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Abstract 
 

Title: Sustainability accounting - A qualitative study about the understanding, usefulness and 

relevance of sustainability reporting based on an employee perspective.    

Problematization: There has been previous research about sustainability reporting through 

an external point of view. There is however a gap in research about sustainability reporting 

from an employee perspective.  

Purpose: The purpose of this study is to develop a better comprehension of how employees 

perceive the information presented in sustainability report and if they feel that the report is 

aimed for them or external stakeholders.  

Frame of reference: This episode began with previous research about the three qualitative 

characteristics that are used when creating a financial report. The framework of GRI is also 

presented. Lastly the stakeholder theory and stakeholder dialogue are introduced.  

Method: This study has a qualitative approach where 10 semi-structured interviews have 

been held to collect data.   

Research: The employees have a better understanding of the information related to the social 

and environmental issues. Furthermore they only consider the information regarding the 

environment to be useful in their daily work. The employees believe that the environmental 

and social part of the report is relevant while the economic could not be assessed by the 

employees. 

Conclusions: Diagrams, thorough explanations and knowledge of the subject increased the 

understanding of the report. The economical part can be further understood if there is more 

extensive content. The information becomes useful when they can directly use it in their daily 

work and when they feel that the information is aimed for them. They need to receive the 

information through meetings for it to be useful for them. They had little previous knowledge 

of the economical part and were there for not able to assess the relevance of the report's 

content while the environmental and the social area were relevant because the content has 

currently been highlighted in newspapers and debates.  

 

Keywords: Sustainability reports, Global Reporting Initiative, employee, understanding, 

usefulness, relevance. 

 

 



Sammanfattning 
 

Titel: Hållbarhetsredovisning - En kvalitativ studie om begriplighet, användbarhet och 

relevans av en hållbarhetsrapport ur ett medarbetarperspektiv. 

Problemdiskussion: Tidigare studier har undersökt hållbarhetsrapporter ur ett externt 

perspektiv. Däremot föreligger ett gap i forskningen om hållbarhetsrapporter ur ett 

medarbetarperspektiv.  

Syfte: Studien ska bidra med en större klarhet i medarbetarnas uppfattning av 

hållbarhetsrapporter och ta reda på om de upplever att den riktar sig till dem eller externt.  

Teoretisk referensram: Avsnittet inleds med tidigare forskning om tre kvalitativa 

egenskaper som används vid upprättandet av finansiella rapporter. Sedan presenteras GRIs 

ramverk. Avslutningsvis presenteras intressentteori och intressentdialog.  

Metod: Studien har utförts med hjälp av en kvalitativ metod där 10 semistrukturerade 

intervjuer har genomförts för att samla in data.  

Empiri: Medarbetarna upplever en hög begriplighet för det sociala och miljömässiga 

området. Vidare anser de att informationen om miljön i rapporten endast är användbar i 

arbetet. Medarbetarna anser att informationen om miljön och det sociala området är relevant 

medan ekonomin inte gick att bedöma.  

Slutsatser: Diagram, grundliga förklaringar och grundkunskap om ämnet ökade rapportens 

begriplighet. Begriplighet kan öka genom mer omfattande text i ekonomiavsnittet. Vidare blir 

informationen användbar när det föreligger en direkt koppling till det dagliga arbetet och när 

informationen riktas till dem. Användningen hade ökat om informationen istället gavs via 

utbildningar och muntlig interaktion. Slutligen hade de för lite grundkunskap om ekonomin 

för att kunna bedöma rapportens relevans, medan miljön och det sociala området var relevant 

eftersom innehållet har lyfts upp i tidningar och debatter.  

 

Nyckelord: Hållbarhetsrapport, Global Reporting Initiative, medarbetare, begriplighet, 

användbarhet och relevans. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Uppmärksamheten för begreppet hållbar utveckling växte fram 1987 när världskommissionen 

för miljö och utveckling lanserade rapporten “Vår gemensamma framtid” (FN u.å). Rapporten 

berörde den effekt som överexploatering av naturresurser och förstöring av miljön har på den 

hållbara utvecklingen. De menade att en hållbar social utveckling och ekonomisk tillväxt 

behöver ske för att den framtida generationen ska kunna ta del av de möjligheter som dagens 

generation har. På så vis skulle inte framtida generationers möjligheter äventyras i framtiden, 

då utvecklingen och tillväxten inte sker på miljöns bekostnad (FN u.å). I och med att företag 

har en påverkan på den hållbara utvecklingen ska de aktivt arbeta för att förbättra den. De 

uppmuntras därför till att hållbarhetsrapportera för att lyfta upp hur de har infört 

hållbarhetsfrågor i sin verksamhet (Regeringskansliet 2016, s. 33)  

 

Hållbarhetsrapporter har med tiden utvecklats till att bli bland det viktigaste sättet för 

organisationer att nå ut till sina intressenter och svara på deras samhällskrav (Joensuu, 

Koskela & Onkila 2015). Människor i allmänhet har med tiden blivit mer medvetna om 

företags bidragande till miljö-, sociala- och ekonomiska problem. Den ökade medvetenheten 

medför ett större ansvar för organisationer att hållbarhetsrapportera för att lyfta fram hur de 

aktivt arbetar för att bidra till en förbättring inom ovannämnda områden (Ehnert, Parsa, Roper, 

Wagner & Muller-Camen 2016). 

 

En bransch som har utvecklat sitt arbete för hållbarhet är detaljhandeln. Tidigare ansågs 

hållbarhetsfrågor vara ett hot för lönsamhet och tillväxt, men har nu istället blivit väsentligt 

för detaljhandelns konkurrenskraft. Företagen inom den branschen har blivit mer tydliga i att 

kommunicera ut information om hållbarhetsfrågor (Frostenson, Helin & Sandström 2013, s. 

8). En ökad tillgång av sådan information kan bidra till en mer hållbar global ekonomi och ge 

en större möjlighet för företag, men även dess intressenter, att kunna handskas med den effekt 

företag har på samhället (Regeringskansliet 2016, s. 33). Med andra ord är den information 

som presenteras i hållbarhetsrapporten viktig då den kan bidra till en förändring och är en 

förutsättning för en hållbar utveckling.  
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Det finns en ny lag i Sverige som ställer krav på att organisationer ska upprätta en 

hållbarhetsrapport, vilket presenteras i årsredovisningslagen 6 kap 10 § (SFS 1995:1554). 

Kraven ställs på de organisationer som under två räkenskapsår i följd uppfyllt mer än ett av  

nedanstående villkor: 

 

➢ Medelantalet anställda är mer än 250 stycken 

➢ Balansomslutning är mer 175 Mkr  

➢ Nettoomsättning är mer än 350 Mkr 

 

Rapporteringskravet innebär att organisationer ska förklara hur de arbetar med 

hållbarhetsfrågor och belysa om de väsentliga risker deras verksamhet medför. Kravet tillkom 

genom ett EU-direktiv där syftet är att rapporten ska bidra med information som är mer 

jämförbar och ger en ökad transparens (Regeringskansliet 2016, s.1). Rapporten ska innefatta 

icke-finansiella upplysningar som berör ämnen gällande bland annat ekonomi, miljön och det 

sociala (FAR u.å).  

 

I Sverige är Global Reporting Initiative, som hädanefter benämns som GRI, det mest frekvent 

använda ramverket vid upprättandet av en hållbarhetsrapport (FAR u.å). GRIs riktlinjer är 

användbara internt i organisationer och har visat sig underlätta uppbyggnaden av en 

hållbarhetsrapport (Hedberg & von Malmborg 2003). Detta genom att riktlinjerna kan 

tillämpas på företag och organisationer som skiljer sig åt i form av bransch, storlek och var 

organisationen har sitt säte (Regeringskansliet 2016, s. 36).  

 

Under 2016 lanserades nya standarder, vilka benämns som GRI Standards (GRI u.å). Dessa 

utvecklades av Global Sustainability Standards Boards (GSSB) och bygger på huvuddragen 

från det tidigare ramverket G4. De stora skillnaderna efter den nya lanseringen grundas i 

tydligare krav, en ökad flexibilitet i strukturen samt ett mer begripligt språk. Att använda GRIs 

ramverk i hållbarhetsrapporteringen hjälper företag att lyfta fram det väsentliga som berör 

deras verksamhet. Riktlinjerna gör det enklare att nå ut med hållbarhetsinformation till sina 

intressenter och samtidigt förklara hur verksamheten hanterar den inverkan deras företag har 

på samhället (ibid.).  
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En debatt som har varit till stor grund för hållbarhetsredovisning är intressentteori och hur 

organisationer ska engagera sina intressenter. En organisation får en positiv påverkan av att 

engagera intressenterna genom att hållbarhetsarbetet som utförs på så vis blir legitimt och 

deras behov blir tillgodosedda (Manetti 2011). För att företag ska kunna göra detta krävs att 

dem identifierar behoven genom en intressentdialog där de får en större förståelse över detta 

(Cuppen 2012).  

 

I en organisation är medarbetare en viktig intressent, vilket förklarar att ett stort fokus ligger 

på dem i hållbarhetsrapporter (Spence 2009). För att medarbetare ska få användning av 

rapporterna är det en fördel att engagera dem i hållbarhetsarbetet. Vidare blir de mer 

mottagliga för information som presenteras om de har en större begriplighet för 

hållbarhetsarbetet i organisationen (Craig & Allen 2013).  

 

 1.2 Problemdiskussion 

Debatterna om hållbarhet ökar i samband med att klimatförändringar och de sociala 

problemen blir större (Flannery 2005, se Onkila, Mäkelä & Järvenpää 2018). Det har i och 

med detta studerats en hel del om hållbarhet i allmänhet, såsom hållbarhetsrapporteringens 

reglering, nationella praxis och externa upplysningar (Onkila, Mäkelä & Järvenpää 2018). 

Därmed föreligger en problematik i att fokuset på forskningen legat i att studera 

organisationen externt, medan väldigt få studerat den internt. Denna brist är något som 

forskarna Brunton, Eweje och Taskin (2017) också belyser som ett problem. De menar att det 

saknas forskning som specifikt fokuserar på medarbetarnas perspektiv (ibid.). 

 

Vid upprättandet av finansiella rapporter lyfts vikten av kvalitativa egenskaperna upp. När 

informationen som presenteras innehåller sådana egenskaper kommer den till större nytta för 

interna intressenter (FAR u.å). Tre viktiga kvalitativa egenskaper vid finansiell rapportering 

är begriplighet (Onkila, Mäkelä & Järvenpää 2018), användbarhet och relevans (Prather-

Kinsey 2006).  

