobak och läkemedel – lagstadgade eller frivilliga – 

följs genomför Axfood utbildningar och har rutiner för ålderskontroller. 
● Genom egenkontrollprogram görs uppföljningar i butik. 
● I samarbete med bland annat Svensk Dagligvaruhandel har Axfood medverkat till att ta fram den 

branschgemensamma riktlinjen ”Säker mat i din butik”, godkänd av Livsmedelsverket. Riktlinjens 
rekommendationer tillämpas i Axfoods butiker och ligger till grund för hur butikernas 
egenkontrollprogram är utformade. 

 
Personal 
 
Jämställdhet & Mångfald, 5 st meningar 

● Idag har 18 procent av Axfoods medarbetare internationell bakgrund men i ledande befattningar är 
snittet lägre. 

● 2014 hade Axfood 26 procent (25) kvinnliga ledare, och andelen kvinnliga butikschefer uppgick till 29 
procent (26). 

● I koncernens ledarskapsutbildningar råder jämn könsfördelning och i årets butikchefstraineeprogram är 
för första gången majoriteten av kandidaterna kvinnor - programmet syftar till att säkra kompetenta och 
engagerade framtida butikschefer. 

● Rättviseförmedlingen har sedan 2010 arbetat för mångfald och är en knytpunkt för fler än 60 000 
personer som ideellt samarbetar för att hjälpa pro- jekt och organisationer att hitta normbrytande 
kompetens. 

● Axfood blev under året Rättviseförmedlingens huvudsponsor och tillsammans utmanar vi näringslivet 
att verka gemensamt för bättre mångfald i svenskt näringsliv. 

  
Hälsa & Arbetsmiljö, 5 st meningar 

● Årliga utvecklingssamtal för att ge medarbetarna chansen att växa. 
● Med ledare som tydligt kommunicerar och delegerar vill Axfood skapa delaktighet och initiativkraft. 
● Medarbetarundersökningen från 2014 visar ett högt värde för nöjda medarbetare, 91 jämfört med 

benchmark på 82. 
● Undersökningen pekar på att 86 procent av våra medarbetare är stolta över Axfoods mångfaldsarbete. 
● Totalt sett deltog 92 procent av medarbetarna i årets undersökning. 

  



 

Mänskliga Rättigheter & Anti-Korruption 
  
Barnarbete, 1 st meningar 

● Axfood deltar aktivt i UNICEF:s Corporate Network for Children s Rights, som fokuserar på dialog 
och erfarenhetsutbyte om hur barnrättsprinciperna för företag kan tillämpas och implementeras. 

  
Diskriminering, 2 st meningar 

● FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter från 2011 är grundläggande för hur 
Axfood tar ansvar för mänskliga rättigheter i verksamheten. 

● För att Axfood ska kunna köpa bär från fria plockare måste vi säkra att de ofta utsatta européer som 
säljer bär vid bäruppköpen behandlas rättvist. 

  
 Samhällsengagemang, 2 st meningar 

● Det kan vara svårt att få sitt första jobb, det vet vi på Axfood, därför tog vi under hösten 2014 ett nytt 
initiativ för ungdomar som vill komma ut på arbetsmarknaden genom vårt ungdomstraineeprogram 
”Ung i Axfood”. 

● Willys är till exempel huvudpartner till Rädda Barnen och samarbetar med Svenska 
Naturskyddsföreningen och Hemköp samarbetar bland annat med SOS Barnbyar. 

  
Korruption & Mutor, 0 st meningar 
  

  



 

Bilaga 2. Meningar – Coop 

 
COOP 2016 
  
Miljö 
  
Energi, 5 st meningar 

● Ca 90 procent av butikerna förses med förnybar el. 
● Vi arbetar ständigt för att minska och effektivisera energianvändningen. 
● Huvudparten av Coops butiker använder el från förnybara källor. 
● Under 2016 pågick energikartläggningar i ett antal butiker och utfallet är positivt. 
● Totalt sett minskade Coop Sveriges butikers elförbrukning från 227 GWh till 212 GWh under året, 

vilket är en minskning med sju procent. 
  
Avfall, 5 st meningar 

● Änglamarks KRAV-märkta yoghurt har en unik förpackning som kan vikas ihop för att enkelt klämma 
ut det sista ur förpackningen och därigenom minska matsvinnet. 

● Att minska matsvinnet i butik är en prioriterad fråga för Coop och arbetet har utmynnat i flera 
aktiviteter som tillsammans sänkt andelen svinn och avfall. 

● För att ytterligare minska matsvinnet gör flera butiker färdigrätter av mat med kort bäst-före-datum, 
alternativt sänker priset på varorna. 

● Coop Sveriges butiker sorterar sitt avfall i flera olika fraktioner. 
● Vi fortsätter det ständigt pågående arbetet att öka avfallssorteringen och säkerställa statistik och 

uppföljning. 
  
Utsläpp, 20 st meningar 

● Coop verkar även för ett tydligt kemikaliearbete. 
● Det handlar om att i alla led av verksamheten kontinuerligt öka kunskapen och minska risker genom att 

fasa ut särskilt farliga ämnen som kan ha negativ påverkan på hälsan eller miljön. 
● I relation till 2008 har utsläppen minskat med 63 (56) procent, vilket innebär att även det skärpta målet 

passerades under 2016. 
● Coop Sveriges utsläpp minskade med 16 procent under 2016. 
● Samtidigt som vi har kört våra transporter mer energieffektivt har vi också prioriterat en högre 

servicegrad till Coops alla butiker. 
● Vi fortsatte att energieffektivisera belysningen och uppgradera kyl- och frysparken. 
● Årets totala växthusgasutsläpp uppgick till 33 454 (39 910) ton CO2-e och 1 060 (1 223) kilogram 

CO2-e per miljon kronor. 
● Varutransporter står för 68,5 procent av Coops växthusgasutsläpp. 
● Vi arbetar aktivt med att minska logistikens miljöpåverkan, bland annat genom att använda tåg för 

godstransporter där det är möjligt. 
● Vi ställer miljökrav på alla våra transport- och logistikleverantörer, till exempel på fordonens 

miljöklassning, andel förnybart bränsle och miljöanpassade däck. 
● Vi arbetar kontinuerligt för att korta sträckorna, optimera fyllnadsgraden och samköra med andra 

aktörer för att minska miljöbelastningen och kostnaderna i relation till transporterade volymer. 
● Coops miljöprestanda förbättras också genom en övergång till alternativa bränslen. 



 

● Vi arbetar aktivt med våra samarbetspartners för att åstadkomma en stabil omställning till det fossilfria 
bränslet HVO (Hydrogated Vegetable Oil). 

● I region Syd/Öst används enbart HVO och genom en stor upphandling för Mälardalen i oktober 2016 
av transportbolaget DSV har merparten av bränslevolymen ersatts av HVO. 

● E-handel bidrar generellt till lägre utsläppsnivåer då varorna samkörs istället för att fraktas enskilt av 
kunden. 

● Under 2016 resulterade det i cirka 202 ton lägre koldioxidutsläpp jämfört med om hemleveranserna 
skett med dieseldrivna lastbilar. 

● Totalt för alla godstransporter inom Coop minskade växthusgasutsläppen från transporter per 
tonkilometer med 17,5 procent under året. 

● I absoluta tal minskade växthusgasutsläppen från transporter med 20 (3) procent vilket beror på fortsatt 
omställning till miljövänliga drivmedel och ökad fyllningsgrad i Coop-tåget. 

● Köldmedia som används i Coops kyl och frysanläggningar står för närmare en femtedel av företagets 
växthusgasutsläpp, merparten drivs med HFC och andra köldmedier som kan verka ozonnedbrytande. 

● Coop Sveriges butikers växthusgasutsläpp från köldmedier uppgick till 6 483 (6 687) ton CO2-e under 
2016. 

  
Biologisk mångfald, 26 st meningar 

● Förpackningen består dessutom till viss del av plast gjord på förnybar råvara. 
● I linje med vårt hållbarhetsarbete har även Coops drickyoghurt som tidigare haft plastförpackning fått 

en pappförpackning tillverkad av svensk råvara, det medför bland annat ett lägre klimatavtryck och 
mindre materialåtgång. 

● Coop har under året också infört pant på plastflaskorna för Coops saft. 
● Årets bidrag uppgick till 11,9 miljoner kronor, för vilket 598 316 träd kunde planteras. 
● Arbete pågår nu mellan Coop och Gårdsfisk för att utveckla produkter för försäljning i butik (för att 

rädda vatten och hav, hållbart fiske). 
● Coop premierar svenskt framförallt inom Kött, Frukt & Grönt, Mejeri och Ägg. 
● 89 procent av allt färskt kött som säljs i Coops butiker är från Sverige. 
● För våra egna varumärken är andelen svenskt kött 95 procent. 
● Som en del av att uppmärksamma binas viktiga roll för vår matproduktion i Sverige och världen 

lanserade vi, tillsammans med Konsumentföreningen Stockholm och Svenska Bin initiativet 
#bevarasurret inför Almedalsveckan 2016. 

● Sortimentet av ekologiska och miljömärkta livsmedel uppgår i år till 4 017 (3 330) varor, och de utgör 
13,1 (10,8) procent av den totala livsmedelsförsäljningen, det är en försäljningsökning med 4,7 procent 
från 2015. 

● Enbart de ekologiska livsmedlen stod för 10,0 (9,2) procent av försäljningen under 2016. 
● Vad gäller miljömärkta Nonfood-varor, det vill säga varor som inte är livsmedel, minskade sortimentet 

fr.n 1 582 varor till 1 498 och försäljningsandelen minskade från 22,5 till 20,1 procent. 
● Änglamark; under året utökades sortimentet med 61 nya produkter, bland annat yoghurt, glass, 

hönsbullar och hönsbiffar. 
● Minskad användning av antibiotika är en viktig del i strategin och vi ställer tydliga krav både på 

svenskt och importerat kött. 
● Coops egen ursprungsmärkning går längre än lagen kräver; alla produkter med en kötthalt på över 10 

procent märks med ursprung. 
● Efter träget arbete har Coop även lyckats fasa ut ägg från burhöns ur sortimentet – sedan 2015 säljer vi 

enbart ägg från frigående hönor. 
● Av alla ägg på Coop är 30 procent ekologiska. 



 

● Coop har tagit beslut om att certifiera samtliga färska eller manuella fiskdiskar enligt MSC (Marine 
Stewardship Council) och ASC (Aquaculture Stewardship Council) under 2017, för att göra det ännu 
enklare för kund att välja hållbar fisk. 

● 97 procent av Coops egna fisk- och skaldjursvaror som är vildfångade och frysta är MSC-märkta. 
● I slutet av året lanserade Coop MSC-märkt tonfisk under eget varumärke. 
● I Coops egna varor används enbart certifierad palmolja. 
● Coop samverkar med RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), Greenpeace, 

Naturskyddsföreningen och WWF för att nå samsyn gällande dagligvaruhandelns och 
livsmedelsindustrins strategier för hållbar palmolja. 

● All soja som används vid produktion av Coops EVM-produkter, både indirekt som foder och direkt i 
livsmedel, är kompenserad enligt RTRS (Round Table on Responsible Soy) eller på annat sätt 
certifierad. 

● Under 2016 har vi arbetat intensivt med projekt för att öka andelen svenskt kött och svensk råvara i 
charkprodukter under varumärket Coop. 

● Vi har även drivit ett projekt för att öka andelen ekologiska charkprodukter med svenskt ursprung. 
● Under året inledde vi ett samarbete med 15 lokala leverantörer i producentgruppen Lamm i Värmland 

för att de ska producera svenskt lamm året runt. 
  
Sociala förhållanden 
  
Granskning av leverantörer, 11 st meningar 

● Under året utökade Coop samarbetet med regionala och lokala svenska mejerier både inom egna 
varumärken och med mejeriernas varumärken. 

● Coop har även gjort stickprovskontroller på utvalda varor, för att kontrollera att de inte innehåller 
otillåtna ämnen. 

● För att vara en hållbar leverantör till Coop ska leverantören ha skrivit under och implementerat Coops 
uppförandekod, vara tredjepartsreviderad samt långsiktigt bidra med ett hållbart sortiment. 

● Ungefär 68 procent av Coops livsmedel (exklusive Frukt & Grönt) kommer från Sverige, 30 procent 
kommer från övriga Europa och omkring 2 procent kommer från länder som BSCI (Business Social 
Compliance Initiative) klassar som högriskländer. 

● 73 procent av Coops inköp från Everfresh under 2016 hade ursprung i Sverige och övriga Europa och 
24 procent kom från högriskländer. 

● Den miljömässiga och sociala prestandan hos Everfreshs leverantörer kontrolleras regelbundet, i första 
hand med fokus på högriskländer. 

● På slakterier får inga djur slaktas utan bedövning och transport, uppstallning och bedövning ska ske 
lugnt och utan att skada eller stressa djuren. 

● På gårdar kontrollerar vi hur produktionen går till, att djuren ser välmående ut, hur medicinering 
dokumenteras och vilka antibiotika används. 

● Vi kräver även att antibiotika enbart ska användas efter ordination från veterinär och aldrig i 
tillväxtbefrämjande syfte. 

● Vi kontrollerar antibiotikastatistik på leverantörsnivå och om vi bedömer att den inte är ansvarsfull 
begär vi en åtgärdsplan som vi sedan följer upp. 

● Coop gör stickprovskontroller för att kontrollera AVM-leverantörernas granskning av sina värdekedjor. 
 
Konsumenters hälsa och säkerhet, 11 st meningar 

● Vi har kontinuerlig bevakning av hälsofrågor i Sverige och internationellt, bland annat genom 
Livsmedelsverket och nationella konferenser, under året besökte vi bland annat Nordic Nutrition 
Conference, Uppsala Health Summit och Nobel Week Forum Your food – Our planet. 



 

● Coops unika översyn av salthalten i varor startade 2014 och har hittills resulterat i närmare 16 ton 
mindre salt i produkterna. 

● I år har vissa större saltsänkningar gjorts. 
● Under året utökade vi vårt egna glutenfria sortiment med bland annat en glutenfri pasta och tre sorters 

bönpasta och vi introducerade laktosfri mellanmjölk av märket Coop. 
● I inköpsflödet säkras varorna genom tydliga varukrav, gediget säkerhetsarbete och grundliga 

kontrollrutiner. 
● Under 2016 drogs varor in från butikerna vid 92 (85) tillfällen, varav 89 (74) var livsmedel, 2 (11) 

Nonfood och 1 (0) var läkemedel. 26 (37) av indragningarna gällde EVM-varor. 
● 5 (1) varor återkallades från konsument. 
● För att underlätta för våra kunder att göra mer hållbara och hälsosamma val har vi flera olika 

tredjepartsmärkningar på våra varor. 
● Bland miljömärkningarna finns bland annat ASC, MSC, Bra Miljöval, Svanen och Ecolabel. 
● Treklövern är Coops samlingssymbol och guide till ekologiska eller miljömärka val som syns i butiken, 

på kvittot samt vid ingredienser i Coops recept. 
● Vi ökade också utbudet av andra vegetariska varor under året, till exempel frysvaror och vegetarisk 

chark. 
  