 

Det finns en avsaknad i forskning kring sambandet mellan en rapports begriplighet i 

förhållande till organisationsförändringar utifrån ett medarbetarperspektiv. Ju mer begriplig 

en rapport blir, desto större faktiska organisationsförändringar kommer ske (Onkila, Mäkelä 
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& Järvenpää 2018). Vidare lägger begriplighet grunden för hur medarbetaren värderar den 

organisation de är verksamma inom och huruvida de vill fortsätta sin anställning framöver 

(Herremans, Nazari & Mahmoudian 2016). Problematiken ligger i bristen på forskning om 

begriplighet, trots att det är en viktig kvalitativ egenskap (Onkila, Mäkelä & Järvenpää 2018).   

 

Användbarhet är ett ytterligare problem som lyfts upp gällande hållbarhetsrapporteringen 

(Arvidsson 2017). Det har visat sig att kvaliteten på informationen som presenteras i 

rapporterna blivit allt bättre, men användningen har inte följt samma kurva. En bidragande 

faktor till en minskad användbarhet kan ligga i att organisationer tenderar att ändra 

fokusområden, sin struktur och sitt upplägg i rapporten från år till år, vilket gör den mindre 

användbar i sitt arbete (Arvidsson 2017).  

 

Vid upprättandet av en hållbarhetsrapport är det av stor vikt att lyfta fram relevant information 

för att intressenterna ska fatta betryggande beslut med rapporten som underlag (Brown & 

Dillard 2015). På så vis måste organisationer ständigt anpassa sig till förändringar i samhället 

då det påverkar intressenternas behov och informationen som de efterfrågar. Av den 

anledningen kan det både bli problematiskt och en svår utmaning att förhålla sig till 

förändringarna för att inte presentera en rapport som blir irrelevant (Wagner Mainardes, Alves 

& Raposo 2012). Det behövs därför information som är aktuell och tidsenlig  (Prather-Kinsey 

2006). 

 

Som tidigare nämnts finns en brist i forskningen om relationen mellan medarbetare och 

hållbarhetsrapporter, trots att denna intressent är en av de viktigaste för en organisation 

(Spence 2009). Med denna utgångspunkt kommer vår studie undersöka medarbetare för att 

fylla denna brist. Vi tycker därför att det är intressant att studera deras uppfattning av 

rapportens innehåll utifrån de kvalitativa egenskaperna; begriplighet, användbarhet och 

relevans.  

 

1.3 Forskningsfrågor 

● Hur begriplig anser medarbetare att informationen  i hållbarhetsrapporten är? 

● Hur användbar anser medarbetare att informationen i hållbarhetsrapporten är i deras 

arbete? 
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● Hur relevant eller irrelevant anser medarbetare att informationen i 

hållbarhetsrapporten är?  

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att få en större klarhet i medarbetarnas uppfattning av innehållet i 

hållbarhetsrapporter. Vidare ska uppsatsen ge en förståelse över huruvida medarbetare 

upplever att den riktar sig till dem eller enbart riktar sig till externa intressenter.  

 

1.5 Avgränsning 

Vår studie har valt att avgränsa oss till företag med säte i Sverige som upprättar 

hållbarhetsrapporter enligt GRIs ramverk, då detta är det mest frekvent använda ramverket i 

Sverige (FAR u.å). Dessa företag ska tillhöra detaljhandeln eftersom den branschen i stor grad 

arbetar med hållbarhetsfrågor och att kommunicera ut sådan information för att vara 

konkurrenskraftiga (Frostenson, Helin & Sandström 2013, s. 8).  
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Tidigare forskning om kvalitativa egenskaper inom redovisning  

Vid upprättandet av finansiella rapporter lyfts vikten av kvalitativa egenskaper upp (FAR u.å). 

Det finns tre kvalitativa egenskaper som ger en god vägledning för vår studie och dessa är 

begriplighet, användbarhet och relevans. Vi har valt att studera medarbetarnas begriplighet av 

den information som presenteras i rapporten då det föreligger en brist på forskning kring 

denna egenskap (Onkila, Mäkelä & Järvenpää 2018). Vidare har användningen av 

hållbarhetsrapporter minskat (Arvidsson 2017), vilket är anledningen till varför vi vill studera 

detta. Till sist studeras huruvida det som presenteras är relevant, det vill säga aktuellt och 

tidsenligt eftersom det har varit en utmaning för företag att förse intressenterna med sådan 

information (Wagner Mainardes, Alves & Raposo 2012). Dessa egenskaper belyser på så vis 

var bristerna och problematiken ligger i hållbarhetsrapporten. 

 

2.1.1 Begriplighet 

En finansiell rapport ska förse intressenterna med information som presenteras på ett tydligt 

sätt då det gör den mer begriplig (IASPlus 2018).  

 

Det har tidigare visat sig att det föreligger en brist inom forskning om hållbarhetsrapporten 

utifrån ett medarbetarperspektiv (Onkila, Mäkelä & Järvenpää 2018). Av den anledningen har 

Onkila, Mäkelä och Järvenpää valt att studera medarbetarnas begriplighet för 

hållbarhetsrapporten och sambandet detta har med förändringar som sker i organisationens 

hållbarhetsarbete. De kommer fram till att en ökad begriplighet av rapporten har en positiv 

inverkan på organisationens förändringar. Med andra ord kommer medarbetare arbeta mer 

hållbart om de begriper vad som presenteras i rapporten (Onkila, Mäkelä & Järvenpää 2018).  

 

Det har även diskuterats att hållbarhetsrapporter är ett lämpligt sätt för företag att nå ut med 

information till sina intressenter (Higgins & Robyn 2012). Det har däremot inte forskats 

mycket om rapportens begriplighet, vilket Hossain, Islam, Momin, Nahar och Alam (2018) 

gör då de undersöker kommunikationen. De diskuterar hur företag går tillväga för att övertyga 

intressenterna, där syftet är att de ska begripa informationen som presenteras när de tar del av  
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den (ibid.).  

 

Vidare har Dong, Burritt & Qian (2014) studerat medarbetare inom gruvbranschen som visar 

att de inte begriper informationen i hållbarhetsrapporter. Detta beror på att medarbetarna inte 

har tillräckligt med kunskap för att begripa hur hållbarhetsarbetet kopplas samman med 

innehållet i rapporten (ibid.). Det blir därmed viktigt för företag att använda en viss retorik 

för att nå ut med information, vilket görs genom att tänka på vad och hur de kommunicerar 

den (Hossain et al 2018).  

 

En annan studie har undersökt hur medarbetare begriper hållbarhetsinformation som ges ut på 

arbetsplatsen (Van der Heijden, Driessen & Cramer 2010). Studien förklarar att information 

om hållbarhet ska presenteras på ett sätt som gör att medarbetare begriper innebörden av dess 

innehåll. Det är av stor vikt att informationen ska vara tydlig och inte för omfattande, då detta 

annars kan skapa en förvirring för den som tar del av den (ibid.).  

 

Beattie och Jones (2002) hävdar i sin studie att det i över 200 år  har använts grafer, som är 

en form av diagram, för att kommunicera ut information på ett effektivt sätt. Det är vanligt 

förekommande med diagram i finansiella rapporter. Fördelarna är att de fångar läsarens 

uppmärksamhet genom att öka den visuella kommunikationen i form av färger i rapporten. 

Vidare underlättar diagram förmågan att kunna identifiera olika trender, mönster och se 

tydliga jämförelser. Genom att ge ut information i form av diagram med innehåll av färger 

kommer det dessutom skapa en mer livlig rapport (Beattie & Jones 2002). När man 

presenterar informationen på detta sätt skapas en större begriplighet för läsaren (Rahman, 

Hamdan & Ibrahim 2014, se McNelis 2000). 

 

2.1.2 Användbarhet 

Hållbarhetsrapporter ska bidra med en vägledning till hur den kan komma att användas i 

praktiken (Searcy och Buslovich 2014). Användningen av hållbarhetsrapporter undersöks i 

denna studie utifrån medarbetarna och hur de kan använda informationen i deras dagliga 

arbete.  
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Tidigare studier har lyft fram att det finns en avsaknad av forskning kring rapportens 

användning internt i organisationer. Hållbarhetsrapporten används för att öka medarbetarnas 

delaktighet och medvetenhet i arbetet (Searcy och Buslovich 2014). En ytterligare faktor som 

kan bidra till att rapporten blir mer användbar är om de som fattar beslut i organisationen har 

en tidigare erfarenhet av innehållet som presenteras (Nogueira & Jorge 2016). På så vis visar 

tidigare studier att medarbetare har större användning av hållbarhetsrapporter om de kan 

använda den givna informationen i deras arbete.   

 

O'Dwyer, Unerman och Hession (2005) studerade användningen av en hållbarhetsrapport där 

problematiken låg i huruvida rapporten är användbar eller inte för de som läser den. Studien 

kommer fram till att organisationer måste förse de som läser rapporten med den information 

som efterfrågas. På så vis blir rapporten mer användbar för den intressent som innehållet riktar 

sig till. Informationen kommer i sin tur hjälpa intressenterna att fatta betryggande beslut med 

grund för det som presenteras (O'Dwyer, Unerman & Hession  2005).  

 

Som tidigare nämnts behöver information i hållbarhetsrapporter vara användbar för de som 

tar del av den. Det har visat att intressenter är mer benägna att läsa rapporter om de får en 

fördel av den (Kim, Ferrin & Rao 2009). Detta är något som även Gräuler, Freundlieb, 

Ortwerth och Teuteberg (2013) diskuterar, att fördelarna växer fram genom att innehållet blir 

mer användbart. De kommer fram till att företag bör interagera med deras intressenter för att 

skapa en tydlighet över deras användningsområden av rapporten (ibid.).  

 

2.1.3 Relevans 

Intressenternas bedömning av finansiella rapporter påverkas av huruvida informationen som 

presenteras är relevant. För att innehållet i rapporten ska ses som relevant krävs det att den är 

aktuell (IASPlus 2018)  

 

Tidigare studier har undersökt innebörden och definitionen av relevant information i 

finansiella rapporter där egenskapen har studerats utifrån ett tidsperspektiv (Prather- Kinsey 

2006). Studien menar att information i finansiella rapporter blir relevant när den är tidsenlig 

och ger en helhetsbild över vad som varit, vad som är aktuellt nu, samt vad som kan påverka 

framtida beslut. Denna egenskap är väsentlig för en finansiell rapport eftersom intressenterna 
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vill bli försedda med information som är tidsenlig och aktuell (ibid.). Detta kan styrkas av 

Barth, Beaver och Landsman (2001) som också lyfter upp att informationen som presenteras 

i finansiella rapporter är relevant om den kan påverka framtida beslut.  

 

De ovannämnda forskarna har studerat finansiella rapporters relevans, medan Brown och 

Dillard (2015) studerar detta utifrån en hållbarhetsrapport. De förklarar att egenskapen 

relevans inte är lika vanligt förekommande i hållbarhetsrapporter. Brown och Dillard hävdar 

att hållbarhetsrapporter ska förse intressenter med relevant information som kan användas vid 

framtida beslutsfattanden. Däremot lyfter de fram att det är en utmaning för organisationer att 

förse intressenter med relevant information i rapporten. Studien visar därmed att relevant 

information efterfrågas i hållbarhetsrapporter trots att det föreligger en avsaknaden av 

forskning kring detta (ibid.).  

 

2.2 Global Reporting Initiative 

Global Reporting Initiative (GRI) kopplas samman med vår studie genom att samtliga företag 

i urvalet använder GRI som ramverk i sin hållbarhetsrapport. Vi kommer studera tre 

kvalitativa egenskaper som vår uppsats bygger på; begriplighet, användbarhet och relevans. 

Dessa egenskaper kommer sedan studeras under respektive huvudgrupp inom GRI, vilka är 

ekonomi-, miljö- och det sociala, för att se om det föreligger några likheter eller skillnader 

dem emellan.  

 

GRI är det mest etablerade ramverket i världen vid upprättandet av hållbarhetsrapporter 

(Alonso- Almeida, Llach & Marimon 2014). GRI grundades år 1997 och arbetar med att 

skapa riktlinjer inom hållbarhetsredovisning. Riktlinjerna innehåller standarder som delas in 

i olika huvudgrupper. Den första heter Universal Standards som är grundläggande 

information om organisationen i sin helhet. Här förekommer upplysningar om ägarstruktur, 

information om personalstyrka och hur verksamheten förhåller sig till försiktighetsprincipen. 

Topic Specific Standards är de resterande huvudgrupperna som delas in i upplysningar 

gällande ekonomisk-, miljö- och den sociala påverkan (Thefuture u.å), vilket vår studie 

kommer använda sig av. Inom Topic Specific Standards presenteras istället information om 

bland annat korruptionsincidenter och de vidtagna åtgärderna, direkta utsläpp av växthusgaser 
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samt mångfald och jämställdhet (Global Reporting u.å). Detta ger en tydlig bild av hur 

organisationen arbetar i var och en av respektive huvudgrupp (Thefuture u.å). 

 

 
Figur 1: GRI:s standarder (Thefuture u.å) 

 

2.3 Intressentteori 

Forskning om intressentteori kommer vara en viktig del i vår studie då vi undersöker 

medarbetare som är en av organisationens intressenter. Denna teori kommer att hjälpa oss vid 

framställningen av intervjufrågor där vi undersöker vilken specifik intressent medarbetare 

anser att rapporten riktar sig till och för att få en djupare förståelse om rapporten är ett 

användbart sätt att nå ut med information.  

 

Freeman (2001) tar i sin studie upp till vems intresse och fördel som företag ska sköta sin 

förvaltning efter. Intressentteori har som syfte att vara användbar för företag då den kan 

användas som verktyg för att nå ut till sina intressenter (Freeman, Rusconi, Signori & Strudler 

2012). Han förklarar att företag bör ta hänsyn till både interna och externa intressenter, då det 

tidigare har ansetts vara främst aktieägare i fokus. Intressenterna består av grupper som är 

kopplade till företaget eftersom de påverkas av de beslut som tas (ibid.). De interna 

intressenterna består av bland annat aktieägare och medarbetare, medan de externa 
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intressenterna kan vara leverantörer, kunder, banker och myndigheter (World Bank 2011, 

s.10). Beroende på vilka beslut som tas i företaget kan det gynna eller missgynna 

intressenterna, vilket gör att de har rätt att ställa krav på företaget (Freeman 2001). Företagens 

ansvar ligger i att intressenternas behov ska vara tillfredsställda genom att de ska förse dem 

med tre viktiga faktorer som är tidsenlig kommunikation, fullständig information och rättvis 

behandling från företagsledningen (Strong, Ringer & Taylor 2001).  

 

Medarbetare är en intressent som påverkas av företaget eftersom de arbetar där och på så vis 

tjänar sin inkomst. I gengäld för deras arbete förväntas det att de får lön, förmåner och säkerhet 

(Freeman 2001). Utöver det arbetet de utför ska medarbetare få uppskattning för sin lojalitet 

av företaget genom att hjälpa och stödja dem i svåra situationer. De förväntas representera 

och prata väl om företaget de arbetar på, samt följa instruktioner som de blivit tillsagda att 

göra. Det kan antas att relationen mellan medarbetare och företag förbättras när de båda utför 

sin del av utbytet. Det kan även antas att en relation där medarbetare endast utför sitt arbete 

för att behaga ledningen kan leda till försämrade prestationer (ibid.). 

 

Alla intressenter värderas likadant, vilket innebär att ingen har företräde (Freeman 2001). 

Utmaningen för företag blir att balansera relationerna de har till sina intressenter för att ingen 

ska dra nytta på någon annans bekostnad. Detta innebär att intressentteori går ut på att 

organisationer ska förstå de krav som intressenter har och därmed arbeta efter att uppfylla 

dessa. Det väsentliga blir att skapa en balans mellan de olika relationerna för att företaget ska 

fortsätta växa (ibid.).  

 

2.4 Intressentdialog 

Forskning om intressentdialogen kommer att vara en viktig del i att förstå hur företag kan 

kommunicera med sina medarbetare för att bilda en uppfattning över deras behov. Detta är 

användbart för vår studie då vi undersöker hur medarbetare upplever att dialogen kring 

hållbarhetsrapporten ser ut mellan dem och företaget.  

 

Det finns olika intressenter företag vill nå ut till, vilket skapar olika mönster i deras 

tillvägagångssätt (Johansen och Nielsen 2011). Företag använder sociala medier, möten eller 

engagemang i arbetet för att nå ut till respektive intressent. Dessa tillvägagångssätt där 
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intressenterna involveras är gynnsamma för företagen eftersom det är lärorikt och hjälper dem 

att tillämpa intressenternas åsikter i det praktiska arbetet (ibid.).  

 

Johansen och Nielsen (2011) hävdar att intressenter har olika roller som påverkar företaget 

och utifrån dessa roller formas intressentdialogen. De förklarar att medarbetarnas roll utspelar 

sig i att behålla sin anställning och utvecklas inom sina arbeten, då det är viktigt för dem att 

ha en säker och hälsosam arbetsplats (ibid.). Vidare är det väsentligt att företagen identifierar 

sina intressenter för att kunna skapa en uppfattning över deras behov. Det är därför viktigt att 

det förs en dialog som specifikt riktar sig till de behoven medarbetare har för att de ska känna 

sig inkluderade (ibid.) 

 

Tidigare studier har även undersökt intressentdialogen i förhållande till hållbarhetsrapporter. 

Intressentdialogen används i hållbarhetsrapporter för att visa hur företag når ut till sina 

intressenter och engagerar dem. Detta görs genom att involvera dem i olika beslutprocesser 

där de får ta del av information som kommuniceras ut av företaget, vilket skapar en dialog 

mellan dem (Manetti 2011). Det har visat sig att intressentdialogen är väsentlig i företagens 

hållbarhetsrapporter, men att det däremot finns en brist i hur dialogen mellan intressenterna 

och företagen ser ut i rapporterna. Det blir därför svårt för läsaren av en rapport att veta om 

en sådan dialog verkligen sker (ACCA 2005, se Manetti & Toccafondi 2014). 

 

2.5 Sammanfattning av teori 

Det finns en mängd olika kvalitativa egenskaper som förbättrar innehållet av en finansiell 

rapport (FAR u.å). Egenskaper som undersöks i denna studie är begriplighet, användbarhet 

och relevans. Teoriavsnittet om de kvalitativa egenskaperna bidrar med en definition av 

innebörden för dessa. Vidare ska egenskaperna användas för att besvara forskningsfrågorna 

och få en klarhet i medarbetarnas uppfattning av hållbarhetsrapporten. När man upprättar en 

hållbarhetsrapport finns det olika ramverk att utgå från, där GRI är en av dessa. Riktlinjerna i 

GRIs ramverket är bland annat indelad i tre huvudgrupper som berör den ekonomiska-, 

miljömässiga och sociala påverkan (Thefuture u.å). De tre kvalitativa egenskaperna kommer 

studeras under respektive huvudgrupp för att finna eventuella likheter och skillnader dem 

emellan.  
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Intressentteori förklarar relationen mellan organisationer och dess intressenter där syftet är att 

den ska användas som ett verktyg för att nå ut till sina intressenter (Freeman 2001). Denna 

teori kommer användas i vår studie för att få en förståelse över huruvida medarbetarna anser 

att informationen i rapporten riktar sig till dem eller till externa intressenter. Vidare är det av 

stor vikt att det förs en dialog som riktar sig till specifika intressenter då de känner sig mer 

inkluderade (Johansen & Nielsen 2011). Intressentdialogen kommer att vara användbar i vår 

studie då den kan bidra med större klarhet i hur dialogen kring hållbarhetsrapporten ser ut 

mellan medarbetare och företagen. Detta kan användas för se om det finns något samband 

mellan medarbetarnas uppfattning av rapporten beroende på om det förs en dialog kring den.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14 

3. Metod 

3.1 Litteratursökning 

När ämnet till studien var bestämt började litteratursökningen i form av böcker, information 

från organisationers webbplatser, tidningsartiklar och vetenskapliga artiklar. Vid 

framtagningen av tidningsartiklar och information från organisationers webbplatser har 

Google kommit till användning med sökord som detaljhandel, användbarhet, relevance, 

Global reporting initiative och hållbarhetsrapportering. Vidare användes två databaser för 

att söka fram böcker och vetenskapliga artiklar, vilka var SöderScholar och GoogleScholar. 

De sökord som användes i databaserna var stakeholder engagement, stakeholder theory, 

stakeholder dialogue, accounting information quality, understanding, usefulness, relevance, 

sustainability report, Global reporting initiative, employee. Till sist användes 

hållbarhetsrapporter som togs fram från företagens hemsidor.  

 

3.2 Val av metod 

3.2.1 Kvalitativ metod 

Vår studie har för avsikt att undersöka medarbetarnas relation till hållbarhetsrapporten. Detta 

genom att bilda en uppfattning om rapportens begriplighet, användning och relevans av det 

som presenteras. I och med att vi vill gå in på djupet för att undersöka medarbetarnas 

uppfattning om hållbarhetsrapporten blir kvalitativ forskningsstrategi den mest lämpliga 

metoden för att kunna få svar på vår undersökning. Kvalitativa studier är en forskningsstrategi 

där ord har en stor betydelse för insamling och analys av data (Bryman & Bell 2017 s. 372). 