Personal 
  
Jämställdhet & Mångfald, 6 st meningar 

● 52 (55) procent är kvinnor och 48 (45) procent är män. 
● Den högsta andelen kvinnor finns i butik medan det på terminalerna arbetar företrädesvis män. 
● Coop Sveriges styrelse består av 3 kvinnor och 6 män, och koncernledningen av 4 kvinnor och 6 män 

från och med 1 februari 2017. 
● Under 2016 bestod koncernledningen av 3 kvinnor och 7 män. 
● Från och med 8 maj 2017 kommer koncernledningen bestå av 5 kvinnor och 5 män. 
● Coops medarbetare representerar många olika nationaliteter, 18,9 procent har sin bakgrund utanför 

Norden. 
  
Arbetsmiljö, 14 st meningar 

● Målsättningen är minst ett utvecklingssamtal per medarbetare och år, och vi har en god 
genomförandegrad. 

● Under 2016 genomförde vi en medarbetarundersökning som innehöll ett ledarindex. 
● Samtliga anställda omfattas av kollektivavtal. 
● Coop har nollvision för olyckor och arbetsskador. 
● Vi arbetar systematiskt med att förebygga rån och mildra konsekvenserna. 
● Genom utbildning, gedigna rutiner och införande av slutna kontanthanteringssystem höjer vi 

medvetenheten och ökar säkerheten. 
● Under 2016 rapporterades 206 (233) arbetsskador. 
● För att hitta framtidens butikschefer har vi bland annat genomfört ett internt talangprogram. 
● Alla nyanställda tjänstemän i butik och på Coops huvudkontor går en introduktionsutbildning där de tar 

del av butiksstrategi, Coops organisation och bolagets syn på hållbar utveckling. 
● Utöver det finns Coop Akademin, vårt digitala nav för kompetensutveckling där vi samlar interna och 

externa utbildningar. 
● Vi erbjuder också specialistutbildningar inom exempelvis fisk- och kötthantering i butik. 
● Sjukfrånvaron uppgick till 6,1 (5,9) procent under 2016. 



 

● Vi har även gjort en mätning av organisationens hälsa genom en medarbetarundersökning på 
tjänstemannanivå, Organizational Health Index, OHI. 

  
Mänskliga rättigheter & Anti-korruption 
Barnarbete, 0 st meningar 
  
Diskriminering, 4 st meningar 

● Coops livsmedelssortiment av Fairtrade minskade från 240 till 214 artiklar under 2016. 
● Försäljningen gör att odlarna får extra betalt via en premie. 
● Ett exempel är ett bananplantage i Dominikanska Republiken där 20 procent av premien tas ut i 

kontanter och resterande del i exempelvis skolmaterial. 
● Under 2016 genererade enbart Änglamarks Fairtrade-märkta varor en premie på 4,4 miljoner kronor. 

  
Samhällsengagemang, 9 st meningar 

● Mellan 2010 och 2016 har Vi-skogen fått in 80 miljoner kronor via Coop, KF och 
Konsumentföreningarna. 

● Organisationen We Effect (“ägs” av coop) ger människor verktyg att själva ta sig ur fattigdom. Mellan 
2010 och 2016 har We Effect fått in 87 miljoner kronor via Coop, KF och Konsumentföreningarna. 

● Årets bidrag uppgick till 11,4 miljoner kronor. 
● För andra året i rad skänker Coop pengar till organisationerna Bris och Friends, två organisationer som 

båda stödjer arbete med utsatta barn i Sverige. 
● I år skänkte vi även 1 krona per såld förpackning av utvalda Änglamarksprodukter med julkoppling. 
● Exempelvis har Coop redan idag ett samarbete i Göteborg med logistiknätverket Allwin som är en 

aktör för mat till välgörenhet. 
● Varor från Coop hämtas och levereras till Allwins nätverk av ideella organisationer som kvinnojourer, 

kyrkor, caféer för hemlösa och härbärgen. 
● Det finns liknande samarbeten runt om i Sverige, exempelvis i Stockholm, och det finns instruktioner 

från centralt håll som alla butiker som ska skänka mat ska använda sig av. 
● Under 2016 skänkte Coops butiker totalt 85,5 ton mat, motsvarande drygt 189 200 måltid. 

  
Korruption och Mutor, 1 st meningar 

● Antal åtal med fällande dom för korruption var under året 0. 
  

COOP 2015 
  
Miljö 
  
Energi, 5 st meningar 

● Samtliga Coops butiker är KRAV-märkta och de flesta använder el från förnybara källor. 
● Under 2015 genomförde vi energikartläggningar i ett antal av Coops butiker och insatserna fortsätter 

under 2016. 
● Många åtgärder, som att installera LED-belysning, har visat sig vara effektiva och har kort 

återbetalningstid. 
● Totalt sett minskade butikernas elförbrukning från 546 GWh till 503 GWh under året, vilket är en 

minskning med 8 procent. 
● Under året levererade Coop tillbaka 159 MWh överskottsvärme till fjärrvärmenätet. 



 

  
 
Avfall, 2 st meningar 

● Som första dagligvarukedja i Sverige fasade vi ut plastkassar gjorda av ny oljebaserad råvara. 
● Utöver det har vi papperskassar, flergångskassar av återvunna PET-flaskor och en Fairtrade-märkt 

kasse i ekologisk bomull. 
  
Utsläpp, 12 st meningar 

● I relation till 2008 har utsläppen minskat med 56 (52) procent. 
● Utsläppen orsakas framförallt av godstransporter samt av drift av kyl- och frysanläggningar. 
● Coops utsläpp minskade med 12 procent under 2015. 
● Samtidigt som vi kört våra transporter mer energieffektivt har vi också prioriterat en högre servicegrad 

till Coops alla butiker. 
● Vi fortsatte att energieffektivisera belysningen och uppgradera kyl- och frysparken. 
● Årets utsläpp uppgick till 39 907 (45 153) ton koldioxidekvivalenter (CO2-e) och 1 234 (1 322) 

kilogram CO2-e per miljon kronor. 
● Varutransporter står för 72 procent av Coops växthusgasutsläpp. 
● Vi arbetar aktivt med att minska logistikens miljöavtryck, bland annat genom att så långt som möjligt 

använda tåg för godstransport. 
● Vi ställer miljökrav på alla våra transport- och logistikleverantörer, exempelvis gällande fordonens 

miljöklassning, andel förnybart bränsle och miljöanpassade däck. 
● Hemleveranser resulterade i cirka 175 ton lägre utsläpp av CO2-e under 2015, motsvarande runt 3 000 

hushållsbilresor till och från mataffären under ett år. 
● Totalt ökade växthusgasutsläppen från transporter per tonkilometer med 6 procent under året. 
● Coops butikers växthusgasutsläpp från köldmedier uppgick till 13 400 (15 165) ton CO2-e under 2015. 

  
Biologisk mångfald, 20 st meningar 

● 11% ekoförsäljning av total omsättning. 
● Sortimentet av ekologiska och miljömärkta livsmedel växte från 2 730 till 3 330 varor. 
● Försäljningsandelen uppgick till 10,8 procent. 
● Det är en ökning med 13,7 procent från 2014, då andelen ekologiskt och miljömärkt låg på 9,5 procent 

av Coops totala livsmedelsförsäljning. 
● De ekologiska livsmedlen stod för 9,2 (7,7) procent av försäljningen under 2015. 
● Vad gäller miljömärkta Nonfood-varor, det vill säga varor som inte är livsmedel, minskade sortimentet 

från 2 087 till 1 582 varor och försäljningsandelen ökade från 22,4 till 22,5 procent. 
● Med runt 460 produkter har Coops egna varumärke Änglamark störst sortiment i Sverige på ekologiskt 

och miljömärkt. 
● Coop premierar svenskt, framförallt inom Kött, Frukt & Grönt, Mejeri och Ägg. 
● Under året utökade Coop samarbetet med regionala och lokala svenska mejerier både inom egna 

varumärken och med mejeriernas varumärken. 
● Minskad användning av antibiotika är en viktig del i strategin och vi ställer tydliga krav på Coops egna 

varumärken och importerat kött. 
● Coop prioriterar svenskt kött, framförallt när det gäller egna varumärken, men då Sverige inte är 

självförsörjande på kött kompletterar vi sortimentet genom import. 
● Alla produkter med en kötthalt på över 10 procent märks med ursprung. 
● 85 procent av allt kött som säljs i Coops butiker är från Sverige. 
● För fläsk är andelen 84 procent och för nöt är det 86 procent. 
● För våra egna varumärken är andelen svenskt kött 97 procent. 



 

● Efter träget arbete har Coop lyckats fasa ut ägg från burhöns – från årsskiftet 2014/2015 säljer vi enbart 
ägg från frigående hönor. 

● Av dessa är cirka 30 procent ekologiska. 
● Närmare 90 procent av Coops egna frysta fisk- och skaldjursvaror är MSC-märkta, vilket är bland det 

högsta i Sverige. 
● I Coops egna varor används enbart certifierad palmolja. 
● Numera är all soja vid produktion av Coops EVM-produkter, både till foder och direkt i livsmedel, 

kompenserad enligt RTRS (Round Table on Responsible Soy) eller certifierad på annat sätt. 
  
Sociala förhållanden 
  
Granskning av leverantörer, 11 st meningar 

● Ungefär hälften av Coops livsmedel (utom Frukt & Grönt) kommer från Sverige, drygt 45 procent 
kommer från övriga Europa och omkring fem procent kommer från länder som BSCI (Business Social 
Compliance Initiative) klassar som högriskländer. 

● Omkring 75 procent av Coops inköp från Everfresh 2015 hade ursprung i Sverige och övriga Europa 
och drygt 20 procent kom från högriskländer. 

● Everfresh leverantörers miljömässiga och sociala prestanda kontrolleras regelbundet. 
● Kontrollerna inriktas på leverantörer i högriskländer. 
● Samtliga leverantörer, deras underleverantörer samt övriga affärs- och samarbetspartners omfattas av 

Coops krav. 
● Under året genomfördes totalt 76 revisioner av Coops leverantörer. 
● Av dessa avsåg 67 produktsäkerhet, resterande fokuserade bland annat på socialt ansvarstagande och 

djurvälfärd. 
● Reglerna är lika för alla leverantörer, oavsett köttets ursprungsland, årets kontroller avsåg bland annat 

kyckling i Tyskland, gris i Nederländerna samt nötkreatur i Australien. 
● Vi kräver att antibiotika enbart ska användas för behandling av enskilda djur, efter ordination från 

veterinär. 
● Som enda aktör inom dagligvaruhandeln förekom vi lagen genom att 2014 erbjuda ersättning för grisar 

som kastrerats med bedövning. Under drygt ett år betalade vi ut ersättning för 26 000 grisar. 
● Coop gör stickprovskontroller för att kontrollera AVM-leverantörernas granskning av deras 

värdekedjor. 
  
Produktansvar, 8 st meningar 

● Coop arbetar med kemikaliekontroll i alla led av verksamheten. 
● Under året utökade vi det glutenfria sortimentet avsevärt, bland annat med nya mjölsorter samt bröd 

och pasta. 
● Vi fortsatte också att sänka halterna socker och salt i många av Coops egna livsmedel. 
● Under 2015 ingick 2 542 (3 744) nyckelhålsmärkta varor i Coops sortiment och utgjorde 19,2 (17,6) 

procent av vår totala livsmedelsförsäljning. 
● Vid kundreklamationer och andra misstankar om felaktigheter gör vi utredningar och vidtar lämpliga 

åtgärder. 
● Under 2015 drogs varor in från butikerna vid 85 (61) tillfällen, varav 74 (54) var livsmedel och 11 (7) 

Nonfood. 
● 37 (23) av indragningarna gällde EVM-varor. 
● 1 (3) vara återkallades från konsument. 

  
 



 

Personal 
  
Jämställdhet & Mångfald, 9 st meningar 

● Totalt antal medarbetare i Coop i Sverige är cirka 15 000. 
● Medelantalet anställda i Coop Sverige 2015 var 5 218 (6 826) personer. 
● Den genomsnittliga medarbetaren på Coop är 36 (37) år gammal och jobbar i butik, på stormarknad 

eller terminal. 
● Inom Coop råder en relativt jämn könsfördelning – 55 (58) procent är kvinnor och 45 (42) procent är 

män. 
● Den högsta andelen kvinnor finns i butik medan det på terminalerna arbetar företrädesvis män. 
● Bland cheferna är 66 (65) procent män. 
● Coop Sveriges styrelse består av tre kvinnor och sex män, och koncernledningen av tre kvinnor och sju 

män. 
● Omkring 18 procent har bakgrund utanför Norden. 
● Det sker bland annat med hjälp av ett program för ökad jämställdhet. 

  
Hälsa & Arbetsmiljö, 10 st meningar 

● Alla medarbetare i Coop omfattas av kollektivavtal. 
● Under året fortsatte ledarutbildningsprogrammen för butikschefer och första linjens chefer, deras 

åtagande tas upp i den obligatoriska utbildningen ”Mitt ansvar som chef”. 
● Nyanställda tjänstemän i butik och på Coops huvudkontor går en introduktionsutbildning. 
● Vi erbjuder också specialistutbildningar inom exempelvis fisk- och kötthantering i butik. 
● Chefer utbildas i systematiskt arbetsmiljöarbete, där bland annat hälsa och rehabilitering samt fysisk 

och psykosocial arbetsmiljö ingår. 
● Vi förebygger rån och mildrar konsekvenserna genom utbildning, gedigna rutiner och införande av 

slutna kontanthanteringssystem. 
● Coop har nollvision för olyckor, arbetsskador och tillbud. 
● Under 2015 rapporterades 233 arbetsskador. 
● 2014 rapporterades 211 arbetsskador. 
● Sjukfrånvaron uppgick till 5,9 (5,0) procent. 

  
Mänskliga rättigheter & Anti-korruption 
  
Barnarbete, 0 st meningar 
  
Diskriminering, 5 st meningar 

● Coop bidrar genom att vara branschledande på Fairtrade-märkningen, sett både till sortiment och 
försäljning. 

● Coops Fairtrade-sortiment ökade från 202 till 240 artiklar under 2015. 
● Coops Fairtrade-sortiment utgör 0,7 (0,6) procent av Coops totala livsmedelsförsäljning. 
● Under 2015 genererade enbart Änglamarks Fairtrade-märkta varor en premie på 4,7 
● miljoner kronor, som kan användas till exempelvis skolor och hälsovård. 

  
Samhällsengagemang, 5 st meningar 

● Under 2015 skänkte åtta av Coops butiker i Göteborg 93 (64) ton mat motsvarande runt 206 000 
måltider. 



 

● Ett antal butiker i Stockholmsområdet gör motsvarande insatser i andra samarbeten, vilket resulterade i 
cirka 25 ton skänkt mat under 2015. 

● Mellan 2010 och 2015 har We Effect fått in 76 miljoner kronor via Coop, KF och 
konsumentföreningarna, et motsvarar runt en fjärdedel av organisationens insamlade medel. 

● För Vi-skogen handlar det om 68 miljoner under samma period, motsvarande drygt en fjärdedel av 
intäkterna. 

● 2015 års bidrag till We Effect och Vi-skogen uppgick till 11,8 respektive 12,4 miljoner kronor. 
  
Korruption och Mutor, 0 st meningar 
  
COOP 2014 
  
Miljö 
  
Energi, 2 st meningar 

● Majoriteten av butikerna använder el från förnyelsebara källor. 
● Exempelvis installeras LED-belysning i kylar. 