Dessutom blir detta ett användbart verktyg för att undersöka hur medarbetare tycker och 

tänker specifikt inom området som studeras (Alvehus 2013, s. 80). 

 

Den kvalitativa metoden har en kunskapsteoretisk ståndpunkt, vilket innebär att metoden ger 

utrymme för tolkning. Det viktiga i forskningen ligger således på förståelsen bakom 

deltagarnas syn på verkligheten (Bryman & Bell 2017, s. 372). I kvalitativa metoder är 

undersökningen av upplevelser en utgångspunkt (Alvehus 2013, s. 20-21). I och med att vår 

studie undersöker medarbetarnas upplevelser kan en kvalitativ metod på så vis hjälpa oss att 

besvara studiens forskningsfrågor. 
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3.2.2 Semistrukturerade intervjuer 

För att kunna besvara våra forskningsfrågor krävs många djupgående svar, där 

semistrukturerade intervjuer är ett tillvägagångssätt som kan användas vid kvalitativ metod. 

Denna form av intervju bygger på några enstaka frågor som ger den intervjuade personen 

möjlighet att få sväva ut i sina svar, det vill säga att intervjun består av öppna frågor (Alvehus 

2013, s. 83). I en semistrukturerad intervju brukar vissa frågor och teman vara bestämda i 

förväg, trots detta har även intervjuaren en relativ frihet och flexibilitet så länge hen håller sig 

inom området för vad studien undersöker (Alvesson 2011, s. 9). Studien kommer baseras på 

primärdata från intervjuerna. 

 

Studien har krävt djupgående svar, vilket innebär att intervjuerna blivit tidskrävande. Av den 

anledningen är semistrukturerade intervjuer som genomförs personligen att föredra för att 

undvika att personerna som deltar i intervjun tappar fokus och intresse som resulterar i att hen 

avslutar och lägger på telefonen (Bryman & Bell 2017, s. 471). Personliga intervjuer ger 

dessutom en tydligare bild av de reaktioner på frågor genom bland annat kroppsspråk och 

gester (ibid. s. 471). För att underlätta för intervjupersonerna att ge konkreta förslag på 

frågorna och lättare kunna lokalisera sig, fanns hållbarhetsrapporten till hands under 

intervjuns gång.  

 

3.2.3 Intervjuguide 

Vid framtagningen av intervjuguiden strukturerades intervjufrågorna upp med två inledande 

frågor där vi ville få en uppfattning om medarbetarnas erfarenhet av hållbarhetsrapporter och 

för att se om de har kommit i kontakt med en rapport innan (Bilaga 1). Sedan utformades 

intervjufrågorna utefter en struktur som bygger på GRI och dess tre huvudgrupper; ekonomi, 

miljö och det sociala. Frågorna som ställdes under respektive huvudgrupp var identiskt 

utformade för att lättare kunna se om det föreligger någon skillnad eller likhet 

huvudgrupperna emellan. De identiska frågorna berörde dels rapportens begriplighet, 

användbarhet och relevans som är de kvalitativa egenskaperna uppsatsen bygger på (Bilaga 

1).  
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De kvalitativa egenskaperna operationaliserades genom att skriva ner en förklaring av varje 

egenskap som lästes upp för intervjupersonerna. Detta gjordes för att alla skulle utgå från 

samma beskrivning inför intervjun för att ge vår studies definition av de kvalitativa  

egenskaperna. Förklaringarna formulerades enligt nedan: 

 

➢ Begriplighet handlar om vad som gör att man förstår eller har svårt att förstå det som 

presenteras, exempelvis design. Finns det någonting som skapar en tydlighet eller 

otydlighet? Hur upplever du att språket och begreppen utspelar sig?  

➢ Användbarhet handlar om informationen i rapporten kan relateras till det egna arbetet 

och på så vis bli användbar i praktiken på din arbetsplats. 

➢ Relevans handlar om informationen i förhållande till ett tidsperspektiv. Är 

informationen tidsenlig och aktuell nu? Är informationen exempelvis relaterade till 

debatter idag? 

 

Vidare ställdes frågor om rapportens intressenter och dialogen som förs mellan företaget och 

medarbetare för att se om det föreligger ett samband mellan dem kopplade till de kvalitativa 

egenskaperna (Bilaga 1). Avslutningsvis ställdes två generella frågor om rapporten för att få 

en förståelse om medarbetare anser att rapporten är ett användbart sätt att nå ut med 

information och vilka förbättringsmöjligheter som finns i rapporten för att göra den mer 

begriplig (Bilaga 1).  

 

Syftet med frågornas uppdelning och utformning är att lättare kunna undersöka medarbetarnas 

uppfattning av hållbarhetsrapportens begriplighet, användbarhet och relevans för respektive 

område som GRIs ramverk är uppdelad i, för att på så vis kunna besvara våra 

forskningsfrågor.  

 

3.3 Urval 

I denna studie har ett bekvämlighetsurval använts vid framtagningen av företagen i 

undersökningen. Detta innebär att endast en liten del av den hela populationen kommer 

studeras (Alvehus 2013, s. 68). Ett bekvämlighetsurval innebär att de personer som ska delta 

i intervjun blir valda av forskaren på grund av dess tillgänglighet (Bryman & Bell 2017, s. 

203). Vid framtagningen av de intervjupersoner som medverkade i studie användes ett 
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snöbollsurval, som är en form av bekvämlighetsurval (ibid. s. 411). Detta innebär att man 

kontaktar en person som deltar i intervjun och den personen hjälper i sin tur till att ge namn 

på ytterligare kandidater som faller inom ramen för studien och kan medverka i en intervju 

(Ahrne & Svensson 2015, s. 41). Ett snöbollsurval var till stor fördel för oss då vi, genom vårt 

kontaktnät, på ett effektivt och smidigt sätt kunde få tag på samtliga intervjupersoner och 

undvika bortfall i så hög utsträckning som möjligt. 

 

3.4 Genomförande 

3.4.1 Val av intervjupersoner 

Vid framtagningen av företag utgick vi från GRIs databas för att få en överblick av samtliga 

företag som tillhör detaljhandeln och använder GRIs ramverk i sin hållbarhetsrapport. För att 

nå de valda företagen använde vi filtreringsfunktionen i databasen där begreppen “Retailers” 

och “Sweden” valdes. Efter filtreringen fanns åtta företag i Sverige inom detaljhandeln som 

upprättar sin rapport enligt GRI. 

 

I nästa steg mailades en förfrågan till alla åtta företagen i databasen om de hade medarbetare 

som var villiga att delta i vår undersökning. Efter ett par dagar utan svar valde vi istället att 

utnyttja vårt egna kontaktnät då vi hade bekanta som arbetade på fyra av åtta företag. Vi 

kontaktade medarbetare på respektive företag som i sin tur gav förslag på andra kollegor som 

kunde medverka. Medarbetarna som representerar vår uppsats arbetar på H&M Group, ICA 

gruppen, Axfood och Lidl Sverige.  

 

3.4.2 Genomförande av kvalitativa intervjuer 

När vi kontaktade de personer som skulle delta i intervjuerna garanterades dem anonymitet. 

Innan genomförandet av intervjuerna läste vi igenom hållbarhetsrapporterna för 2017 för 

samtliga företag då alla rapporter från 2018 inte släppts. De tre hållbarhetsrapporter som har 

använts för H&M Group, Axfood och Ica Gruppen AB har alla avsett en koncerngemensam 

version för respektive rapport, medan Lidl Sveriges hållbarhetsrapport enbart innefattar en 

regional version.  
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Rapporterna lästes noggrant för att vara väl förberedda och svara på eventuella frågor som 

dyker upp under intervjun. Även intervjupersonerna blev informerade om att översiktligt läsa 

hållbarhetsrapporterna i förväg för att bilda en uppfattning av innehållet. När intervjuer hålls 

på arbetsplatser kan det påverka deras svar eftersom intervjupersonerna vill framstå på ett 

visst sätt där (Ahrne & Svensson 2015 s. 42-43). Av den anledningen valdes intervjuerna att 

utföras på olika caféer. Tiden för intervjuerna bestämdes utifrån intervjupersonernas 

tillgänglighet med en deadline per 2019-05-05. 

 

Under varje intervju fanns hållbarhetsrapporten som underlag för respektive företag, då vi inte 

kunde anta att medarbetarna hade läst rapporten innan. Genom att ha rapporten som underlag 

kunde detta förenkla hänvisning till konkreta exempel i svaren, men även att vi som 

intervjuare kunde förtydliga vilka delar av rapporten som hänförs till GRIs huvudgrupper. 

Under intervjun var båda uppsatsparterna på plats där frågorna ställdes i den planerade 

ordningen (Bilaga 1) och spelades in på en mobiltelefon för att senare kunna transkribera 

svaren.  

 

Figur 2: Intervjuernas längd, datum och antal intervjupersoner per företag. 
 

Axfood Datum för intervju Längd på intervju 

Intervjuperson 1 2019-04-21  ca 55 minuter 

Intervjuperson 2 2019-04-22  ca 65 minuter  

Intervjuperson 3 2019-05-03 ca 40 minuter 

H&M Group  Datum för intervju Längd på intervju 

Intervjuperson 4  2019-04-20  ca 70 minuter 

Intervjuperson 5  2019-04-20  ca 75 minuter 

ICA gruppen AB Datum för intervju Längd på intervju 

Intervjuperson 6 2019-04-21  ca 60 minuter 

Intervjuperson 7 2019-04-26 ca 65 minuter 
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Intervjuperson 8 2019-04-26 ca 60 minuter  

Lidl Sverige Datum för intervju Längd på intervju 

Intervjuperson 9 2019-04-27 ca 50 minuter 

Intervjuperson 10 2019-05-03 ca 45 minuter 

 

3.4.3 Transkribering av kvalitativa intervjuer 

En intervju kan transkriberas från ord till skrift på olika detaljnivåer och på olika sätt 

(Rennstam & Wästerfors 2015, s. 58-59). En form av transkribering är när det som är av vikt 

i den konkreta situationen lyft fram (Tjora 2012, s. 111). I vår studie gjordes en transkribering 

i form av en sammanfattning från de inspelade intervjuerna som fördes ner från tal till skrift. 