  
Avfall, 4 st meningar 

● Att minska avfallet, framförallt matsvinnet i livsmedelskedjan, är högt prioriterat inom Coop. 
● Som första dagligvarukedja i landet beslöt Coop att fasa ut plastkassar gjorda av ny oljebaserad råvara 

till årsskiftet 2014/2015. 
● Vi jobbar hårt med att minska svinnet – under året förbättrades inköpsrutinerna och inköpskontrollerna 

i butik, leveransvolymerna för färskvaror ställdes om och förbättrade rutiner för uppföljning infördes. 
● Coop erbjuder också papperskassar, flergångskassar av återvunna PET-flaskor och en kasse i ekologisk 

bomull. 
  
Utsläpp, 8 st meningar 

● Coops utsläpp ökade under 2014. 
● Samtidigt som vi kört våra transporter mer energieffektivt har vi också prioriterat en högre servicegrad 

till Coops alla butiker. 
● Ett fortsatt arbete görs också kring energieffektiviseringar kopplat till belysning och uppgradering av 

vår kyl- och fryspark. 
● Årets utsläpp uppgick till 45 153 (41 304) ton respektive 1 322 (1 216) kilogram per miljon kronor. 
● I relation till 2008 har utsläppen minskat med 52 (53) procent. 
● Under 2014 minskade växthusgasutsläppen per tonkilometer med 11 procent. 
● I absoluta tal ökade utsläppen med knappt 6 procent. 
● Coop butikernas växthusgasutsläpp från köldmedier uppgick till 15 165 (15 490) koldioxidekvivalenter 

(CO2-e). 
  
Biologisk mångfald, 20 st meningar 

● 2014 blev ett rekordår då Coops sortiment av ekologiska och miljömärkta livsmedel växte från 2 395 
till 2 730 varor och försäljningsandelen blev 9,5 procent. 

● Det är en ökning med hela 50 procent från 2013, då andelen ekologiskt och miljömärkt låg på 6,3 
procent av Coops totala livsmedelsförsäljning. 

● De ekologiska varorna utgjorde 7,7 procent av försäljningen under 2014. 
● De miljömärkta nonfood-varorna, det vill säga annat än livsmedel, gick också framåt. 



 

● Sortimentet växte från 1 964 till 2 087 produkter och försäljningsandelen ökade. 
● Miljömärkta varor stod för 23,8 (18,1) procent av nonfood-försäljningen. 
● Med omkring 440 produkter är Coop Änglamark störst i Sverige på ekologi. 
● Produkterna är alltid märkta enligt till exempel KRAV, EU-ekologiskt, MSC (Marine Stewardship 

Council) eller Svanen. 
● För Coops egna produkter med palmolja kräver vi att certifierad palmolja används. 
● Coop Änglamark-produkterna innehåller dessutom enbart ekologiskt producerad palmolja. 
● Att minska användningen av antibiotika är en viktig del i vår strategi och vi ställer tydliga krav på 

Coops egna varumärken och importerat kött. 
● Coop premierar svenskt kött målmedvetet. 
● Vi är engagerade i initiativet Svenskt kött och vår egen ursprungsmärkning går längre än lagen kräver. 
● Idag kommer 85 procent av Coops kött från Sverige. 
● För fläsk är andelen 75 procent. 
● Coop har en strategi för hållbar fisk som bland annat innebär att vi utvärderar vilka fiskarter vi ska sälja 

och från vilka fångstområden. 
● Alla leverantörer ska redovisa var och hur fisken fiskats. 
● Leverantörer av odlad fisk ska redovisa odlingsmetoder och foder. 
● Vi säljer inte bomtrålad fisk eftersom bomtrålning har störst negativ miljöeffekt av alla redskap vad 

gäller bottenpåverkan, bifångst och energiåtång. 
● Under året påbörjade Coop en fullständig utfasning av ägg från burhöns, till förmån för ägg från 

frigående hönor och ekologiska ägg. 
  
Sociala förhållanden 
  
Granskning av leverantörer, 7 st meningar 

● Här uttrycks Coops krav – Koden vänder sig till samtliga leverantörer, deras underleverantörer samt 
övriga affärs- och samarbetspartners. 

● Coops egna varumärken – Coop, Coop Änglamark, Coop X-tra och Coop Prima särskilt höga krav 
ställs på tillverkarna av dessa produkter och EVM-leverantörer granskas av egna eller externa revisorer. 

● Under 2014 gjordes revisioner hos 76 (103) av Coops EVM-leverantörer. 
● Dessutom genomfördes 15 kontrollprojekt med fokus på kvalitet och matsäkerhet. 
● Utöver det gjordes cirka 70 uppförandekod- och tekniska revisioner av frukt- och gröntleverantörer. 
● Dessutom följde vi upp revisionerna som gjorts inom ramen för BSCI (Business Social Compliance 

Initiative). 
● Coop gör stickprovskontroller för att följa upp AVM-leverantörernas granskning av sina leverantörer 

  
Konsumenters hälsa & säkerhet, 12 st meningar 

● Vi ägnar mycket kraft åt att se över salt, socker och tillsatser i våra livsmedel. 
● Under året inledde vi en satsning p. att sänka salthalten i runt 200 produkter under de egna 

varumärkena Coop Änglamark, Coop och Coop X-tra, för närvarande omfattas 22 produkter av denna 
åtgärd. 

● Räknat på ett års förbrukning innebär åtgärden 9 721 kilo mindre salt i Coops produkter. 
● Under 2014 ingick 3 744 (3 775) nyckelhålsmärkta produkter i Coops sortiment. 
● Dessa produkter utgjorde 17,6 (18,0) av Coops totala livsmedelsförsäljning. 
● Coop arbetar systematiskt med kemikaliekontroll i all verksamhet. 
● Produkter för barn samt utfasning av hormonstörande ämnen är särskilt prioriterade områden. 
● Just nu fasar vi till exempel ut bisfenoler ur våra förpackningar. 



 

● Coops kvitton är sedan länge bisfenolfria. 
● Under 2014 drogs produkter in från butikerna vid 61 (77) tillfällen, varav 54 indragningar avsåg 

livsmedel och sju nonfood. 
● 23 (39) av indragningarna avsåg EVM-varor. 
● Utöver det drogs 3 (8) varor in från konsument 

 
Personal 
  
Jämställdhet & Mångfald, 7 st meningar 

● Medelantal anställda på Coop Sverige 2014 var 6 826 (7 011*) personer. 
● I genomsnitt är de 37 (41) år gamla. 
● På Coop har vi en förhållandevis jämn könsfördelning – 58 procent är kvinnor och 42 procent är män. 
● Den högsta andelen kvinnor finns i butik medan det på terminalerna arbetar företrädesvis män. 
● Bland cheferna är 65 procent män. 
● Coop Sveriges styrelse består av två kvinnor och fem män, och koncernledningen av tre kvinnor och 

sju män. 
● Coops medarbetare representerar en mängd olika nationaliteter – omkring 15 procent har utomnordisk 

bakgrund. 
  
Hälsa & Arbetsmiljö, 11 st meningar 

● Nyanställda tjänstemän i butik och på vårt huvudkontor gör en introduktionsutbildning. 
● Dessutom erbjuds specialistutbildningar såsom fisk- och kötthantering i butik. 
● Dessutom finns Coop Akademin, som är vårt digitala nav för kompetensutveckling. Coop Akademin 

rymmer interna och externa utbildningar samt tips på alternativt lärande och andra resurser. 
● Under året fortsatte ledarutbildningsprogrammen för butikschefer och första linjens chefer. 
● Chefer utbildas i systematiskt arbetsmiljöarbete, där bland annat hälsa och rehabilitering samt 

psykosocial och fysisk arbetsmiljö ingår. 
● Vi jobbar också för att förebygga risken för rån genom utbildning, gedigna rutiner och införande av 

slutna kontanthanteringssystem. 
● Coop har en nollvision för olyckor, arbetsskador och tillbud. 
● Under 2014 minskade antalet anmälda arbetsskador från 267 till 211, och tillbuden från 40 till 30. 
● Samtliga medarbetare omfattas av kollektivavtal. 
● Under året enades Handels, KFI och arbetsgivarföreningen KFO om ett nytt avtal med Coop Sverige 

om medarbetarinflytande. 
● Sjukfrånvaron uppgick till 5,0 (4,7). 

  
Mänskliga rättigheter & Anti-korruption 
 
Barnarbete, 0 st meningar 
  
Diskriminering, 2 st meningar 

● Vår största sociala märkning är Fairtrade. 
● Coops Fairtrade-sortiment minskade från 221 till 202 artiklar under 2014, men andelen Fairtrade-varor 

av den totala livsmedelsförsäljningen ökade från 0,5 till 0,6 procent. 
  
Samhällsengagemang, 4 st meningar 

● Det svinn som trots allt uppstår vill vi ska komma till nytta,  därför samarbetar vi med Allwin, ett 
företag som levererar varor med till exempel kort datum eller trasig förpackning från Coop till ideella 
organisationer som kvinnojourer och härbärgen. 



 

● Under 2014 skänkte åtta Coop-butiker i Göteborg 64 ton mat motsvarande runt 130 000 måltider. 
● Utöver det skänker tio butiker i Stockholm mat till lokala organisationer som stödjer behövande 

människor. 
● Vi-skogen har sedan starten 1983 planterat 100 miljoner träd och förbättrat livet för nära två miljoner 

människor. 
  
Korruption & Mutor, 0 st meningar  



 

Bilaga 3. Meningar – Ica 

 
ICA 2016 
  
Miljö 
  
Energi, 3 st meningar 

● Under 2016 har stor vikt lagts på insatser för att öka energieffektiviseringen i butik, bland annat genom 
att installera lock och dörrar på kylar och frysar samt översyn av belysning och ventilation. 

● ICA Gruppens totala energianvändning i lager och butik ökade under året med 1 procent. 
● Logistikverksamheten i Sverige arbetar fokuserat för att öka andelen förnybara bränslen och under 

2016 var andelen förnybara bränslen 48 procent, en ökning med 85 procent jämfört med 2015. 
  
Avfall, 10 st meningar 

● För att bidra till att minska matsvinnet driver ICA ett antal initiativ: under året lanserade ICA Sverige 
datummärkningen ”Minst hållbar till” på fyra av ICAs egna yoghurtsorter som ett s.tt att 
uppmärksamma kunderna på märkningens egentliga betydelse och på så sätt minska matsvinnet. 

● ICA Sverige har exempelvis introducerat yoghurtförpackningar där det är enklare att klämma ut allt 
innehåll utan att något går till spillo. 

● Förpackningarna är också lättare att vika ihop och tar på så sätt mindre plats vid återvinning. 
● ICA Sverige har också tillsammans med företaget Rescued Fruits under året räddat nästan 22 ton frukt 

som annars skulle ha slängts. 
● Överbliven frukt från ICAs lager har blivit fruktdryck under ICAs eget varumärke. 
● Under hösten utökades räddningsaktionen till att även omfatta frukt från ICA-butiker. 
● ICA tar anatomiskt ansvar och köper in t ex hela grisen och hela mjölkproduktionen. 
● Egna märkesvaror med förbättrade förpackningar för längre hållbarhet. 
● Test med ny datummärkning: sänkta priser på produkter nära utgångsdatum. 
● I Sverige var 142 (157) ICA-butiker Svanenmärkta i slutet av 2016, vilket är 11 procent av butikerna. 

  
Utsläpp, 7 st meningar 

● Under året ökade andelen förnybara bränslen med 85 procent, vilket gjorde att den totala andelen 
uppgick till 48 procent. 

● Andelen ICA-butiker som gått över till köldmedier med lägre klimatpåverkan ökade också, vilket även 
det bidrog till minskningen av växthusgasutsläppen. 

● Under 2016 minskade ICA Gruppens direkta utsläpp av växthusgaser med 33 procent (22), jämfört 
med basåret 2006, tack vare ett långsiktigt arbete inom energi, köldmedia och transporter. 

● Från basåret 2006 har koncernens utsläpp av koldioxidekvivalenter per kvadratmeter minskat från 111 
kg CO2e/m2 till 75 kg CO2e/m2. 

● Därför arbetar koncernen fokuserat med en successiv övergång till förnybar energi och köldmedia med 
lägre klimatpåverkan samt effektiviseringar inom energi, exempelvis byte till LED-belysning och lock 
och dörrar på kylar och frysar. 

● Till de mer betydande insatserna under året hörde en ökad andel förnybara bränslen. 
● Nästan hälften av ICA Gruppens totala bränsleförbrukning utgörs av förnybara bränslen. 

  
 
 
 



 

Biologisk mångfald, 15 st meningar 
● Under 2016 innehöll de allra flesta av ICA Sveriges egna livsmedelsvaror RSPO-certifierad segregerad 

palmolja. 
● För den mindre andel som inte innehöll RSPO-certifierad segregerad palmolja är ICAs hållning att 

kompensera för dessa med så kallade palmoljecertifikat. 
● Soja som används i ICA Sveriges egna varor i sojaprodukter samt kött- och mejeriprodukter från djur 

som fötts upp med soja är ansvarsfullt producerad och certifierad enligt RTRS (Round Table on 
Responsible Soy) eller ProTerra. 

● ICA har sedan 2011 kunnat erbjuda kunderna återvinningsbara plastkassar gjorda av sockerrör, 
växtbaserade i stället för oljebaserade plastkassar i det centrala sortimentet. 

● Under 2016 fortsatte satsningen med ICA Sveriges kundkommunikation ”Härifrån: Sverige” vilket ska 
underlätta för butikerna att lyfta fram svenskt och lokalt sortiment och förmedla de svenska 
mervärdena. 

● Dessutom lanserades en ny, branschgemensam ursprungsmärkning, ”Från Sverige”. 
● Till de större aktiviteterna hörde ”Mjölkkronan” där 113 Mkr samlades in till Sveriges bönder, samt ett 

nytt avtal som säkrar svensk mjölkråvara till ICA Sveriges mejeriprodukter. 
● Utöver detta har ICA Sverige genomfört ett antal kommunikationsinsatser och kampanjer för att lyfta 

mervärdena med svensk mat. 
● ICA Sverige har också arrangerat lokala ostfestivaler och ordnat möten för att underlätta för 

butiksrepresentanter och bönder att knyta kontakt och skapa affärsrelationer. 
● Den totala försäljningsandelen vad gäller miljömärkta, ekologiska och etiskt märkta produkter uppgick 

under året till 10,2 procent. 
● Under året har ICA Sverige också [...] utökat sortimentet av MSC-märkta produkter samt utökat det 

ekologiska sortimentet. 
● Mer än 3 200 ekologiska produkter fanns i ICA Sveriges centrala sortiment under året. 
● Det ekologiska sortimentets andel av den totala försäljningen var under året 5,3 procent (5). 
● Under 2016 ökade försäljningen av ICA I love eco-sortimentet i Sverige, med 22 procent (72). 
● 970 (500) ICA I love eco-produkter fanns i sortimentet. 

  
Sociala förhållanden 
  
Granskning av leverantörer, 16 st meningar 

● För att säkerställa att ICA Gruppens egna varor produceras på ett acceptabelt sätt vad gäller mänskliga 
rättigheter görs sociala revisioner på plats hos leverantörer i högriskländer. 