Delar från inspelningen skalades av genom att inte ta med ordagranna uttalanden i form av 

upprepningar, pauser och småprat som inte hade en direkt koppling till hållbarhetsrapporten 

och avvek från intervjufrågorna. Med andra ord bygger den sammanfattade transkriberingen 

på det som är av vikt från intervjufrågorna för att kunna besvara forskningsfrågorna i vår 

studie  om de kvalitativa egenskaperna; begriplighet, användbarhet och relevans utifrån de tre 

huvudgrupperna enligt GRI.   

 

3.4.4 Analys av data 

Det första steget vid analys av datan är att noga och långsamt läsa igenom materialet ett flertal 

gånger (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 75). Detta gjordes dels på egen hand, men även 

uppsatsparterna tillsammans för att se om empirin var tolkad på samma vis. När materialet 

noga lästs igenom var nästa steg att se om det fanns återkommande svar som kunde bilda 

teman som bör lyftas upp, vilket Rennstam och Wästerfors (2015, s. 75) anser är ett 

fördelaktigt tillvägagångssätt vid analys av data. Innan intervjuerna genomfördes fanns 

förutbestämda teman, men allt eftersom intervjuerna hölls dök underteman upp längs vägen. 

De teman som fanns innan intervjuerna genomfördes var dels de tre kvalitativa egenskaperna 

som studien bygger på, vilka är begriplighet, användbarhet och relevans. Vidare fanns teman 

om ekonomi, miljö och det sociala som kommer från de tre huvudgrupperna i GRIs ramverk.  
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För att finna ytterligare teman efter intervjuerna skapades tabeller där alla frågor skrevs ner 

med en kort sammanfattning av intervjupersonernas svar för att se om det växte fram några 

tydliga mönster. De teman som växte fram med intervjuerna var dels användbarhet i 

förhållande till andra yrkesroller. Vidare framkom teman för begriplighet i förhållande till 

grundliga förklaringar och utformningen genom tabeller, diagram, bilder och färg. Slutligen 

växte teman fram för både rapportens relevans och begriplighet i förhållande till den 

förkunskap medarbetarna hade sedan tidigare. Denna form av sortering brukar även kallas 

tematisk sortering (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 75). Att göra uppdelningar av allt 

material från intervjuer är bland det vanligaste sättet att få ordning på informationen från en 

kvalitativ metod (ibid. s. 69). Sorteringen av svar görs för att få en överblick av innehållets 

beståndsdelar och möjlighet att sätta dem i ett sammanhang (ibid. s. 82). Denna sortering 

gjordes i vår studie för att finna likheter och skillnader mellan de tre huvudgrupperna i GRI 

och de tre kvalitativa egenskaperna som intervjun bygger på. Totalt genomfördes 10 intervjuer 

då vi efter detta hade uppnått tydliga teman som visade sig för respektive fråga.  

 

3.6 Metodkritik  

Trovärdighet är ett centralt begrepp som används vid bedömningen av kvaliteten på en 

kvalitativ metod. Bedömningen av begreppet görs i form av fyra separata delkriterier, vilka 

är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering och bekräftelse (Bryman & Bell 

2017, s. 380). 

 

Det första delkriteriet är tillförlitlighet. Här är det viktigt att man återkopplar till de 

intervjupersoner som varit delaktiga och presenterar det resultat som studien fått fram för att 

få en bekräftelse på att det stämmer överens med verkligheten (Ahrne & Svensson 2015, s. 

26). För att öka tillförlitligheten har vi valt att spela in intervjuerna för att sedan kunna göra 

en transkribering av den muntliga intervjun. Transkriberingen visades sedan för några av 

intervjupersonerna för att få en bekräftelse på att det vi skrivit är korrekt tolkat.  

 

Det andra delkriteriet är överförbarhet. Vid en kvalitativ studie är det en mindre grupp 

individer som studeras, där syftet är att skapa en djup förståelse, snarare än att skapa en bredd 

på sin studie (Bryman & Bell 2017, s. 381). Här görs en bedömning huruvida resultatet går 

att överföra och generalisera i andra miljöer och situationer, alternativt i samma kontext men 
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vid ett senare tillfälle framöver (ibid. s. 382). Bristen på generaliserbarhet är en svaghet som 

ofta lyfts fram av kritiker vid kvalitativa metoder (Ahrne & Svensson 2015, s. 26). Denna 

studie har valt att undersöka en specifik bransch, detaljhandeln, där 10 intervjupersoner har 

samma arbetsroll. Detta innebär att generaliserbarheten är låg och överförbarheten likaså.  

 

Det tredje delkriteriet är pålitlighet (Bryman & Bell 2017, s. 380). Här mäts kvaliteten genom 

att se över studiens forskningsprocess. Det ska på ett tydligt och fullständigt sätt ske en 

beskrivning av studiens alla faser, såsom forskningsfrågor, val av intervjupersoner och 

liknande. För att öka trovärdigheten kan man använda sig av kolleger, vilket kan liknas med 

en granskare. Denna teknik används sällan inom kvalitativa undersökningar då det är en 

krävande uppgift för granskaren som måste gå igenom stora mängder data (ibid. s. 382). 

Pålitligheten i denna studie är hög då vi använder oss av tekniken som benämndes ovan. 

Genom kontinuerliga seminarium och handledningstillfällen där handledaren och andra 

studenter noga granskat arbetet och gett feedback har vi kunnat presentera en mer pålitlig 

uppsats i slutändan. Ett ytterligare tillvägagångssätt som ger uppsatsen en hög pålitlighet är 

att vi givit en fullständig redogörelse för varje forskningsprocess och fas som studien 

genomgått. Från och med inledningskapitlet kan läsaren följa uppsatsens alla steg, från 

formulering av forskningsfrågor till analys av datan och så vidare. 

 

Konfirmering och bekräftelse är det sista delkriteriet (Bryman & Bell 2017, s. 380). Detta 

kriterium innebär att den som forskar inte ska ta med sina egna personliga åsikter och 

värderingar i sin studie som kan påverka slutsatserna eller genomförandet av undersökningen. 

Med andra ord ska den som forskar handla i god tro (ibid. s. 382-383). I vår studie finns det 

en risk för att egna personliga åsikter och värderingar kan påverka intervjuerna genom att vi 

varit delaktiga i diskussionerna när intervjupersonerna svarat på frågorna. Vår delaktighet 

grundade sig i att ge en djupare förståelse för de tre kvalitativa egenskaperna i frågorna som 

kunde vara svåra att förstå. Vidare hjälpte vi intervjupersonerna att lokalisera sig i rapporten 

för att lättare svara på frågorna. För att minska denna problematik i så hög utsträckning som 

möjligt gjordes en transkribering av den muntliga intervjun till skrift. Denna transkribering 

visades upp för några av intervjupersonerna för att få en bekräftelse att vi tolkat deras svar 

korrekt och inte vägt in våra egna värderingar.  
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4. Empiriskt resultat från intervjuerna 

4.1 Beskrivning av företagens rapporter 

4.1.1 Axfood 

Axfood upprättar en hållbarhetsrapport som avser en koncerngemensam version som är 

skriven på svenska (Axfood 2018). I koncernen 2017 ingick Willy, Hemköp, Tempo, 

Handlar´n, Dagab, Mat.se, Middagsfrid och Urban Deli samt delägda Apohem och Eurocash 

(ibid.). Koncernen Axfood arbetar inom dagligvaruhandeln och är den näst största aktören i 

Sverige (Axfood u.å).   

 

Det finns sex arbetsområden som ligger till grund för hållbarhetsarbetet inom Axfood, vilka 

är; hållbara varor, transporter, klimat och energi, ansvarsfulla leverantörer, medarbetare och 

samhällsansvar (Axfood 2018). Rapporten är utformad med en kombination av tabeller och 

bilder, där en stor del av sidorna består av text. I slutet av hållbarhetsrapporten finns en tabell 

över samtliga GRI-index som rapporten fokuserat på (Axfood 2018).  

 

4.1.2 H&M Group 

H&M Group upprättar en hållbarhetsrapport som avser en koncerngemensam version (H&M 

Group 2018). I koncernen 2017 ingick varumärkena H&M, COS, Weekday, Monki, Cheap 

Monday, H&M Home, & Other Stories och ARKET (ibid.). H&M Group är en koncern som 

arbetar med globala varumärken inom mode (H&M Group u.å).  

 

I jämförelse med de andra rapporterna som studien undersöker är denna skriven på engelska 

och innefattar allt fler sidor. Rapporten i sin helhet innehåller mycket färg och många bilder. 

I rapporten framgår att H&M Groups visioner och strategier inom hållbarhetsarbetet bygger 

på tre ambitioner, vilket rapporten bygger på (H&M Group 2018). Dessa är att till 100% vara 

i framkant av förändring, 100% använda sig av återvinning och till 100% arbeta rättvist och 

jämlikt. Vidare hänvisas GRI-Index kontinuerligt under den löpande texten, snarare än att ha 

en avslutande tabell där samtliga GRI-Index och sidhänvisning framgår, likt de andra 

rapporterna (ibid.).  
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4.1.3 ICA Gruppen AB 

ICA Gruppen AB upprättar en hållbarhetsrapport som avser en koncerngemensam version 

(ICA Gruppen 2018). I koncernen 2017 ingick ICA Sverige, Rimi Baltic, Apotek hjärtat, ICA 

Banken, ICA fastigheter och Hemtex (ibid.). Handel med dagligvaror är den huvudsakliga 

kärnverksamheten i koncernen (ICA Gruppen u.å).  

 

Informationen om hållbarhetsarbetet i rapporten bygger på bolagens ekonomiska utveckling, 

miljö, etisk handel, kvalitet, hälsa, medarbetare och samhällsengagemang (ICA Gruppen 

2018). Rapporten är skriven på svenska och innefattar många tabeller där förändringar 

presenteras i förhållande till andra år och länder för att tydligare kunna se utvecklingen av 

hållbarhetsarbetet inom framförallt miljön och det sociala avsnittet i rapporten. I slutet av 

rapporten finns en tabell med GRI-Index som ger läsaren en överblick över vilka standarder 

från GRI som ICA Gruppen lyft fram i rapporten, samt en sidhänvisning där informationen 

om varje standard går att hitta (ICA Gruppen 2018). 

 

4.1.4 Lidl Sverige 

Lidl Sverige upprättar en hållbarhetsrapport som avser en regional version och är skriven på 

svenska (Lidl Sverige 2018). Lidl är en kedja som arbetar med dagligvaruhandel och har över 

180 butiker i Sverige (Lidl Sverige u.å). 

 

Hållbarhetsarbetet i rapporten delas in i fem områden; sortiment, miljö och klimat, 

samhällsengagemang, medarbetare och affärspartner (Lidl Sverige 2018). Varje område är 

utformad med olika färger för att tydligare kunna skilja dessa åt, där exempelvis miljö och 

klimat har en grön färg, medarbetare en lila och samhällsengagemang en röd (ibid.). 