● ICA Gruppen har ett flertal inköpskontor i Asien med medarbetare inom produktkvalitet, miljö och 
socialt ansvar, vilket möjliggör bättre insyn och ger värdefulla erfarenheter som underlättar samarbetet 
(med leverantörer). 

● För att följa upp och hjälpa leverantörerna att nå kraven genomförs också regelbundet utbildningar 
samt samarbetsprojekt på plats i leverantörsländerna. 

● ICA genomför regelbundna besök hos leverantörer för att på plats dels ta del av vad som görs, dels 
uppmuntra och stimulera till fortsatt utveckling och uppföljning. 

● Under året genomförde exempelvis representanter för ICA Sverige besök hos leverantörer av mandlar i 
Kalifornien för att diskutera problemen med torka och den stora mängd bevattning som mandelträd 
behöver. 

● ICA Sverige beräknar att spara över 200 kilometer plastfilm per år bara på den ekologiska avokadon 
genom den här insatsen. 

● Det görs genom att ställa krav på och kontrollera att leverantörerna är certifierade enligt en 
tredjepartsstandard innan de blir godkända för upphandling. 



 

● I avtal förbinder sig leverantörerna att följa koncernens restriktioner, vilket följs upp genom stickprov 
och inspektioner. 

● Under året kompletterades ICA Gruppens egna verktyg för social revision av leverantörerna, ICA 
Social Audit, med ytterligare delar som rör leverantörens miljöarbete. 

● Samtidigt genomfördes en miljöutbildning för de medarbetare inom ICA Global Sourcing som arbetar 
med leverantörsuppföljning. 

● I slutet av 2016 var 98 procent (98) av de leverantörer som ligger i högriskländer och som tillverkar 
ICA Gruppens egna varor socialt reviderade. 

● Inom produktkategorierna livsmedel samt hygien och kemtekniskt har arbetet under året resulterat i att 
samtliga produktionsenheter av ICAs egna varor i högriskländer är socialt reviderade. 

● Andelen kvalitetscertifierade leverantörer som tillverkar ICA Gruppens egna varor uppgick i slutet av 
2016 till 87 procent (87). 

● Både antalet produktionsenheter samt antalet produktionsenheter som är kvalitetscertifierade har ökat. 
● Under året genomfördes sociala revisioner enligt Svensk Dagligvaruhandels gemensamma verktyg hos 

ICA Sveriges svenska leverantörer av vilda bär. 
● Inom kategorierna frukt, grönsaker, blommor samt non-food har förbättringar gjorts under året även om 

samtliga produktionsenheter ännu inte har genomgått en social revision. 
  
Konsumenters hälsa & säkerhet, 15 st meningar 

● Under året började ICA Sverige, som första svenska dagligvarukedja, testa en ny metod för märkning 
av frukt och grönt. 

● ICA Gruppen arbetar på flera fronter för att förhindra livsmedelsbedrägerier, så kallad Food Fraud, 
bland annat genom kvalitetscertifikat, tester och kontroller samt samarbeten inom branschen. 

● ICA Gruppen för också kontinuerligt dialog med livsmedelsbranschen och berörda myndigheter samt 
följer GFSI:s (Global Food Safety Initiative) arbete inom området. 

● En intern sårbarhetsanalys har genomförts i enlighet med GFSI:s krav och koncernen har en egen 
handlingsplan för att motverka matfusk. 

● ICA Sverige har utarbetat ett verktyg baserat på en egen metodik för att genomföra oanmälda besök 
hos leverantörer. 

● Under året genomfördes två besök i Sverige, ett hos en mejerileverantör och ett hos en köttleverantör, 
med syfte att verifiera att verktyget fungerade tillfredsställande. 

● Under året genomfördes 3 600 produkttester i ICA Sverige. 
● Under 2016 genomförde ICA Sverige nio publika återkallelser av egna märkesvaror. 
● Under året nåddes målet att förpackningar inom ICA Sveriges koloniala sortiment inte ska innehålla 

bisfenol A, både när det gäller egna märkesvaror och externa leverantörers varor. 
● Detta har gett resultat och i slutet av 2016 hade 428 (351) ICAbutiker reviderats och godkänts av ett 

externt kontrollorgan. 
● Sammantaget hade omkring 1 000 (950) ICA-butiker i slutet av året implementerat standarden. 
● ICA Sveriges kvalitetscoacher gör en årlig internrevision av i princip alla ICA-butiker, vilket innebär 

en omfattande genomgång av butikens hela livsmedelshantering. 
● Under 2016 nådde ICA Sverige 96 procent (91). 
● ICA Gruppen har också genomfört en intern sårbarhetsanalys i enlighet med GFSI:s krav och har en 

egen handlingsplan för att motverka matfusk. 
● Under 2016 beslutade ICA Gruppen att avsluta samarbetet med 9 (8) leverantörer på grund av att de 

inte i tillräcklig grad uppfyllde koncernens krav kring mänskliga rättigheter eller att de inte hade 
genomfört erforderliga förbättringar sedan den första revisionen. 

  
 



 

Personal 
  
Jämställdhet & Mångfald 3st 

● Vid rekrytering ska, utöver rätt kompetens, också könsfördelningen i teamet beaktas och hållas 
balanserad. 

● Inom ICA Gruppen ska alla – oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning, ålder, religion eller annan trosuppfattning – ha samma chans vid rekrytering och till 
utveckling i jobbet. 

● Av koncernens medarbetare arbetar 67 procent i butik och apotek, 12 procent i lager och 21 procent i 
övrig verksamhet. 

  
Hälsa & Arbetsmiljö, 10 st meningar 

● Tydliggörande kring medarbetares och chefers ansvar för lärande. 
● Etablering av metod inom ICA Skolan för att möta effekt av utbildnings- och 

kompetensutvecklingssatsningar. 
● Vidareutveckling av chefsprogrammet; nytt chefsintroduktionsprogram i Sverige, nytt upplägg och 

innehåll Rimi Business School. 
● Förtydligande av chefens och medarbetarens uppdrag. 
● Etablering av digitala stödverktyg och arbetssätt för att optimera ledningsgruppers och ledares 

utveckling och effektivitet. 
● Under 2016 har jobb- och kompetensprofiler definierats. 
● Kopplat till varje befattning har ansvar och affärskritiska kompetenser tydliggjorts, liksom strukturen 

för möjliga karriärvägar inom ICA. 
● Det organisatoriska arbetsmiljöansvaret har tydliggjorts och det systematiska arbetsmiljöarbetet har 

utvecklats. 
● Nya rutiner och nyckeltal har införts i syfte att möjliggöra tydligare uppföljning. 
● Totalt tog nära 5 700 arbetare del av utbildningsprogrammet mellan maj 2014 och november 2016. 

  
 
Mänskliga rättigheter & Anti-korruption 
  
Barnarbete, 4 st meningar 

● När det gäller barnarbete är ICAs grundregel att personer under 15 år inte får arbeta hos någon av 
koncernens leverantörer. 

● ICA Gruppen kräver också att leverantörerna tar särskild hänsyn till unga arbetare (yngre än 18 år), till 
exempel i fråga om rätten till begränsad arbetstid. 

● Fokus i projektet har varit på att utbilda linjechefer, unga arbetare samt föräldrar kring rättigheter och 
skyldigheter när det gäller arbetsrätt, samt att öka medvetenhet kring barnarbete. 

● Totalt tog nära 5 700 arbetare del av utbildningsprogrammet mellan maj 2014 och november 2016. 
  
 
Diskriminering, 3 st meningar 

● I Guatemala har ICA Sverige tillsammans med den holländska biståndsorganisationen IDH The 
Sustainable Trade Initiative bedrivit ett projekt avseende odling av ärtor, där man bland annat utbildat 
bönder i förbättrad odlingsteknik, socialt ansvar och mänskliga rättigheter. 

● ICA Gruppen accepterar inte diskriminering, barnarbete, tvångsarbete, att unga arbetare exponeras för 
riskfyllda arbeten, avsaknad av rätt till föreningsfrihet och kollektivavtal, eller andra brister i 
efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna. 



 

● ICA är med i kampen mot barnpornografi på internet i samarbete med ECPAT, andra finansiella 
aktörer och polisen. ECPAT är ett globalt nätverk som arbetar med att stoppa barnprostitution, 
barnpornografi och människohandel. 

  
Samhällsengagemang, 2 st meningar 

● Sedan drygt fem år samarbetar ICA Gruppen med Centre for Child Rights and Corporate Social 
Responsibility (CCR CSR) i Kina, en organisation startad av svenska Rädda Barnen. 

● Under 2016 bidrog svenska bolag inom ICA Gruppen tillsammans med kunderna till exempel med 55 
Mkr till Rosa Bandet, 5,8 Mkr till Childhood Foundation och 7,5 Mkr till Röda Korset. 

  
Korruption & Mutor, 1 st meningar 

● ICA Gruppen stödjer och följer OECD:s riktlinjer för multinationella företag,  Internationella 
Handelskammarens (ICC) näringslivsprogram för hållbar utveckling samt ICC:s principer mot 
korruption och mutor.  

  
 
ICA 2015 
  
Miljö 
  
Energi, 3 st meningar 

● Under 2015 har stor vikt lagts på insatser för att öka energieffektiviseringen i butik samt öka antalet 
butiker som använder förnybar el. 

● Insatserna har lett till att den totala energianvändningen minskat något jämfört med föregående år. 
● Den totala energiminskningen i lager och butik under året var 3 procent. 

  
Avfall, 1 st meningar 

● För att bidra till att minska matsvinnet strävar ICA Gruppen efter att minimera avfall och ha en hög 
återvinningsgrad i lager och butiker. 

  
Utsläpp, 6 st meningar 

● Sedan 2006 har ICA Gruppens direkta utsläpp av växthusgaser minskat med 16 (31) procent. 
● Under 2015 ökade dock klimatpåverkan avsevärt jämfört med 2014. 
● Utsläppen från den svenska verksamheten minskade dock med 2 procent under året jämfört med 2014, 

vilket främst beror på ökad energieffektivitet och ökad andel ICA-butiker som använder förnybar el. 
● Drygt en fjärdedel av ICAs totala bränsleförbrukning utgörs idag av alternativa bränslen. 
● ICA Sverige har under året genomfört en omfattande upphandling av transporttjänster. 
● Av ett flertal anledningar ökade bränsleförbrukningen under året. 

  
Biologisk mångfald, 12 st meningar 

● Under 2015 ökade försäljningen av ekologiska varor i ICA Sveriges centrala sortiment med 47 (55) 
procent jämfört med föregående år, exklusive ICA-butikernas lokala inköp. 

● Det ekologiska sortimentets andel av den totala försäljningen var under året 5 (4) procent. 
● Mer än 1 650 (1 500) ekologiska produkter fanns i ICA Sveriges centrala sortiment under året. 
● ICA Gruppens egna ekologiska varumärke, ICA I love eco, finns på koncernens alla marknader. 
● Under 2015 ökade försäljningen av ICA I love eco-sortimentet i Sverige, med 72 (79) procent. 
● Mer än 500 (320) ICA I love eco-produkter fanns i sortimentet. 



 

● Endast ett mycket begränsat antal egna livsmedelsvaror täcks av så kallade palmoljecertifikat, medan 
övriga innehåller RSPO-certifierad palmolja från särhållet flöde eller enligt massbalanssystem. 

● Sojan som används i och till dessa produkter ska vara certifierad eller täckas av certifikat för 
motsvarande volym senast 2015, vilket nåddes under året. 

● Under 2015 har bland annat flera påläggsprodukter och falukorv bytt till svenskt ursprung på 
köttråvaran. 

● Ett antal produkter med svenskt ursprung har lanserats, bland annat ICA Rätt Enkelt slow cooked kött- 
och fågelalternativ, ICA I love eco Havredryck, ICA I love eco laktosfri crème fraiche samt ekologiskt 
kött från sörmländska mjölkgårdar. 

● Även det lokala mejerisortimentet har utökats med ekologisk mjölk, färsk getmjölk och getyoghurt som 
finns tillgängliga i utvalda ICA-butiker. 

● I Sverige var 157 (162) ICA-butiker Svanenmärkta i slutet av 2015, vilket är 12 procent av butikerna. 
  
Sociala förhållanden 
  
Granskning av leverantörer, 9 st meningar 

● I slutet av 2015 var 98 (89) procent av de leverantörer som ligger i högriskländer och som tillverkar 
ICA Gruppens egna varor socialt reviderade, vilket är en stor förbättring jämfört med förra året. 

● Det är främst inom frukt och grönsaker som andelen socialt reviderade leverantörer ökat under 2015. 
● Andelen kvalitetscertifierade leverantörer som tillverkar ICA Gruppens egna varor uppgick i slutet av 

2015 till 87 (83) procent. 
● För att följa upp och hjälpa leverantörerna att nå kraven, genomförs också regelbundet utbildningar på 

plats i leverantörsländerna, bland annat med hjälp av en utbildningsfilm på engelska och kinesiska som 
berättar om koncernens syn på frågorna och ger praktiska tips och råd om hur ICA Gruppens krav kan 
mötas. 

● ICA Gruppen har tagit fram ett eget verktyg för social revision av leverantörerna, ICA Social Audit. 
● Kvalitetstester och uppföljande kontroller görs regelbundet av ICA Gruppens leverantörer som en del i 

deras kvalitetsprogram. 
● Utöver detta gör ICA Gruppen stickprover baserat på en riskbedömning som uppdateras årligen per 

produktkategori. 
● Alla ICA Gruppens egna varor genomgår sensoriska tester och/eller kvalitetstester på vägen till färdig 

produkt. 
● Regelbundna leverantörsrevisioner och besök på gårdar. 

  
Konsumenters hälsa & säkerhet, 12 st meningar 

● ICA Gruppen har under 2015 uppnått flera konkreta mål i arbetet med att stödja kunderna i att själva 
göra hållbara val: Flera kommunikationsinitiativ för att guida kunderna till dessa produkter har 
genomförts, till exempel har en hållbarhetsguidning på specialvaror införts, ”Välj miljösmart”. 

● Under året har ICA Sverige infört kommunikationskonceptet ”Var med och må bra” med fokus på både 
hälsosam mat och hälsosam livsstil. 

● Under året lanserades en ny hälsoportal i Sverige, riktad till alla kunder med ICA-kort. 
● Under året deltog ICA Sverige i förberedelser för ett branschgemensamt innovationsprojekt med syftet 

att utveckla metoder och tekniker som gör det möjligt att sänka salthalten i livsmedel utan att kvalitet 
och smak påverkas negativt. 

● Sedan 2009 har ICA-butikerna i Sverige tillämpat Svensk standard för livsmedelshantering i butik-
Totalt har omkring 950 (1 000) ICA-butiker implementerat standarden varav 351 (333) har reviderats 
och godkänts av ett externt kontrollorgan. 

● Under 2015 hade Kvantum-profilen som mål att certifiera samtliga sina butiker, vilket nästan nåddes: 
116 Kvantum-butiker var vid årsskiftet certifierade. 



 

● (Gemensam databas för livsmedelskontroller) Varje år genomför ICA Sverige cirka 1 300 
internrevisioner i ICA-butiker. 

● ICA Gruppen har dessutom genomfört en intern sårbarhetsanalys i enlighet med GFSI:s krav och har 
en egen handlingsplan för att motverka matfusk. 

● ICA Gruppen deltog under året i de nordiska livsmedelsmyndigheternas möte om Food fraud. 
● ICA har även varit initiativtagare till ett branschöverskridande nätverk i Sverige med syfte att dela 

information och de bästa metoderna kring hur fusk med livsmedel ska hanteras. 
● Som ett led i arbetet med Food fraud genomförde ICA i Sverige under året uppföljande tester på ett 

antal varor, utan att några väsentliga avvikelser hittades. 
● Över 2 200 produkter i ICA Gruppens sortiment är ursprungsmärkta. 

  

Personal 
  
Jämställdhet & Mångfald, 4 st meningar 

● ICA Gruppen har i ledande positioner (454 st) en jämn könsfördelning, 48 (47) procent är kvinnor för 
2015. 

● ICA Gruppen driver flera initiativ för att öka mångfalden, exempelvis genom att skapa sysselsättning 
för unga och funktionshindrade samt ge nyanlända stöd för etablering. 

● Under året gick ICA Gruppen med i 100-klubben, regeringens satsning som syftar till att fler nyanlända 
ska få jobb. 

● I dagsläget har drygt 700 ICA-butiker fler än 1 400 medarbetare med funktionsnedsättning. 
  
Hälsa & Arbetsmiljö, 1 st meningar 

● Arbetet med att rulla ut ICA Gruppens gemensamma värderingar har fortsatt under 2015 (för 
medarbetare) 

 
Mänskliga rättigheter & Anti-korruption 
  
Barnarbete, 2 st meningar 

● När det gäller barnarbete är ICA Gruppens grundregel att personer under 15 år inte får arbeta hos 
någon av koncernens leverantörer. 

● ICA Gruppen kräver också att leverantörerna tar särskild hänsyn till unga arbetare (yngre än 18 år), till 
exempel i fråga om rätten till begränsad arbetstid. 

  
Diskriminering, 1 st meningar 

● Under året genomförde ICA en workshop för thailändska leverantörer med syfte att utbilda i vikten av 
att säkerställa och efterleva ICA Gruppens krav samt gällande regelverk för att värna om gästarbetares 
rättigheter. 

  
Samhällsengagemang, 6 st meningar 

● Som en del i detta har ICA Gruppen samarbeten med flera välgörenhetsorganisationer, bland annat 
Frälsningsarmén i Sverige och Food Bank i Estland och Litauen. 

● Organisationerna får ta emot mat från ICA Gruppens lager som inte kan säljas i butikerna på grund av 
kort datum eller skadad förpackning, trots att maten är fullt ätlig. 

● Sedan årsskiftet 2014/2015 samarbetar ICA med IDH, The Sustainable Trade Initiative, en holländsk 
statlig biståndsorganisation som arbetar för ökad hållbar handel genom samarbeten med företag, 
statliga institutioner, regeringar och andra intressenter. 



 

● Under 2015 bidrog ICA i Sverige tillsammans med kunderna till exempel med 42 Mkr till Rosa bandet, 
7,3 Mkr till Childhood Foundation och 9,3 Mkr till Röda Korset. 

● ICA Sverige är sedan 2003 huvudsamarbetspartner med World Childhood Foundation och bidrar 
genom att samla in pengar till Childhoods projekt. För 13:e året i rad var ICA Sverige huvudsponsor 
för Rosa Bandet-kampanjen, som samlar in pengar till svensk cancerforskning. 

● Välgörenhetsprojekt riktade mot barn i Baltikum. 
  
Korruption & Mutor, 4 st meningar 

● Koncernen accepterar inte någon form av mutor och korruption, och arbetar aktivt för att säkerställa att 
detta inte inträffar. 

● Under 2015 har ICA Gruppen uppdaterat den affärsetiska policyn med tillhörande riktlinjer, liksom 
interna riktlinjer som rör representation, möten och resor. 

● För att säkerställa att alla medarbetare känner till och använder den affärsetiska policyn har en e-
utbildning tagits fram. 

● ICA Gruppen stödjer och följer OECD:s riktlinjer för multinationella företag, Internationella 
Handelskammarens (ICC) näringslivsprogram för hållbar utveckling samt ICC:s principer mot 
korruption och mutor. 

 
 
ICA 2014 
  
Miljö 
 
Energi, 7 st meningar 

● I kriterierna ingår bland annat att butiken ska sätta mål för minskad energiförbrukning samt ökad 
användning av förnybar el, 55 (23) butiker hade vid årsskiftet implementerat stödet. 

● Det centrala elavtalet innebär att elen kommer från enbart förnybara källor, dessutom finns verktyg för 
uppföljning av butikernas elförbrukning, 375 (329) av de svenska ICA-butikerna använder nu ICAs 
centrala elavtal, vilket motsvarar 29 (25) procent av butikerna. 

● Anställda i de svenska ICA-butikerna har möjlighet att genomföra en energiutbildning, med praktiska 
råd om hur butiken kan minska sin energiförbrukning,  i slutet av 2014 hade 4 246 (505) anställda i 
ICA-butiker genomfört den. 

● Alla ICAs lagerenheter i Sverige har förnybar el, vilket minskar koldioxidutsläppen med 85 procent 
jämfört med vanlig el. 

● Under året slutfördes ett flerårigt program för att minska energiförbrukningen i butikerna, vilket 
uppnådde en total minskning med mer än 40 GWh. 

● Under 2014 har stor vikt lagts på insatser för att öka energieffektiviseringen i butik samt öka antalet 
butiker som använder förnybar el. 

● I förhållande till yta har energiförbrukningen däremot minskat något i de svenska ICA-butikerna, trots 
en ökad total butiksyta. 

  
Avfall, 2 st meningar 

● I Sverige var 162 (180) ICA-butiker Svanenmärkta i slutet av 2014, vilket är 12 (14) procent av 
butikerna. 

● På ICA Sveriges lager sorteras allt avfall och under 2014 återvanns 100 (100) procent. 
  
Utsläpp, 4 st meningar 

● Jämfört med 2013 har ICA Gruppens direkta koldioxidutsläpp minskat med 13 procent under 2014. 



 

● Sedan 2006 har ICA Gruppens direkta utsläpp av växthusgaser minskat med 31 (18) procent. 
● Det innebär att ICA Gruppens långsiktiga klimatmål uppnåddes under 2014. 
● I slutet av 2014 fanns laddstolpar vid 19 (15) egenägda butiksfastigheter. 

  
Biologisk mångfald, 9 st meningar 

● ICA Sveriges satsningar för att stödja kundernas hållbara val syns framför allt i försäljningen av 
ekologiska frukter och grönsaker, som ökade med 104 (27) procent under 2014. 

● Totalt sett ökade försäljningen av ekologiska varor i ICA Sveriges centrala sortiment med 55 (16) 
procent under året. 

● Drygt 1 500 (1 100) ekologiska produkter fanns i ICA Sveriges centrala sortiment under året. 
● Under 2014 ökade försäljningen av ICA I love eco-sortimentet i Sverige, med 79 (24) procent. 
● Omkring 320 (220) ICA I love eco-produkter fanns i sortimentet. 
● ICA Sverige har i flera år arbetat med att fasa ut plastkemikalien bisfenol A i livsmedelsförpackningar 

och produkter. 
● Med start 2014 har ICA Gruppen beslutat att acceptera lokala kvalitetsstandarder (utöver GFSI-

godkända standarder) för lokala livsmedelsleverantörer av egna varor, detta görs för att främja den 
lokala produktionen. 

● För att ytterligare stötta den svenska grisnäringen och möta konsumenternas växande efterfrågan på 
svenska råvaror använder ICA Sverige sedan februari 2014 enbart svensk råvara till ICA bacon. 

● ICA Sverige har också utökat mejerisortimentet med 13 egna mejeriartiklar från svenska gårdar, bland 
annat vispgrädde och laktosfri mellanmjölksdryck. 

  
 
Sociala förhållanden 
  
Granskning av leverantörer, 6 st meningar 

● I slutet av 2014 var 89 (77) procent av de leverantörer som ligger i högriskländer och som tillverkar 
ICA Gruppens egna varor socialt reviderade. 

● Antalet leverantörer av ICA Gruppens egna varor i högriskländer fortsatte under året att minska. 
● Andelen socialt reviderade leverantörer av egna varor i högriskländer har ökat inom samtliga kategorier 

under året. 
● Andelen kvalitetscertifierade leverantörer av egna varor uppgick i slutet av 2014 till 83 procent, vilket 

innebär att ICA Gruppen överträffade det satta målet för koncernen. 
● Livsmedelsleverantörer av ICA Gruppens egna märkesvaror ska vara tredjepartscertifierade enligt en 

produktsäkerhetsstandard godkänd av Global Food Safety Initiative (GFSI). 
● Under 2014 beslutade ICA Gruppen att avsluta samarbetet med 3 (20) leverantörer på grund av 

överträdelser av koncernens krav kring mänskliga rättigheter. 
  
Konsumenters hälsa & säkerhet, 12 st meningar 

● Under året utökades satsningen, vilket innebär ursprungsmärkning av ännu fler egna märkesvaror på 
ingrediensnivå, bland annat ost, mejeri, frysta grönsaker, torkad frukt och ris. 

● Dessutom är över 330 svenska butiker certifierade enligt Svensk standard för livsmedelshantering i 
butik. 

● I ICA Sveriges Fri från-sortiment fanns under året cirka 900 (770) allergivänliga varor. 
● ICA Gruppen har under 2014 genomfört en intern sårbarhetsanalys i enlighet med GFSI:s krav, och 

tagit fram en handlingsplan för att motverka matfusk. 
● Under året beslutades att satsningen utökas, vilket innebär ursprungsmärkning av ännu fler egna varor 

på ingrediensnivå, bland annat ost, mejeri, frysta grönsaker, torkad frukt och ris. 



 

● Totalt kommer ICA Sverige att ha ursprungsmärkt cirka 2 500 produkter när projektet är klart 2015. 
● Totalt gjordes 39 (55) publika återkallelser under 2014 varav 20 (26) var egna varor. 
● Under 2014 drog ICA Gruppen tillbaka totalt 739 (954) produkter, varav ICA Sverige 90 (91) egna 

varor. 
● Under 2014 slutfördes ett arbete med att uppdatera Svensk standard för livsmedelshantering i butik. 
● Under 2014 genomfördes ett antal så kallade kontrollköp i ICA-butiker i Sverige, syftet med 

kontrollköpen är att verifiera att kassapersonalen kontrollerar legitimation på kunder som köper 
produkter med åldersgräns, exempelvis tobak och folköl. 

● Totalt genomfördes under året 60 164 (56 935) kontrollköp av de här produktgrupperna, av dem var 82 
(84) procent godkända. 

  
 
Personal 
  
Jämställdhet & Mångfald, 1 st meningar 

● Initiativet startade 2009 och drygt 1 400 personer med funktionsnedsättning jobbar i ICA-butiker idag. 
  
Hälsa & Arbetsmiljö, 1 st meningar 

● Under 2014 har ett intensivt arbete pågått för att kommunicera och föra en dialog med ett stort antal 
medarbetare kring de gemensamma värderingarna. 

  

Mänskliga rättigheter & Anti-korruption 
  
Barnarbete, 5 st meningar 

● När det gäller barnarbete är ICA Gruppens grundregel att personer under 15 år inte får arbeta hos 
någon av koncernens leverantörer. 

● ICA Gruppen kräver också att leverantörerna tar särskild hänsyn till unga arbetare (yngre än 18 år), till 
exempel i fråga om rätten till begränsad arbetstid. 

● Under året gjorde ICA Gruppen en genomlysning av hur den svenska verksamheten påverkar barnens 
rätt ur ett globalt perspektiv, slutsatsen blev att ICA Gruppen redan gör många saker rätt, men att 
barnperspektivet bör lyftas fram ännu mer. 

● Som en konsekvens av detta har därför ICA Gruppen lyft in det i sin hållbarhetspolicy på koncernnivå, 
för att barnperspektivet ska genomsyra alla verksamheter. 

● Sedan ett par år samarbetar ICA Gruppen med Centre for Child Rights and Corporate Social 
Responsibility (CCR CSR) i Kina, en organisation startad av svenska Rädda Barnen. 

  
Diskriminering, 1 st meningar 

● Under 2014 utökade ICA Sverige sortimentet av UTZ-certifierade under eget varumärke. 
  
Samhällsengagemang, 6 st meningar 

● Under 2014 bidrog ICA i Sverige tillsammans med kunderna till exempel med 27 Mkr till Rosa bandet, 
cirka 5 Mkr till Childhood och 7 Mkr till Röda Korset. 

● Hittills har närmare 1 500 ungdomar fått praktikplats i en ICA-butik. 
● ”Vi kan mer” är en annan satsning där främst ICAbutikerna sysselsätter och rekryterar personer med 

funktionsnedsättning. 
● Centralt har ICA i Sverige ett samarbete med Samhall där cirka 350 personer arbetar. 
● ICA Sverige har i år varit huvudsponsor till Svenska Skidförbundets längdcup för 13–14-åringar som 

fått namnet ICA Cup. 



 

● ICA Sverige är också huvudsponsor till Blodomloppet som genomfördes på 14 orter från maj till 
augusti. 

  
Korruption & Mutor, 1 st meningar 

● ICA Gruppen stödjer och följer OECD:s riktlinjer för multinationella företag,  Internationella 
Handelskammarens (ICC) näringslivsprogram för hållbar utveckling samt ICC:s principer mot 
korruption och mutor. 

  



 

Bilaga 4. Meningar – Lidl 

 
LIDL 2016 
  
Miljö 
Energi, 11 st meningar 

● Detta uppnår vi bland annat genom att ha ekozoner för att öka den biologiska mångfalden, solceller 
som bidrar med upp till 30 procent av energibehovet och laddplatser för gratis laddning av kunders 
elbilar och elcyklar. 

● I allt från materialval till energiförsörjning har fokus legat på hållbarhet och högsta möjliga 
miljöhänsyn. 

● Målet för elförbrukning kWh/m2 totalyta i butikerna bedöms utifrån fortsatta effektiviseringar 
samtidigt som fler förbrukare sätts in i butik och att öppettider kommer att förlängas. 

● Det låga utfallet för 2015 berodde till stor del på milda temperaturer. 
● Lidl Sverige har i flera år strävat efter att minska sin klimatpåverkan genom effektivare logistik, högre 

andel alternativa drivmedel och energieffektivisering. 
● Sedan januari 2014 har också all Lidl Sveriges el från förnybara energikällor. 
● Våra stora investeringar i effektiviseringar, som bland annat solenergi. 
● Vi påverkar såsom minskning av energianvändning och utsläpp genom minskad elförbrukning, samt att 

ställa krav på godstransportörer, minska avfallsvolymen och öka återvinningsgraden. 
● Med en årlig kapacitet på 45000 MWh minskar den landets oljeberoende, samtidigt som projektet 

bidrar till värdefull tekniköverföring och skapar lokala arbetstillfällen. 
● Det andra energiprojektet ligger i Madagaskar och inom projektet distribueras olika typer av solspisar 

och effektiva spisar som tillverkas lokalt 
● Våra stora investeringar i effektiviseringar, som bland annat solenergi och vår önskan om att driva 

teknikut 
  

  
Avfall, 11 st meningar 

● Vi arbetar främst med förbättringar i avfallshantering inom ramen för vår egna verksamhet, inte i kund- 
eller leverantörsledet,I Lidl Sveriges butiker hanteras dagligen olika fraktioner plast, wellpapp och 
avskrivna varor. 