Rapporten i sin helhet består till en större del av bilder och diagram med förändringar över år, 

men med något mindre text i jämförelse med de övriga rapporterna. Avslutsningsvis i 

rapporten finns en tabell med de standarder från GRI som Lidl Sverige valt att lyfta fram i sin 

rapport (Lidl Sverige 2018). I anslutning till varje standard finns en hänvisning till en 

sidnumrering där informationen går att hämta (ibid.).  
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4.2 Inledande frågor om rapporten 

Intervjuerna började med två inledande frågor där den första frågan hade som syfte att 

undersöka huruvida intervjupersonerna överhuvudtaget visste om att det fanns en 

hållbarhetsrapport (Bilaga 1). Det visade sig att endast en medarbetare tidigare hade hört talas  

om att en hållbarhetsrapport existerade (Bilaga 2). 

 

Den andra frågan hade för avsikt att ta reda på om intervjupersonerna någon gång läst 

hållbarhetsrapporten (Bilaga 1). Av samtliga intervjupersoner hade ingen tidigare läst den. 

Det framkom att informationskanalerna gällande hållbarhetsfrågor istället skedde via 

personalmöten, samtal med chefer samt utbildningar på arbetsplatsen och via nätet (Bilaga 2).  

 

4.3 Rapportens begriplighet 

Intervjun bestod av två frågor som var relaterade till rapportens begriplighet (Bilaga 1). Den 

första frågan hade för avsikt att ta reda på om medarbetare ansåg att informationen som 

presenterades i rapporten var begriplig. Denna kommer att presenteras utifrån GRIs tre 

huvudgrupper; ekonomi, miljö och det sociala. Den andra frågan ställdes i syfte att ta reda på 

hur rapporten skulle kunna förbättras för att öka dess begriplighet (Bilaga 1).  

 

Det första avsnittet i rapporten handlade om ekonomin där hälften ansåg att ekonomiavsnittet 

var tydligt i form av diagram, bilder och tabeller (Bilaga 2). Trots att hälften ansåg att avsnittet 

var tydligt tyckte 8 av 10 intervjupersoner att en begriplighet inte fanns där. En låg 

begriplighet grundade sig i att det bland annat användes ett komplicerat språk med många 

okända begrepp och att avsnittet inte var tillräckligt informationsrikt för att kunna förstå 

innehållet i rapporten, det vill säga inte tillräckligt mycket text och förklaringar. Med andra 

ord framgick det av intervjuerna att det var svårt att begripa innebörden av det man läser 

(Bilaga 2). Detta kan förtydligas genom att lyfta upp ett citat från en av intervjupersonerna 

som säger: “Jag tycker att de har strukturerat upp informationen om ekonomi tydligt med 

diagram som visar på förändringar, men siffrorna i sig säger inte mig så mycket. Jag förstår 

ju inte vad de egentligen betyder” (Intervjuperson 10, Lidl Sverige).  

 

Till skillnad från det tidigare området som berörde ekonomi var avsnittet om miljön lätt att 

begripa för samtliga intervjupersoner (Bilaga 2).  3 av 10 intervjupersoner ansåg att diagram 
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och tabeller under miljöavsnittet gjorde rapporten mer begriplig då det bland annat presenteras 

förändringar som har skett över åren. Vidare förklarade 7 av 10 intervjupersoner att rapportens 

begriplighet ökade av att det bland annat fanns tydliga rubriker, ett intresse och grundkunskap 

inom ämnet sedan tidigare och grundliga förklaringar över hur verksamheten har arbetat med 

miljön (Bilaga 2). Detta förklarade en av personerna under intervjun genom att säga:  

 

“Jag tycker verkligen att informationen är lätt att förstå. Man är ju ganska bekant med 

just miljöfrågor, vilket gör att man känner igen mycket av den informationen som 

presenteras. Har man lite kunskap om det innan så tror jag absolut att det kan vara till 

stor hjälp när man tar sig igenom rapporten” (Intervjuperson 6, ICA Gruppen AB).  

 

Det sista avsnittet berör det sociala området i rapporten. Här ansåg alla intervjupersoner, 

förutom de två personerna från H&M Group, att det var lätt att begripa informationen som 

presenterades i rapporten (Bilaga 2). I det stora hela ansåg samtliga att innehållet om det 

sociala området var begriplig genom bland annat tydliga förklaringar och konkreta exempel 

på hur verksamheten arbetar med sociala frågor genom en kombination av både bilder och 

text. Däremot påpekade de två intervjupersonerna från H&M Group att texten var något mer 

komplicerad då deras rapport var skriven på engelska. Vidare påpekade de från H&M Group 

att det specifikt var färgerna i rapporten som gjorde det mer begripligt (Bilaga 2). Detta kan 

förklaras med ett citat från en av intervjupersonerna: “Vi som jobbar i butik är väldigt kreativa 

och visuella, därför uppskattar jag att man gör en rapport som lockar den typ av person 

genom att det bland annat används många bilder och mycket färg. Det gör den mer lätt att 

förstå men också mycket mer intressant” (Intervjuperson 4, H&M Group).  

 

Avslutningsvis ställdes en generell fråga där medarbetarna fick ge förslag på hur 

hållbarhetsrapporten kunde förbättras för att öka dess begriplighet (Bilaga 1). Här förklarade 

en av intervjupersonerna att ekonomin kräver störst förbättring då det behövdes mer 

information i form av text och även ett mer lättläsligt språk för att öka ekonomins begriplighet. 

Sedan önskade 6 av 10 intervjupersoner en kortfattad sammanfattning av rapporten då den 

annars blir för omfattande att läsa. En av intervjupersonerna från ICA Gruppen AB påpekade 

även att en tydlig avgränsning mellan respektive avsnitt hade behövts då övergången mellan 

ekonomi, miljö och det sociala inte var självklar. Vidare kunde vi se att samtliga 

intervjupersoner från H&M Group skiljde sig i sina svar jämfört med de andra företagen då 

de från H&M Group ansåg att rapportens begriplighet hade ökat om rapporten hade skrivits 
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på svenska. En intervjuperson gav ett förbättringsförslag genom att säga: “Det är lite för långt 

för att jag ska orka läsa den eftersom jag har lite svårt att koncentrera mig när jag läser långa 

texter. Det hade varit mycket bättre att försöka göra någon liknande variant som e-böcker, 

att det finns en version där man kan lyssna på texten istället för att läsa den” (Intervjuperson 

3, Axfood).  

 

4.4 Rapportens användbarhet 

Det förekom två skilda frågor gällande användbarhet under intervjun (Bilaga 1). Den första 

frågan hade som syfte att undersöka huruvida informationen som presenteras är användbar 

för en medarbetare i deras arbete eller inte. Den första frågan kommer presenteras utifrån 

GRIs tre huvudgrupper; ekonomi, miljön och det sociala. I den andra frågan ville vi undersöka 

om en hållbarhetsrapport är ett användbart sätt att nå ut med information till en medarbetare 

(Bilaga 1). 

 

Vi kunde tydligt se att samtliga intervjupersoner ansåg att innehållet i ekonomiavsnittet inte 

var användbart (Bilaga 2). De förklarar bland annat att informationen om ekonomin ger en 

större förståelse för organisationen i sin helhet, dess ställning och utveckling, men däremot 

ansåg de inte att informationen blir användbar på grund av det. Istället förklarades att 

informationen blir mindre användbar eftersom det är svårt att finna en direkt koppling till 

deras dagliga arbete. På så vis kunde vi se ett mönster av att intervjupersonerna inte har någon 

användning av den ekonomiska informationen som presenteras i rapporten (Bilaga 2). Detta 

kan förklaras med ett citat från en av intervjupersonerna:  

 

“Jag tycker det känns som att den informationen är mer allmän för alla om hur ICA i 

stort arbetar och hanterar sina risker snarare än att den på något sätt är användbar för 

just mig. Jag upplever det som att den informationen är mer för anställda som sitter högre 

upp i ledningen, än vi som jobbar i kassan. Jag kan inte som kassörska identifiera stora 

risker själv och det är inte heller det jag är anställd för, utan mitt jobb går ut på att 

bemöta kunderna i butiken” (Intervjuperson 8, ICA Gruppen AB).  

 

Inom avsnittet miljö kunde vi istället se att samtliga intervjupersoner ansåg att informationen 

som presenteras är användbar genom att exempelvis betala för kassar, minska svinn, 

källsortering, minska plastkonsumtion och återvinning av varor (Bilaga 2). De menade att 
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informationen förklarar och ger vägledning i hur de ska gå tillväga i deras dagliga arbete. 

Däremot påpekade 3 av 10 intervjupersoner att den resterande informationen som presenteras 

om miljön inte var användbar för medarbetare då det inte fanns en direkt koppling till det egna 

arbetet. Till sist berättade en intervjuperson från H&M Group att hen blir mer motiverade att 

jobba miljövänligt när det i rapporten presenteras direkta siffror på hur stora förändringar som 

skett genom det dagliga arbetet (Bilaga 2). Detta kan styrkas med ett citat: “Jag hade ingen 

aning om hur stor effekt återvinningen av kläder verkligen haft, så det är väldigt kul att läsa 

exakta siffror om det i rapporten. Jag blir mer motiverad nu när man får se på papper att det 

vi gör på jobbet faktiskt gör skillnad” (Intervjuperson 5, H&M Group).  

 

I det sista sociala avsnittet framgick att 6 av 10 intervjupersonerna inte ansåg att rapporten 

var användbar (Bilaga 2). De ansåg att det var svårt att koppla användningen rent praktiskt i 

arbetet, men att den även är mer användbar för de som är chefer, anställda med en högre 

position, har en ledarroll eller personalansvar. De förklarade att medarbetare med högre 

position är de som kan göra den stora skillnaden i sociala frågor vid exempelvis rekrytering 

av personal. Däremot ansåg 4 av 10 personer att rapporten var användbar då den bidragit med 

en bättre bild över vad de kan förvänta sig av sin arbetsgivare, att de vill visa framfötterna när 

utvecklingsmöjligheter finns samt att innehållet ger en förklaring till hur de som medarbetare 

ska bemöta sina kunder och den övriga personalen (Bilaga 2). Detta förklarar en av 

intervjupersonerna genom att säga: “Jag tycker att det som skrivs absolut blir användbart för 

när man ser att dem gärna vill satsa på sin personal och att utvecklingsmöjligheter finns vill 

man visa framfötterna och prestera på sitt jobb” (Intervjuperson 5, H&M).  