● Under verksamhetsåret har satsningar på att utbilda personalen i vår försäljningsorganisation i vikten 
av en noggrann källsortering i våra butiker genomförts. 

● Vi har också undersökt möjligheterna för att underlätta källsorteringen i butikerna för att på så vis 
fånga upp ännu mer återvinningsbart material än vad som tidigare gjorts. 

● Materialet som återvinns används i produktion av nya pappers- och plastmaterial. 
● Genom tydlig kommunikation erbjuder vi våra kunder sänkt pris på varor som närmar sig 

utgångsdatum, vilket bidrar till minskat matsvinn. 
● Från många av Lidl Sveriges butiker tas också eventuellt överblivet bake-off bröd om hand av en 

lantbrukare som använder brödet till djurfoder. 
● Vi arbetar aktivt med att hitta nya lösningar för minskat matsvinn. 
● Det brännbara- och organiska avfallet i våra butiker sorteras enligt instruktioner från respektive 

kommun och hanteras av dess entreprenörer 
● Vid årets slut sorterade cirka 70% av butikerna ut organiskt avfall och hos dem utgör det cirka 35% av 

den totala volymen avfall. 



 

● Vi har ett internt uppföljningssystem för avfall och återvinningshanteringen som följs upp regelbundet 
genom bestämda nyckeltal. 

● Omsättningen ökade med 11% under samma period, så är vi nöjda med resultatet då avfalls volymen i 
butik korrelerar med omsättningen. 

  

Utsläpp, 18 st meningar 
● Vi arbetar även för att minska utsläpp och övrig miljöpåverkan genom att öka andelen miljömärkta 

produkter. 
● När de nya spisarna används sparas ved eller kol, vilket innebär minskade utsläpp och mindre 

avskogning. 
● Transporter är en väsentlig källa till vår miljöpåverkan eftersom logistik är en central del av 

dagligvaruhandelns verksamhet. 
● Det är utsläpp av CO2 från transporterna som påverkar miljön. 
● Vi arbetar dagligen med att planera våra transporter med minsta möjliga antalet körda kilometrar, med 

så fulla lastbilar som möjligt och därigenom med så få lastbilar som möjligt. 
● Vår ambition är att köra transporterna med så hög fyllnadsgrad som möjligt. 
● Under året uppnådde vi en fyllnadsgrad på 88% (85) vilket var strax under vårt mål på 90%. 
● För verksamhetsåret 2016/17 uppgick utsläppen till 16340 ton koldioxidekvivalenter. 
● I klimatberäkning ingår: lokaler, tjänsteresor, transporter inrikes, papper och tryckt material, 

företagsägda fordon, samt brännbart, återvunnet och farligt avfall. 
● Inom papper redovisar vi användning av kopierings- papper, tryckta reklamblad och annat tryckt 

material. 
● Klimatkompensation Som första dagligvarukedja i Sverige har Lidl Sverige valt att klimatkompensera 

hela verksamhetens klimatpåverkan under 2016/17. 
● Våra stora investeringar i effektiviseringar, som bland annat solenergi och vår önskan om att driva 

teknikut med en årlig kapacitet på 45000 MWh minskar den landets oljeberoende, samtidigt som 
projektet bidrar till värdefull tekniköverföring och skapar lokala arbetstillfällen. 

● Det andra energiprojektet ligger i Madagaskar och inom projektet distribueras olika typer av solspisar 
och effektiva spisar som tillverkas lokalt. 

● När de nya spisarna används sparas ved eller kol, vilket innebär minskade utsläpp (avskogning och 
fossilberoendet minskar). 

● Tillsammans med organisationen Association pour le Développement de l’Energy Solaire genomförs 
också utbildning för skolor och institutioner för att uppmärksamma befolkningen om vikten av att 
bevara Madagaskars unika grönområden. 

● Det tredje projektet heter Taking Root och är ett Plan Vivocertifierat projekt i Nicaragua där lokala 
bönder stöds och utbildas för att plantera och sköta träd på sin egen mark. 

● För klimatet innebär det att nya skogsområden återplanteras och att de nya träden binder koldioxid från 
atmosfären när de växer. 

  
Biologisk mångfald, 5 st meningar 

● Serien säljs under Lidls egna varumärken Cien, Toujours och Formil under namnet Sensitive och är 
utformade för att minimera miljöpåverkan och har utvalda ingredienser som minimerar risken för 
allergier. 

● av palmoljan i Lidl Sveriges egna svenska märkesvaror (gäller livsmedel) är sedan 2014 RSPO-
certifierad (Mass Balance. 

● Lidl Stiftung är sedan 2013 medlemmar i organisationen RSPO för att bidra till en mer hållbar odling 
av palmolja av palmoljan i Lidl Sveriges egna svenska märkesvaror (gäller livsmedel) är sedan 2014 
RSPO-certifierad (Mass Balance). 



 

● Tillsammans med våra branschkollegor i Sveriges Dagligvaruhandel har vi tagit ställning för att minska 
antibiotikaanvändningen i livsmedelsproduktionen vilket bidrar till bättre djurhållning. 

● Lidl Sveriges policy är att all vildfångad fisk i frysdisken ska vara märkt med MSC vilket står för 
hållbart fiske och att inte sälja fisk och skaldjur som fått rött ljus av WWF. 

  
  
Sociala förhållanden 
  
 Granskning av leverantörer, 5 st meningar 

● För att få leverera varor eller tjänster till Lidl Sverige ombeds varje leverantör skriva under vår 
uppförandekod som är en del av standardavtalet. 

● Nya leverantörer har skrivit under koden, eller kan påvisa att de i egen kod ställer likvärdiga krav. 
● Vi kontrollerar att leverantörer som vi redan har avtal med har signerat uppförandekoden. Om 

leverantörer hänvisar till sin egen uppförandekod, jämför vi den för att säkra att den ställer liknande 
krav. 

● Kontroller av kvalitetskrav i certifieringarna görs kontinuerligt och redovisas för leverantörerna. 
● Leverantörskoden gäller för alla inköp, vilket innebär att nya leverantörer har krav på arbetsmiljö, 

mänskliga rättigheter och miljöskydd. 
  
Produktansvar, 2 st meningar 

● Lidl Sverige har under året haft fem återkallelser, tre inom livsmedel och två inom Non Food. I 
samtliga fall gjordes offentliga återkallanden. 

● Produkterna genomgår gedigna kontroller för livsmedelssäkerhet och vi ställer krav på leverantörer om 
miljö, arbetsmiljö och mänskliga rättigheter. 

  
Personal 
  
Jämställdhet & Mångfald, 10 st 

● Värdegrunden i arbetet styrs av våra företags- och grundprinciper tillsammans med värdeorden 
Engagemang, Ansvar, Smart och Tillsammans. 

● Lagersatsningen höjer kompetensen av kulturer, traditioner och värderingar. Därför främjar vi 
medarbetares lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i fråga om arbete, arbetsvillkor och 
utvecklingsmöjligheter. 

● Sverige- chefen har det yttersta ansvaret för uppföljning av arbetet medan HR-chefen ser till att vår 
policy efterlevs. 

● Även medarbetarna har ett ansvar för att den interna policyn för mångfald, mot kränkande 
särbehandling och diskriminering med tillhörande handlingsplan, följs + chefer och den tydliggör vilket 
beteende som inte är accepterat. 

● Överträdelser av principer och lagar för likabehandling ska anmälas till personalombuden som även tar 
emot anonyma anmälningar. 

● Det är viktigt att kvalificerade sökande av båda könen kallas till anställningsintervjuer. 
● Könsfördelningen är idag 51% (2015/16: 49) kvinnor och 49% (2015/16: 51) män. 
● För personer på ledande positioner är andelen kvinnor 39% (2015/16: 39) och män 61% (2015/16: 61). 
● I företagsledningen fanns under verksamhetsåret en kvinna av sex. 
● Under våren 2016 bildades en utökad ledningsgrupp som bestod av fyra kvinnor och åtta män som 

tillsammans representerade alla delar av verksamheten. 
  

  



 

Hälsa & Arbetsmiljö, 12 st meningar 
● Under hösten 2016 utvecklade vi en digital plattform för utbildning av våra medarbetare i butik. 
● Därtill har vi gjort en satsning på tyska eftersom koncernspråket är tyska, Det ökar möjligheten för 

medarbetare att fortsätta inom Lidl eftersom många karriärmöjligheter kräver goda kunskaper i tyska. 
● För att kunna säkerställa en bra och kontinuerlig undervisning har vi anställt en språkansvarig lärare 

samt att vi tar in en extra språklärare vid behov. 
● Ett femtiotal medarbetare har under året undervisats cirka 2–4 timmar under arbetstid per vecka. 
● De som inte kan delta i en regelbunden kurs är alltid välkomna att delta i vårt öppna hus för språk. 
● Språkutbildningen ges åt chefer och medarbetare för att kunna optimera arbetslivet och säkra 

arbetsplatsen, men också för att få en starkare plats i det svenska och tyska samhället. 
● Butikerna är utformade för att utgöra en säker och bra arbetsmiljö, och i utbildningen för nya 

medarbetare är ergonomi och skaderisker en av många obligatoriska punkter. 
● För att bidra till att ännu fler anställda känner sig trygga på arbetsplatsen installeras löpande slutna 

kassasystem i butiker som bedöms ha särskilt stort behov. 
● Medarbetare som kommer i kontakt med sådant material i sitt arbete får utbildning i hur farliga ämnen 

och material ska hanteras. 
● Våra företagsprinciper, personalhandboken, policys och utbildningar säkerställer fokus på 

arbetsmiljöfrågorna och vi arbetar även förebyggande genom friskvård och med arbetsmiljöfrågor. 
● Skador, exempelvis till följd av fall- och klämolyckor, registreras och rapporteras av respektive chef 

tillsammans med medarbetaren på en utredningsblankett som skickas till Lidl Sveriges 
arbetssäkerhetsansvariga. 

● Vi följer upp olyckor för att systematiskt utreda bakomliggande orsaker för att kunna undvika framtida 
skador. 
  

Mänskliga rättigheter & Anti-korruption 
  
Barnarbete, 1 st meningar 

● Vår uppförandekod tar tydligt avstånd från barnarbete, tvångsarbete och andra brott mot mänskliga fri- 
och rättigheter. 

  
Diskriminering, 1 st meningar 

● Lidl Sverige har ansvar för att våra egna märkesvaror produceras under förhållanden som är goda och 
inte kränker mänskliga rättigheter. 

  
Samhällsengagemang, 9 st meningar 

● I våra pantmaskiner kan kunderna välja att skänka sin pant till Barncancerfonden. 
● LIDL Sverige samarbetar med Allwin, ett företag som distribuerar osåld men fullt tjänlig mat från 

Lidlbutiker till hjälporganisationer i Stockholm, Göteborg och Malmö. 
● Maten delas ut till behövande samma dag. 
● Genom vårt samarbete med Allwin kommer råvaror motsvarande drygt 400 000 måltider per år till 

behövande. 
● Vi stödjer Barncancerfondens arbete och är sedan 2012 en av deras huvudpartner. 
● Vi säljer varor i våra butiker där en del av försäljningspriset går till Barncancerfondens verksamhet och 

vi genomför även insamlingskampanjer. 
● I våra pantmaskiner kan kunderna välja att skänka sin pant till Barncancerfondens verksamhet. 
● Vi var också för fjärde året huvudsponsor till Sveriges viktigaste cykellopp, Ride of Hope, som 

genomförs till förmån för Barncancerfonden (Ride of Hope går förbi samtliga sex barncancercentrum i 
Sverige i augusti varje år). 



 

● Lidl Sverige stod 2016 bland annat för all mat till cyklisterna vid depåer och målgångar under loppets 
alla dagar. 

  
Korruption & Mutor, 6 st meningar 

● Genom avtal förbinder sig leverantörer bland annat också att till våra medarbetare eller till medarbetare 
i företag knutna till oss, inte erbjuda, utlova eller överlämna någon form av bidrag, inbjudningar, gåvor 
eller att låta dem ta del av andra förmåner.          

● Samtliga anställda får information om etik- och antikorruption frågor genom våra interna rutiner och 
policys som presenteras i personalhandboken. 

● Eftersom vi har identifierat korruption som en risk startades ett onlinebaserat whistleblowing program 
under 2016/17. 

● Via programmet kan medarbetare och affärspartner rapportera allvarliga brott som har begåtts av 
personer i ledande ställning. 

● Anonymiteten säkerställs genom ett samarbete med en extern advokatbyrå. 
● Ärenden om oetiskt agerande och korruption utreds alltid. 
● I personalhandboken finns riktlinjer och utbildningsmaterial för hur vi ska agera och hantera situationer 

när medarbetare erbjuds gåvor, inbjudningar och andra förmåner, för att skydda såväl medarbetare som 
företaget mot otillåten påverkan. 

  
  
LIDL 2015 
Miljö 
Energi, 5 st meningar 

● Butikerna är utformade för att ha en så låg energianvändning som möjligt. 
● Vi använder oss av energisnål och timer snål belysning, samt värmeåtervinning från kylanläggning. 
● Vi följer upp energianvändningen för att kunna optimera den och upptäcka problem. 
● Kylarna har nya köldmedium som klarar gränsvärdena för EUs reglering. 
● Två butiker har fått elbilar, elcyklar och laddstolpar. 

 

Avfall, 6 st meningar 
● Vi arbetar främst med förbättringar i avfallshanteringen, wellpapp, plast och avskrivna varor. 
● Vi på LIDL återvinner så mycket som möjligt för att minimera volymen brännbart avfall. 
● För att minska matsvinn från utgångna produkter erbjuder vi kunderna billigare pris på kort bäst-före 

datum. 
● För att skapa uppmärksamhet och förbättring av sortering gällande avfallshantering införde vi ett nytt 

arbetssätt “återvinningens värde”. 
● I de kommuner där organiskt avfall görs till biogoas använder vi den möjligheten. 
● Vi har även ingått ett samarbete med drivsmedelskedjan sti som gör etanol av organiskt avfall. 

  
Utsläpp, 7 st meningar 

● Mer än en tredjedel av våra transporter kördes med alternativa drivmedel för att minska 
klimatpåverkan. 

● Utsläpp minskade från transporter trots ökad omsättning. 
● Effektivitet genom maximal fyllnadsgrad i transporter uppnådde 96% fyllnadsgrad, vilket innebär en 

stor förbättring. 
● Vi har skapat nyckeltalet kollie per pall eftersom det driver arbetet och ger en bra bild av hur lastbilen 

är fylld på höjden. 
● Lidl har skärpt upphandlingskraven för de externa åkerierna särskilt vad gäller miljöhänsyn. 



 

● Vi har fått en större andel lastbilar som går på alternativa bränslen 35,2 jmf 25 året innan. 
● Vi arbetar dagligen med att planera våra transporter med minsta antalet köra kilomterar med mest 

fyllnadsgrad. 
  