 

Avslutningsvis fick intervjupersonerna svara på om de ansåg att rapporten var ett användbart 

sätt att nå ut med information. Resultatet visar att 9 av 10 intervjupersoner ansåg att rapporten 

inte var ett användbart sätt att nå ut med information (Bilaga 2). Detta berodde på att 9 av 10 

intervjupersoner inte visste att rapporten existerade innan intervjun och ansåg av den 

anledningen inte att rapporten var ett användbart sätt att nå ut med information. De menade 

istället att det hade varit mer intressant och lättare att lära sig om informationen gavs via 

möten, utbildningar, muntlig interaktion eller förslagsvis låta någon åka runt och presentera 

informationen om rapporten där de förklarar varför man läser den och vad man kan få ut av 

att läsa den. Vidare visade det empiriska resultatet att endast en medarbetare ansåg att 
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hållbarhetsrapporten var ett användbart sätt att nå ut med information eftersom den gav en 

helhetsbild av företaget och hur arbetet går till (Bilaga 2).  

 

4.5 Rapportens relevans 

En fråga som ställdes under intervjun handlade om rapportens relevans, det vill säga om den 

är tidsenlig och aktuell (Bilaga 1). Här ville vi undersöka om medarbetaren anser att 

informationen i rapporten är relevant eller irrelevant inom GRIs tre huvudgrupper; ekonomi, 

miljö och det sociala.  

 

I avsnittet om ekonomi var det 6 av 10 intervjupersoner som ansåg att de var för lite 

information som presenterades och att de hade för lite grundkunskap om ekonomi för att 

bedöma rapportens relevans (Bilaga 2). De kunde med andra ord inte bedöma huruvida 

informationen var relevant eller irrelevant. 3 av 10 intervjupersoner tyckte att informationen 

var relevant på grund av att målen och investeringarna som presenterades ansågs vara aktuella 

då de skett under året och kommer fortsätta löpa framöver. Slutliten var det enbart en person 

som inte alls ansåg att ekonomin var relevant (Bilaga 2).   

 

Till skillnad från ekonomiavsnittet kunde samtliga svara på om informationen om miljön var 

relevant (Bilaga 2). Här ansåg samtliga att miljöavsnittet var relevant eftersom informationen 

går att relatera till debatter som finns i media idag. De menar att informationen är aktuell då 

det ger en förklaring till hur företag arbetar med miljöfrågor, vilket efterfrågas av samhället 

och kunder (Bilaga 2). Detta kan styrkas genom ett citat från en av intervjupersonerna: 

“Miljön har aldrig varit så viktig som den är nu. Det är även viktigt att utbilda människor 

inom miljön för vi lever i ett konsumtionssamhälle idag, därför är det viktigt att informera 

folk om hur man kan shoppa på ett miljövänligt sätt” (Intervjuperson 4, H&M Group).  

 

Likt miljön tyckte samtliga intervjupersoner att informationen i det sociala avsnittet var 

relevant (Bilaga 2). De ansåg att informationen var relevant eftersom den är relaterad till 

debatter i media och tidningar där ämnen som jämställdhet, integration och arbetsrätt är 

aktuella (Bilaga 2). En av intervjupersonerna avslutade denna fråga genom att säga: “Jag 

tycker att sociala frågor är och kommer alltid vara aktuella både idag och i framtiden” 

(Intervjuperson 7, ICA Gruppen AB). 
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4.6 Rapportens intressenter och dialogen som förs med medarbetare 

Det var två frågor som ställdes under intervjun kopplade till intressenterna (Bilaga 1). 

Frågorna hade som syfte att ta reda på vilken intressent de upplever att rapporten riktar sig 

mot och huruvida det förs en dialog mellan företaget och medarbetarna. Svaren på de båda 

frågorna kommer presenteras utifrån GRIs tre huvudgrupper; ekonomin, miljön och det 

sociala. 

 

Inom ekonomin tyckte 7 av 10 intervjupersoner att information i rapporten inte riktade sig till 

medarbetare, utan att det främst är aktieägare, kreditgivare och leverantörer som rapporten 

var gjord för (Bilaga 2). Gällande den andra frågan ansåg 4 av 10 intervjupersoner att det inte 

förs dialoger om ekonomi mellan dem och företaget, medan 6 av 10 ansåg att det förs en 

dialog i form av möten, utvecklingssamtal och utbildningar där det främst pratas om 

försäljningsmål såsom merförsäljning, budget och tävlingar (Bilaga 2).  

 

Hälften intervjupersoner ansåg att miljöavsnittet i rapporten riktar sig till alla intressenter och 

inte en specifik intressent (Bilaga 2). Detta kan styrkas med ett citat från en av 

intervjupersonerna: “Jag tror denna information är till alla eftersom miljön har en påverkan 

på alla intressenter” (Intervjuperson 1, Axfood AB). De resterande hälften tyckte bland annat 

att informationen om miljön främst riktar sig mot kunder. De förklarade att det finns en ökad 

efterfrågan på ekologiska varor och miljövänliga kläder av kunder i butikerna. För den andra 

frågan ansåg samtliga medarbetare att det förekommer dialoger mellan medarbetare och 

företaget. De förklarar att dialogerna sker genom utbildningar och personalmöten där de 

informeras om hur de ska arbeta mer miljövänligt genom att exempelvis ta betalt för kassar, 

källsortera och samla in kläder. En intervjuperson från H&M Group påpekade även att 

dialogerna sker allt mer medarbetare emellan och inte bara mellan chefer och medarbetare 

(Bilaga 2).  

 

Avslutningsvis ansåg 9 av 10 intervjupersoner att rapporten inom det sociala avsnittet riktar 

sig mot medarbetare och jobbsökande i och med att det skrivs mycket om jämställdhet, 

mänskliga rättigheter och att man blir behandlad respektfullt oavsett ålder, kön och bakgrund 

(Bilaga 2). En av intervjupersonerna menar att informationen i rapporten gör H&M Group till 
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en attraktiv arbetsgivare både för en anställd och den som söker jobb. Gällande den andra 

frågan ansåg 4 av 10 intervjupersoner att det förs dialoger i form av utvecklingssamtal och 

medarbetarundersökningar där de diskuterar trivsel på jobbet. De upplevde att dialogerna är 

givande åt båda hållen, där medarbetare får möjlighet att ge sin feedback och åsikter tillbaka 

till arbetsgivaren. Den resterande sex personerna ansåg att det inte förs några dialoger om de 

sociala frågorna (Bilaga 2). 
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5. Analys av empiriskt resultat 

5.1 Rapportens begriplighet 

Dong, Burritt och Qian (2014) förklarar att medarbetare upplever informationen i 

hållbarhetsrapporter som svår att begripa. Det empiriska resultatet i denna studie kan bekräfta 

det forskarna påstår till viss del eftersom studiens resultat visar att intervjupersonerna begriper 

vissa områden mer än andra. Å ena sidan ansåg 8 av 10 personer att ekonomiavsnittet var svår 

att begripa, å andra sidan ansåg samtliga att miljöavsnittet var lättbegripligt (Bilaga 2). Det 

empiriska resultatet visade ett samband mellan intervjupersonernas kunskap gällande miljön 

sedan tidigare och hur lättbegriplig de ansåg att informationen var, vilket resultatet visade då 

hälften av intervjupersonerna som hade grundkunskap om ämnet även tyckte att 

informationen i rapporten var mer begriplig (Bilaga 2). Detta kan liknas med vad Dong, 

Burritt och Qian menar, då de påstod att hållbarhetsrapporten blir svår att begripa för 

medarbetare om de inte har tillräckligt med kunskap om det som presenteras (Dong, Burritt 

& Qian 2014). En tanke är att medarbetarnas uppfattning av rapportens begriplighet skulle 

kunna skilja sig åt mellan vår studie och det Dong, Burritt och Qian hävdar, då vi studerat 

olika branscher. Vår studie undersöker detaljhandeln, medan forskarna studerar medarbetare 

inom gruvbranschen. En förklaring till detta skulle kunna ligga i att de båda inte besitter 

samma grundkunskap inom området miljö.  

 

Vidare förelåg det skillnader bland intervjupersonernas begriplighet av rapporten beroende på 

vilket företag de arbetade på. Resultatet visade att samtliga intervjupersoner från Axfood, ICA 

Gruppen AB och Lidl Sverige upplevde att innehållet i rapporten om det sociala området 

uppnådde en hög begriplighet, medan samtliga intervjupersonerna från H&M Group 

påpekade att språket var något komplicerat (Bilaga 2). Detta resultat kan ställas i relation till 

det resonemang Dong, Burritt och Qian (2014) gjorde där de påstår att medarbetare upplever 

att hållbarhetsrapporten är svår att begripa. En förklaring till Dong, Burritt och Qians 

påstående skulle kunna grunda sig i att medarbetare upplever hållbarhetsrapporter med 

komplicerat språk som svåra att begripa. Denna studie visar att samtliga intervjupersoner från 

H&M Group ansåg att språket var något komplicerat då rapporten var skriven på engelska till 

skillnad från samtliga intervjupersoner från Axfood, ICA gruppen AB och Lidl Sverige där 

rapporten var skriven på svenska (Bilaga 2). Det empiriska resultatet i denna studie tyder på 
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att språket kan vara en faktor som påverkar rapportens begriplighet, vilket skulle kunna vara 

en förklaring till varför den upplevs som mer eller mindre begriplig. 

 

Beattie och Jones (2002) lyfter fram vikten av att ge ut diagram i finansiella rapporter då detta 

dels fångar läsarens uppmärksamhet när man ökar den visuella kommunikationen genom färg, 

men även hjälper läsaren att tydligare se trender och jämförelser i rapporten. Detta 

tillvägagångssätt att ge ut information på ökar läsarens begriplighet (Rahman, Hamdan & 

Ibrahim 2014, se McNelis 2000). Det empiriska resultatet i vår studie kan bekräfta 

resonemangen från de båda studierna då 8 av 10 intervjupersoner förklarar att rapportens 

begriplighet ökar när det finns diagram och tabeller som innehåller bland annat förändringar 

över tid (Bilaga 2). Vidare förklarade medarbetarna på H&M Group att en rapport med bilder 

och färger ökar dess begriplighet och lockar medarbetare att läsa den. Utifrån det empiriska 

materialet kan vi se att det föreligger både likheter och skillnader mellan de fyra företagen i 

studien. Likheten grundas i att 8 av 10 upplever att diagram och tabeller ökar rapportens 

begriplighet. Medan skillnaden istället ligger i att det enbart var samtliga medarbetare från 

H&M  Group som lyfte upp vikten av färg i rapporten för att öka dess begriplighet, vilket kan 

bero på att de upplever sig själva som kreativa och visuella och därmed lockas av att läsa den 

(Bilaga 2). Å ena sidan kan det finnas ett samband mellan det empiriska resultatet i studien 

och det påstående som Beattie och Jones gör eftersom båda styrker att rapporten blir mer 

begriplig när informationen presenteras på ett vis som lockar läsaren. Å andra sidan kan 

läsarna lockas av olika utformningar i rapporten vilket påverkar hur pass begriplig den kan 

uppfattas.  