Biologisk mångfald, 8 st meningar 

● Policy för hållbara råvaruinköp infördes. 
● Under året inledde vi en långsiktig strategi för hur vi på lidl sverige kan bidra till en mer hållbar 

utveckling. 
● För att säkra livsmedelsproduktion för framtida generationer erbjuds mer ekologiska produkter. 
● Vi har ökat det miljömärkta sortimentet. 
● Även svanenmärkta artiklar har utökats i vårt sortiment. 
● Vi har ökat djurvälfärden genom att minska antibiotikaanvändningen i livsmedelsproduktionen av de 

egna varorna. 
● LIDL Sverige säljer wwfs fiskeguide som innebär att vi ej säljer rödlistad fisk. 
● Vi har två certifierade butiker, byggnader. 

  

Sociala förhållanden 
  
Granskning av leverantörer, 3 st meningar 

● För att leverera varor till Lidl ombeds varje leverantör skriva under vår uppförandekod tex följa FN-
konventioner, nationella lagar etc. 

● Vi kontrollerar att leverantörer som vi redan har signerat avtal med (att de följer uppförandekoden). 
● Lidl är med i det internationella initiativet för god affärssed (ett åttagande där man följer 10 principer). 

  
Produktansvar, 6 st meningar 

● Tagit fram tillsammans med andra aktörer nya märkning från Sverige som ska underlätta för kunderna 
att hitta det 

● Krav på ursprung och produktion på produkterna (lidls egna) 
● I utvecklingsfasen sker många tester (kvalitetssäkerhet) och en fullständig dokumentation sker 
● Sedan kontroll av produkt vid leverans 
● Köper in stora volymer med få mellanhänder, vilket gör att vi har noggrann kontroll av våra höga 

kvalitetskrav 
● Vi undviker ingredienser som GMO, härdade fetter, azofärger 

  
Personal 
  
Jämställdhet & Mångfald, 5 st meningar 

● Vi främjar medarbetares lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i fråga om arbete, 
utvecklingsmöjligheter etc 

● Sverigechefen följer upp arbetet medan ekonomidirektören ser till att policies efterlevs 
● Vi verkar för en jämnare könsfördelning och arbetet börjar redan vid rekrytering 
● Könsfördelningen är idag 51% män och 49% kvinnor, ledare 61% och 39% 
● En utökad ledningsgrupp har bildats i syfte att ta till en bredare kompetens och mångfald 

  
Hälsa & Arbetsmiljö, 9 st meningar 

● Har i år satsat på utveckling av ledare 



 

● Uppmuntrar våra medarbetare att utvecklas 
● Vi tillsätter våra lediga tjänster först och främst ur de egna leden och främjar byten mellan de olika 

delarna inom företaget 
● Analyserat butiksledarnas kompetenser och har därefter gjort individuella utvecklingsplaner 
● Gjort en satsning på tyska då koncernspråket är på tyska då de ökar möjligheten för medarbetare att 

fortsätta inom lidl då många karriärmöjligheter kräver goda kunskaper i tyska 
● Tagit in extra språklärare vid behov för att säkerställa en bra och kontinuerlig undervisning 

(språkutbildning ges åt medarbetare och chefer) 
● För att bidra till att medarbetarna känner sig trygga installerades slutna kassasystem i butikerna 
● Skador registreras och rapporteras kontinuerligt 
● Olyckor följs upp för att systematiskt utreda bakomliggande orsaker 

 

Mänskliga rättigheter & Anti-korruption 
  
Barnarbete, 1 st meningar 

● Vår uppförandekod tar tydligt avstånd från barnarbete 
  
Diskriminering, 3 st meningar 

● Ökat sortimentet med mer etiskt märkta produkter. 
● Vår uppförandekod tar tydligt avstånd från brott mot mänskliga fri- och rättigheter. 
● Vi ansvarar för att produkter i vårt sortiment produceras under förhållanden som är goda och inte 

kränker mänskliga rättigheter. 
  
Samhällsengagemang, 4 st meningar 

● Samarbete etablerades med allwin för att osålda livsmedel ska nå utsatta människor. 
● Tagit fram (med andra butiker) nya märkningen från sverige för att stötta svenskt jordbruk. 
● Stödjer barncancerfonden sedan 2012 och är deras huvudpartner där vi gör insamlingskampanjer. 
● Vi säljer varor i butik där en del går till de 
● Även pantburkar (knappen) där en del går till barncancerfonen 

  
Korruption & Mutor, 5 st meningar 

● Eftersom vi har identifierat korruption förbereddes ett onlinebaserat whitstleblowingprogram i år där 
man kan rapportera allvarliga brott som begåtts av personer i ledande ställning. 

● Genom avtal med oss förbinder sig leverantörer också till att våra medarbetare eller till medarbetare i 
företag knutna till oss, inte erbjuda, utlova eller lämna över någon form av bidrag, inbjudningar, gåvor 
eller låta de ta del av andra förmåner. 

● Vi har en särskild handbok med riktlinjer för hur vi ska hantera situationer när medarbetare erbjuds 
gåvor, andra förmåner etc. 

● Korruptions ärenden utreds alltid. 
● Genom avtal med oss förbinder sig leverantörer också till att våra medarbetare eller till medarbetare i 

företag knutna till oss, inte erbjuda, utlova eller lämna över någon form av bidrag, inbjudningar, gåvor 
eller låta de ta del av andra förmåner. 
 

 

 



 

LIDL 2014 

Miljö 
  
Energi, 8 st meningar 

● Butikerna är utformade för att ha låg energiförbrukning och för att göra det enkelt för våra kunder och 
våra medarbetare att plocka varor. 

● Under många år har vi arbetat systematiskt för att minska energiförbrukningen genom åtgärder som 
energisnål och timerstyrd belysning samt ventilationssystem med roterande värmeväxlare, 
värmeåtervinning från kylanläggning, automatiska kylgardiner och glaslock på frysarna. 

● Sedan 2008 har vi ett energiuppföljningssystem för att centralt kunna följa upp energiförbrukningen, 
optimera användningen och upptäcka problem. 

● Under 2014/15 har vi uppgraderat till komplett LED-belysning i fyra butiker. 
● Energiförbrukningen i butikerna är 217 kWh (216) per m2 total yta vilket kan jämföras med 

energiförbrukningen inom branschen som är 399 kWh per m2 (Energimyndigheten 2011). 
● Vårt snitt utgörs av 113 butiker i drift (nyöppnade butiker, butiker med fjärrvärme och butiker i 

hyreslokaler är inte medräknade vilket de är i branschens snitt), under året har vi påbörjat en 
systematisk insamling för att få en överblick över vår fjärrvärmeförbrukning. 

● Ett led i detta är vi bytt stora delar av belysningen i Lidls centrallager i Halmstad till LED i samband 
med en större till- och ombyggnation. I vårt centrallager i Rosersberg har vi naturliga köldmedium i 
kyl- och frysanläggningarna, detta kommer vi också ha i vårt centrallager i Halmstad efter 
ombyggnationen. 

● Under året certifierades två av Lidls butiker, i Ystad och Enskede, enligt Green Building. Vi kommer 
fortsätta utreda certifieringsmöjligheter för Lidl Sveriges övriga lokaler. 

  
Avfall, 8 st meningar 

● I Lidl Sveriges butiker hanteras dagligen olika fraktioner plast, wellpapp och avskrivna varor. 
● Vi strävar alltid efter att minimera volymen av brännbart avfall och återvinner så mycket som möjligt 

av det material som uppstår både på våra centrallager och i butikerna. 
● Under verksamhetsåret har satsningar på att utbilda personalen i vår försäljningsorganisation i vikten 

av en noggrann källsortering i våra butiker genomförts. 
● Vi har också undersökt möjligheterna för att underlätta källsorteringen i butikerna för att på så vis 

fånga upp ännu mer återvinningsbart material än vad som tidigare gjorts. 
● Materialet som återvinns används i produktion av nya pappers- och plastmaterial. 
● Genom tydlig kommunikation erbjuder vi våra kunder sänkt pris på varor som närmar sig 

utgångsdatum, vilket bidrar till minskat matsvinn. 
● Från många av Lidl Sveriges butiker tas också eventuellt överblivet bake-off bröd om hand av en 

lantbrukare som använder brödet till djurfoder. 
● Det brännbara- och organiska avfallet i våra butiker sorteras enligt instruktioner från respektive 

kommun och hanteras av dess entreprenörer alternativt av kommunen rekommenderade entreprenörer. 
  
Utsläpp, 9 st meningar 

● Vi arbetar dagligen med att planera våra transporter med minsta möjliga antalet körda kilometrar, med 
så fulla lastbilar som möjligt och därigenom med så få lastbilar som möjligt. 

● Under året uppnådde vi en fyllnadsgrad på 88% (85) vilket var strax under vårt mål på 90%, vilket 
minskar utsläpp genom att fylla bilarna. 

● När de nya spisarna används sparas ved eller kol, vilket innebär minskade utsläpp, avskogning och 
fossilberoendet minskar. 



 

● Sedan den första januari 2014 kommer all el som Lidl Sveriges verksamhet förbrukar i butiker och på 
lager från förnybara energikällor. 

● Det gör att koldioxidutsläppen minskade med cirka 31 500 ton CO2 under året. 
● Förbättringar som kan konstateras är bland andra ett reducerat antal lastbilar som går in i Stockholm 

under rusningstrafik, en säkrare arbetsmiljö för såväl lastbilschaufförer, butiksmedarbetare som andra 
trafikanter, och en minskad miljöpåverkan, tack vare kombinationen av elhybrid och HVO diesel, men 
även genom att kringgå rusningstrafik och på så sätt reducera körtiden på en tur med upp till 75%. 

● Tre av lastbilarna har hybridmotorteknik och drivs med både diesel och gas. 
● Utöver det används en ren gasbil (CNG), nio lastbilar som går på ren HVO och sedan förra året en el-

hybrid, som drivs delvis på el och delvis på HVO (Hydrogenated vegetable oil, en fossilfri biodiesel) 
och nio lastbilar som går på ren HVO, detta innebärTotalt innebär det att cirka en fjärdedel av 
lastbilarna i flottan går på alternativa bränslen, vilket minskar koldioxidutsläppen markant mot 
motsvarande konventionella fordon. 

● 2014/15 kördes totalt 8 389 562 km (8 903 661), vilket genom effektiviserad planering och trots ökad 
omsättning och fler butiker var en reducering med nästan 6% jämfört med föregående. 

  
Biologisk mångfald, 10 st meningar 

● Vi har inte jätteräkor i vårt sortiment och säljer endast ägg från frigående höns. 
● Sedan 2009 arbetar Lidl internationellt aktivt med att ställa om till hållbar palmolja eller ersätta 

palmolja med annan olja. 
● All palmolja i våra svenskproducerade varor är certifierad enligt RSPOs kriterier grönt 
● Försäljningen av ekologiska varor har ökat mycket och stod vid verksamhetsårets slut för 2% av vår 

livsmedelsförsäljning. 
● Den största varugruppen är frukt & grönt där drygt 10% av sortimentet är ekologiskt. 
● Lidl Sverige stödjer principerna för hållbart fiske och säljer inte fisk eller skaldjur som är rödlistade 

enligt WWF:s fiskguide. 
● Vi erbjuder ett brett urval av MSC certifierade djupfrysta produkter, kylvaror och konserver. 
● Bland annat är den vildfångade fisken i frysdisken MSC- märkt. 
● Vi har ett sortiment av miljömärkta rengöringsprodukter i vår egen serie, W5 Eco. 
● Våra miljömärkta varor utgjorde 4% (1,3) av vår totala omsättning under året, vilket innebär att vi 

överträffade vårt mål som låg på 3,5%. 
  
Sociala förhållanden 
  
Granskning av leverantörer, 12 st meningar 

● Lidl ställer krav på att alla leverantörer ska följa leverantörskoden som omfattar arbetsmiljö, mänsk-
liga rättigheter och miljöskydd. 

● I uppförandekoden ställs bland annat krav på efterlevnad av nationella lagar, ILO- och FN-
konventioner, förbud mot all form av korruption och diskriminering, säker arbetsmiljö och miljöskydd. 

● En internationellt erkänd och ackrediterad tredje part genomför oanmälda kontroller på 
produktionsnivå i så kallade riskländer. 

● De avvikelser som identifieras följs upp systematiskt och kontrolleras vid en ytterligare inspektion. 
● Vi har kartlagt våra leverantörer utifrån risk avseende arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter. 
● De svenska leverantörerna, som Lidl Sverige har ansvar för, bedöms ha låg risk. 
● Vi har inte systematisk uppföljning av efterlevnad av uppförandekoden. 
● För att få leverera livsmedel till Lidl Sverige behöver leverantören uppfylla kriterierna i någon av 

certifieringarna BRC, IFS eller FSSC 22 000 för livsmedelssäkerhet, om de inte har någon av dessa 



 

certifieringar kan de påbörja ett samarbete med Lidl Sverige under förutsättning att de har en plan för 
och har påbörjat arbetet med certifiering. 

● Andelen av våra leverantörers produktionsanläggningar som innehar någon av ovan certifieringar är 
87% (88), utöver nämnda certifieringar är 12% (11) av våra produktionsanläggningar certifierade av 
ISO 22000 och/eller IP Livsmedel. 

● Kontroller av våra generella kvalitetskrav görs kontinuerligt och redovisas för leverantörerna. 
● Sedan 2012 gör Lidl Revisionerna utförs av oberoende kontrollinstitut för att säkerställa att 

leverantörerna arbetar enligt kvalitetskraven för livsmedelssäkerhet. 
● Inom frukt och grönt har Lidl internationellt sedan 2006, i nära samarbete med leverantörerna, arbetat 

för och nått målet att nivån för eventuella rester av växtskyddsmedel inte får överstiga en tredjedel av 
EUs lagstadgade maxnivåer. 

  
Produktansvar, 6 st meningar 

● Den totala andelen produktionsanläggningar som är externt certifierade inom livsmedelssäkerhet är 
99% (98,5). 

● Några exempel på Lidl Sveriges kvalitetskriterier är att produkterna inte får innehålla härdade fetter, 
azofärger eller genmodifierade ingredienser (GMO). 

● I en strukturerad och effektiv process, präglad av vårt kvalitetsarbete, köper vi in stora volymer med få 
mellanhänder där de stora volymerna och det nära samarbetet med leverantörerna betyder att vi kan 
ställa höga krav när det gäller kvalitet och hållbarhet. 

● Kvalitet och smak är avgörande vid inköp av våra egna märkesvaror. 
● Inköpen sker direkt från tillverkarna och vi värnar långsiktiga och nära relationer med våra 

samarbetspartners. 
● För att stödja den svenska tomatodlingen och för att möta efterfrågan av svenska varor introducerade vi 

sommaren 2014 svenska kvisttomater under Lidls eget varumärke Himlajord. 
  
Personal 
Jämställdhet & Mångfald, 14 st meningar 

● Våra företagsprinciper gäller för både internt och externt agerande och under året fortsatte vårt 
värdegrundsarbete inom Lidl Sverige. 

● Workshops har hållits tillsammans med alla anställda om vad värdeorden innebär för respektive 
avdelning. 

● Värdeorden som är Engagemang, Ansvar, Smart och Tillsammans, fungerar som ett stöd för alla 
medarbetare i det dagliga arbetet. 

● Inom Lidl Sverige finns en mångfald som i mångt och mycket liknar ett Sverige i miniatyr. Våra 
butiker speglar ofta sina närområden och vi strävar efter lokal anknytning. 

● Lidl respekterar mångfald av kulturer och deras traditioner och värderingar, Därför främjar vi 
medarbetares lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i fråga om arbete, arbetsvillkor och 
utvecklingsmöjligheter. 

● Vd har det yttersta ansvaret för uppföljning av arbetet medan ekonomidirektören ser till att våra policys 
efterlevs. 

● Alla chefer har ansvar för att aktivt verka för jämställdhet och för att jämställdhetsarbetet integreras i 
den dagliga verksamheten. 

● Vi har också en policy för mångfald och mot kränkande särbehandling och diskriminering, med 
tillhörande handlingsplan gällande exempelvis utbildning för chefer och med riktlinjer för när ett fall 
bör polisanmälas. 

● Dessa dokument styr Lidl Sveriges arbete med likabehandling och tydliggör vilket beteende som inte är 
accepterat inom företaget. 



 

● Vi verkar för en jämnare könsfördelning, något som löper som en röd tråd igenom våra HR-processer 
där arbetet börjar redan vid rekrytering där vi verkar för en jämnare könsfördelning. 

● Könsfördelningen är idag 50% (50) kvinnor och 50% (50) män. 
● För personer på ledande positioner är andelen kvinnor 38% (37) och män 62% (63). 
● I företagsledningen, som även fungerar som styrelse, finns inga kvinnor idag vilket vi önskar inför 

framtiden. 
● Vår företagsledning är förhållandevis ”ung” alla i företagsledningen är mellan 30–50 år. 

  
 
Hälsa & Arbetsmiljö, 18 st meningar 

● Vi arbetar proaktivt med arbetsmiljöfrågor och registrerar skador, rapporterar enligt gällande rutiner 
samt följer upp olyckor för att kunna undvika skador och att systematiskt utreda bakomliggande 
orsaker. 

● Antalet arbetsskador har minskat sedan förra året tack vare det förebyggande arbetet. 
● Den årliga medarbetarundersökningen visar att 78% (70) är nöjda/mycket nöjda med Lidl Sverige som 

arbetsgivare. 
● Vi har under året verkställt förslag som framkommit genom tidigare medarbetarundersökningar och 

arbetar kontinuerligt med att förbättra vår gemensamma arbetsplats. 
● LIDL har bland annat under året genomfört workshops där medarbetarna själva, i sina respektive 

arbetsteam, har fått bedöma hur väl vi lever upp till våra värdeord och hur vi kan bygga. 
● Våra företagsprinciper, personalhandboken, policies och utbildningar säkerställer fokus på 

arbetsmiljöfrågorna och vi arbetar även förebyggande genom friskvård. 
● Butikerna är utformade för att utgöra en säker och bra arbetsmiljö, Gångarna är breda, varor kan enkelt 

köras in och tomma pallar kan lätt transporteras ut. 
● Våra egna märkesvaror har tydliga streckkoder, ofta på flera sidor av förpackningen, vilket gör det 

enklare för personalen i kassan att registrera varorna. 
● I kassorna finns även dubbla scanners för att enklare kunna scanna koderna samt för att minimera lyft. 
● Vår medarbetarhandbok för butikspersonal ger råd om hur man ska undvika skador i arbetet både på 

kort och lång sikt. 
● Ergonomi och skaderisker är också en av många obligatoriska punkter i utbildningen för nya 

medarbetare. 
● För att bidra till att ännu fler anställda känner sig trygga på arbetsplatsen installeras löpande slutna 

kassasystem i butiker som bedöms ha särskilt stort behov. 
● Medarbetare som har rätt kompetens och som ges möjlighet att vidareutvecklas har också möjligheten 

att göra ett mycket bättre jobb. 
● Vi tillsätter lediga tjänster först och främst ur de egna leden och främjar även byten mellan olika delar 

av företaget. 
● Inom Lidl Sverige arbetar vi enligt devisen ”Rätt person på rätt plats” vilket bland annat innebär att vi 

lägger stort fokus på introduktion vid tillträde på nya jobb eller vid byte av arbetsuppgifter, även för 
medarbetare som varit med länge. 

● I samband med medarbetarsamtalet diskuteras även utvecklingsplaner med mål, tidsplan och 
ansvarsfördelning. 

● Utbildningar och kompetensutveckling erbjuds alla medarbetare oavsett kön eller position, men 
anpassas till individuella behov utifrån roll och ansvar. 

● Vi uppmuntrar våra anställda att arbeta under eget ansvar och vi främjar deras utveckling genom 
utbildning och möjligheter till karriär inom koncernen och därför förbereddes en kompetenssatsning för 
våra butikschefer under året. 

  
  



 

Mänskliga rättigheter & Anti-korruption 
  
Barnarbete, 1 st meningar 

● Sedan 2013 kräver vi att samtliga svenska leverantörer följer Lidl Sveriges uppförandekod som tydligt 
tar avstånd från barnarbete, tvångsarbete eller andra brott mot mänskliga fri- och rättigheter. 

  
Diskriminering, 9 st meningar 

● Under året gick Lidl Sverige över till att enbart sälja rosor som är certifierade av Fairtrade. 
● Exempel på övriga Fairglobe-produkter är bananer, choklad, snabbkaffe, te, juice, socker, kakor och 

cashewnötter. 
● Vad gäller chokladinköp samarbetar Lidl med internationellt erkända partners och tillsammans strävar 

vi efter en hållbar kakaoodling. 
● Sedan 2013/14 är chokladkakorna från vårt eget varumärke Fin Carré certifierade av UTZ Certified och 

innehåller kakao från hållbara odlingar och all ananas är certifierad av Rainforest Alliance. 
● Andelen etiskt märkta varor var 1,8% (0,9) av vår totala omsättning vilket är en fördubbling från året 

innan. 
● Att Lidl som första dagligvarukedja konverterat samtliga rosor till Fairtrade märkt är ett viktigt steg 

framåt i målet mot en handel som gynnar människorna längst bak i handelskedjan som odlar 
produkterna vi köper. 

● Det rör sig om relativt stora volymer, 4,2 miljoner stjälkar under 2014 och det gör stor skillnad för de 
anställda på rosfarmerna. 

● Kunderna uppskattar uppenbarligen också detta då försäljningen av rosor på Lidl ökade med 20% förra 
året. 

● Sedan Mors Dag 2014 är alla rosor på Lidl Fairtrade-märkta.” 
  
Samhällsengagemang, 5 st meningar 

● Vi stödjer Barncancerfondens arbete och är sedan 2012 en av deras huvudpartners. 
● Vi säljer varor i våra butiker där en del av försäljningspriset går till Barncancerfondens verksamhet och 

genomför insamlingskampanjer. 
● I våra pantmaskiner kan våra kunder välja att skänka sin pant till Barncancerfondens verksamhet. 
● Vi är även huvudsponsor till Sveriges viktigaste cykellopp, Ride of Hope, som Under året kunde vi 

tillsammans med våra kunder ge ett bidrag till Barncancerfonden på 2,6 (1,8) MSEK vilket innebär att 
vi nådde vårt mål på 2,5 MSEK. 

● Vi skänker även varor till Stockholm Stadsmission och Almers Hus i Göteborg som är ett 
familjeboende för sjuka barn. 

  
Korruption & Mutor, 5 st meningar 

● I uppförandekoden ställs bland annat krav på efterlevnad av nationella lagar, ILO- och FN-
konventioner, förbud mot all form av korruption och diskriminering, säker arbetsmiljö och miljöskydd. 

● Lidl Sveriges avdelning Governance, Risk Management & Compliance (GRC) ansvarar bland annat för 
riskhantering och följer upp de risker som identifieras inom företaget. 

● Därutöver hanterar GRC även frågor gällande konkurrenslagstiftning, antikorruption och 
intressekonflikter. 

● Till varje anställningskontrakt bifogas våra grund- och företagsprinciper och samtliga anställda får 
information om etik och antikorruptionsfrågor genom våra interna rutiner och policys. 

● Ärenden om oetiskt agerande och korruption utreds alltid, vi har under året inte haft några konstaterade 
fall av korruption (0) och därmed har inga åtgärder vidtagits. 

 
 



Bilaga 5. Nyckeltal
Summering av redovisade nyckeltal i undersökta hållbarhetsredovisningar för Axfood, Coop, Ica och Lidl.

 √ = redovisar nyckeltalet, X = redovisar inte nyckeltalet

2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014

Energi
Butiker med förnybar el (%) X X X √ X X X X X X X √
Elförbrukning butik (MWh) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Elförbrukning huvudkontor (MWh) X X X √ √ X X X X X X X
Elförbrukning lager (MWh) √ √ √ √ √ √ √ √ √ X X √
Elförbrukning per m2 säljyta (kWh) X X X √ √ √ X X X √ √ X
Fördelning av energikällor (%) √ √ √ X X X √ √ √ √ X X
Genomsnittlig energianvändning i butik (kWh/m2) √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √
Genomsnittlig energianvändning i lager (kWh/m2) √ √ √ X X X √ √ √ X X X
Minskad elförbrukning (%) √ √ √ √ √ √ X X X X X X
Total energianvändning i lager och butik (MWh) √ √ √ X X X √ X √ X X X
Avfall
Brännbart avfall (ton) X √ X X X √ √ √ √ √ √ √
Deponerat avfall (ton) X X X X X √ √ √ X X X X
Farligt avfall (ton) X X X X X √ X X X √ √ X
Grovt brännbart avfall (ton) X X X X X X X X X √ √ X
Organiskt avfall (ton) X X X X X √ √ √ √ X X X
Svanenmärkta butiker (%) X X X X X X √ √ √ X X X
Total mängd avfall (ton) X √ X X X X √ √ √ √ √ X
Återvinningsgrad (%) X X X X X X √ √ √ X X X
Återvunnet/återanvänt (ton) X X X X X √ √ √ √ √ √ √
Utsläpp
Energiförbrukning (ton) √ √ √ X √ √ √ √ X √ √ √

Miljö

AXFOOD COOP ICA LIDL



2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014
AXFOOD COOP ICA LIDL

Fördelning av koldioxidutsläpp (%) √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √
Fördelning av koldioxidutsläpp enligt GHG Protokoll (%) X X X X X X √ √ X X X X
Köldmedieförbrukning (ton) X X X √ √ √ √ √ √ √ √ √
Minskad andel flygresor (%) √ √ √ X X X X X X X X X
Tjänsteresor med bil (tusen km) X X X X X X √ √ √ X X X
Tjänsteresor med flyg (tusen km) X X X X X X √ √ √ X X X
Tjänsteresor med tåg (tusen km) X X X X X X √ √ √ X X X
Totalt utsläpp av koldioxid (kg/mkr) √ √ √ √ √ √ X X X X X X
Totalt utsläpp av koldioxid (ton) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Utsläpp av koldioxid från bilresor (ton) X √ √ X X X X X X X X X
Utsläpp av koldioxid från distribution (ton) X X X √ √ √ X X X X X X
Utsläpp av koldioxid från flygresor (ton) X √ √ X X X X X X X X X
Utsläpp av koldioxid från godstransporter mellan lager - butik (ton) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Utsläpp av koldioxid från tjänsteresor (ton) X X X √ √ √ √ √ √ X X √
Utsläpp av koldioxid från tågresor (ton) X √ √ X X X X X X X X X
Utsläppsminskning växthusgaser (%) √ √ √ √ √ √ X X X √ √ √
Biologiskt mångfald
Ekologiska produkter i sortiment (%) X √ √ X X X X X X X X X
Försäljningsandel av egna ekologiska produkter (%) X X X √ √ √ √ √ X X X X
Försäljningsandel av ekologiska ägg (%) X √ X X √ X X X X X X X
Försäljningsandel av ekologiska produkter (%) √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √
Försäljningsandel av miljömärkta varor (%) X X X √ √ √ X X X √ √ √
Försäljningsökning av egna ekologiska produkter (%) X X X X X X √ √ √ X X X
Försäljningsökning av ekologiska produkter (%) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Försäljningsökning av vegetariska produkter (%) √ √ X X X X X X X X X X
KRAV-märkta butiker (%) X X X √ √ X X X X X X X
MSC-märkta fisk/skaldjursprodukter (%) X X X √ √ √ X X X √ X X
Produkter med certifierad soja (%) √ √ √ X X X X X X X X X
Svenskt kött i sortimentet (%) X X X √ √ √ X X X X X X

Granskning av leverantörer
Frukt/grönt; ursprung från högriskländer (%) X X X X √ X X X X X X X
Frukt/grönt; ursprung från Sverige/Europa (%) X X X X √ X X X X X X X

Sociala förhållanden



2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014
AXFOOD COOP ICA LIDL

Socialt reviderade leverantörer (%) √ √ √ X X √ X X X X √ √
Socialt reviderade leverantörer av egna produkter (%) X X X X X X √ √ √ √ X X
Svenska leverantörer (%) X X X X X X X X X X √ X
Konsumenters hälsa & säkerhet
Andel produkter som genomgått saltminskning (%) X X X X √ √ X X X X X X
Försäljningsandel nyckelhålsmärkta produkter (%) X X X √ X X X X X X X X
Försäljningsandel hälsosamt sortiment (%) X X X X X X √ √ √ X X X
Försäljningsutveckling allergianpassade livsmedelsprodukter (%) X X X X X X √ √ √ X X X

Jämställdhet & mångfald
Anställda med utomnordisk bakgrund (%) √ √ √ √ √ √ X X X X X X
Anställda per åldersgrupp (%) X X X X X X √ √ √ X X √
Anställda under 26 år (%) √ √ X X X X X X X X X X
Deltidsanställda (%) X X X √ √ √ X X X X X X
Genomsnittlig ålder på anställda (år) X X √ √ √ √ X X X X X X
Könsfördelning anställda totalt (%) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X
Könsfördelning lönesättande chefer (%) X X X X √ √ X X X X X X
Könsfördelning på ledarpositioner (%) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Könsfördelning tillsvidareanställda (%) X √ X √ √ √ X X X √ X X
Könsfördelning visstidsanställda (%) X X X √ √ √ X X X √ X √
Ledare med internationell bakgrund (%) √ √ X X X X X X X X X X
Praktikplatser som gått till nyanlända och asylsökande (%) √ √ X X X X X X X X X X
Hälsa & arbetsmiljö
Ansluta till kollektivavtal (%) X X X X X X √ X X X X X
Anställningsform (%) X X X X X X √ X X X X X
Arbetsskador könsfördelning (%) X X X X X X X X X X X √
Nöjda medarbetare (%) √ √ √ X X X X X X √ √ √
Personalomsättning (%) √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ X
Sjukfrånvaro könsfördelning (%) X X X √ √ √ X X X √ √ √
Sjukfrånvaro <60 dagar könsfördelning (%) X X X X X X X X X X X √

Personal



2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014
AXFOOD COOP ICA LIDL

Barnarbete
Nyckeltal saknas för samtliga företag X X X X X X X X X X X X
Diskriminering
Försäljningsandel av Fairtrade-märkta produkter (%) X X X √ √ √ √ X X √ √ √
Försäljningsökning Fairtrade-märkta produkter (%) X X X X √ X X X X X X X
Samhällsengagemang
Nyckeltal saknas för samtliga företag X X X X X X X X X X X X
Korruption och mutor
Nyckeltal saknas för samtliga företag X X X X X X X X X X X X

Mänskliga rättigheter och anti-korruption
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