 

Det empiriska materialet visar att 8 av 10 ansåg att det fanns en låg begriplighet av innehållet 

i rapporten som handlade om ekonomin (Bilaga 2). Den stora anledningen grundades i att 

informationen inte var tillräckligt informationsrik, det vill säga att det inte fanns tillräckligt 

mycket text och förklaringar för att kunna begripa innebörden av det som presenterades. 

Ekonomin i rapporten ges ut i form av tabeller och siffror utan en kompletterande text som 

kan styrka siffrornas mening. Samtliga intervjupersoner upplevde däremot en hög 

begriplighet gällande miljön och 8 av 10 gällande det sociala området i rapporten med 

anledning av tydliga förklaringar och konkreta exempel på hur företaget arbetar (Bilaga 2). 

Mot bakgrund av detta kunde det empiriska resultatet påvisa att det fanns ett samband mellan 

omfattande text och en högre begriplighet. Resultatet visar på så sätt motsatsen till vad Van 
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der Heijden, Driessen och Cramer påstår. De menar att den hållbarhetsinformation som 

presenteras i företaget inte ska vara omfattande då detta minskar dess begriplighet och snarare 

skapar en förvirring för de som tar del av den (Van der Heijden, Driessen & Cramer 2010). 

Här föreligger en skillnad mellan studien och det empiriska resultatet, vilket kan bero på att 

Van der Heijden, Driessen och Cramer diskuterar hållbarhetsinformation som ges ut i överlag 

på arbetsplatsen i en större omfattning, medan vår studie har undersökt hållbarhetsinformation 

som ges ut i form av en rapport i en mindre omfattning.  

 

Vidare kan det empiriska resultatet i viss utsträckning bekräfta att informationen blir mer 

begriplig om den ges ut i mindre omfattning som Van der Heijden, Driessen och Cramer 

(2010) påstår. Det empiriska resultatet visade att det fanns en önskan hos 6 av 10 personer om 

en sammanfattad version av hela rapporten som inte var lika omfattande då det var 

ansträngande att ta sig igenom den och behålla koncentrationen (Bilaga 2), vilket Van der 

Heijden, Driessen och Cramer (2010) styrker då de hävdar att hållbarhetsinformation behöver 

presenteras i mindre omfattning för att inte skapa en förvirring och otydlighet hos den som tar 

del av informationen. Vidare visar resultatet att rapporten i sin helhet bör presenteras i en 

kortare version, men där respektive avsnitt ändock innehåller någon form av förklaring i ord 

och inte enbart i siffror och tabeller. Med andra ord att avsnitten ekonomi, miljö och det 

sociala ska innehålla tydliga förklaringar, men där informationen inte behöver ges ut i en allt 

för stor omfattning. Det framgår därmed att en konstellation som bygger på de båda 

resonemangen krävs för att uppnå en hög begriplighet enligt resultatet (Bilaga 2). Det kan 

därför finnas ett viss samband mellan det empiriska resultatet och det Van der Heijden, 

Driessen och Cramer påstår som visar på att rapportens begriplighet påverkas negativt av för 

omfattande information eftersom det skapar en förvirring och otydlighet för läsaren då det blir 

ansträngande att ta sig igenom den. Förvisso visar resultatet även att mindre omfattande 

information kan leda till minskad begriplighet då det finns en efterfrågan av grundliga 

förklaring till informationen som presenteras (Bilaga 2) vilket går emot det Van der Heijden, 

Driessen och Cramer menar.  

 

Hossain et al (2018) lyfter fram syftet bakom rapporten, vilket är att intressenterna ska begripa 

dess innehåll. De menar att företag måste nå ut med informationen på olika sätt för att 

intressenterna ska begripa alla områden som rapporten berör (ibid.). Av det empiriska 

resultatet framgick att en intervjuperson från Axfood ansåg att hållbarhetsrapporter bör 
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presenteras i form av e-bok för att öka rapportens begriplighet (Bilaga 2). Detta berodde på 

att rapporten är krävande att läsa medan en e-bok är ett bättre tillvägagångssätt då det inte är 

lika ansträngande att lyssna på rapportens innehåll (Bilaga 2). På så vis kan det empiriska 

resultatet stärka vad Hossain et al menar då begriplighet ökar genom att använda andra 

tillvägagångssätt vid presentation av informationen.  

 

5.2 Rapportens användbarhet 

O'Dwyer, Unerman och Hession (2005) hävdar att information som organisationen ger ut 

kommer hjälpa intressenterna som använder sig av rapporten att fatta betryggande beslut med 

grund för det som presenteras. Detta resonemang kan kopplas till det empiriska resultatet i 

vår studie. Å ena sidan kunde det bekräfta forskarnas resonemang då samtliga medarbetare 

ansåg att innehållet i rapporten om miljön är användbar som ett beslutsunderlag och 

vägledning (Bilaga 2). Förklaringen grundade sig i att informationen som presenterades i 

rapporten hade en direkt koppling till det dagliga arbetet och var anledningen till dess 

användbarhet (Bilaga 2). Å andra sidan kunde inte forskarnas resonemang bekräftas då 

området som berörde ekonomin inte ansågs vara användbar för någon av medarbetarna då 

informationen inte var relaterbart till det egna arbetet (Bilaga 2). Med det empiriska resultatet 

som grund kan vi styrka det O'Dwyer, Unerman och Hession hävdar, det vill säga att 

intressenter upplever att information blir användbar om de blir försedda med det som 

efterfrågas. På så vis kan en koppling göras mellan forskningen och resultatet som visar att 

medarbetare efterfrågar information som kan sättas i ett sammanhang i det egna arbetet för att 

göra den användbar.  

 

Gräuler, Freundlieb, Ortwerth och Teuteberg (2013) påstår att intressenter får större 

användning av en rapport när de blir försedda med fördelar av att läsa den, vilket resultatet i 

vår studie kan styrka. Det framgick av resultatet att en intervjuperson från H&M ansåg att 

innehållet i rapporten gällande det sociala området gjorde att man ville visa framfötterna på 

sin arbetsplats när utvecklingsmöjligheter presenteras (Bilaga 2). På så vis skulle medarbetare 

kunna få en fördel av rapporten genom att de ökade prestationerna skulle kunna leda till en 

högre tjänst på arbetsplatsen. Förvisso kan detta resultat skilja sig från vad 4 av 10 

intervjupersoner ansåg, då de menade att det sociala avsnittet inte var användbart då 

informationen snarare riktade sig till dem med högre positioner i företaget (Bilaga 2). En 
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faktor som skulle kunna ligga till grund för den låga användningen av rapporten är att 

medarbetare inte anser att den kan bidra med en fördel för dem, utan snarare till medarbetare 

med en högre roll i företaget. Det empiriska resultatet bekräftar på så vis vad Gräuler, 

Freundlieb, Ortwerth och Teuteberg menar då det föreligger ett samband mellan hur 

användningen av rapporten påverkas positivt beroende på om den medför fördelar i arbetet.  

 

Vidare lyfter Gräuler, Freundlieb, Ortwerth och Teuteberg (2013) upp att företag behöver 

interagera med deras intressenter för att skapa en tydlighet över rapportens 

användningsområden vilket kan kopplas till denna studies resultat eftersom det var  6 av 10 

intervjupersoner som inte ansåg att det fördes en dialog om det sociala området och de ansåg 

inte heller att det sociala området var användbart för dem (Bilaga 2). En anledning bakom den 

låga användningen av rapporten för medarbetare kan bero på att de upplever att det inte förs 

en dialog om det sociala området. Detta stärker det Gräuler, Freundlieb, Ortwerth och 

Teuteberg (2013) menar när de diskuterar att användningen påverkas av huruvida intressenter 

har haft en dialog om rapporten. En tanke är därför att det kan finnas ett samband mellan det 

forskarna påstår och det empiriska resultatet som kan tyda på att användningen av rapporten 

ökar när företag för en dialog med medarbetare om den eftersom det förtydligar hur den kan 

användas.   

 

En studie visar att rapporten används för att öka medarbetarnas delaktighet och medvetenhet 

i arbetet (Searcy & Buslovich 2014). Detta är något som resultatet från vår studie delvis vill 

kritisera eftersom det visade att 9 av 10 intervjupersoner inte ansåg att en hållbarhetsrapport 

är ett användbart sätt att nå ut med information. De intervjupersonerna menade istället att 

användningen av rapporten hade ökat genom att förses med informationen via möten eller 

muntliga interaktioner. Vidare förklaras det att de nämnda tillvägagångssätten där 

medarbetarna inkluderas hade gett en större användning eftersom det förklarar varför 

rapporten är viktig och hur den kan användas (Bilaga 2). Detta skiljer sig ifrån det påståendet 

Searcy och Buslovich lyfter fram då studiens resultat visar att medarbetarna inte upplever att 

rapporten är ett användbart sätt att nå ut med information eftersom de inte är medvetna om 

hur rapporten kan användas i arbetet (Bilaga 2).  En faktor som kan ligga till grund för denna 

skillnad mellan studiens resultat och det Searcy och Buslovich påstår kan bero på att forskarna 

har studerat vad experter inom hållbarhetsredovisning menar att rapporten har för avsikt att 

användas till, medan vi studerar om medarbetare upplever den som användbar. På så vis har 
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detta undersökts utifrån två olika perspektiv, vilket kan vara anledningen till skillnaden i 

resultaten. Däremot ansåg en medarbetare, till skillnad från de andra intervjupersonerna, att 

hållbarhetsrapporten var ett användbart sätt att nå ut med information då detta ger en 

helhetsbild över företaget (Bilaga 2). Med andra ord är det bara en av intervjupersonerna som 

kan bekräfta det Searcy och Buslovich hävdar, det vill säga att rapporten ska användas för att 

öka medarbetarnas medvetenhet i arbetet. 

 

5.3 Rapportens relevans 

En koppling kan göras mellan resultatet i vår studie och Prather-Kinsey som studerade 

innebörden och definitionen av relevant information. Han menar att information som är 

tidsenlig, det vill säga ger en överblick över vad som är aktuellt nu, är att se som relevant 

(Prather-Kinsey 2006). Resultatet i vår studie kan styrka denna definition och innebörd av 

begreppet relevans, då samtliga intervjupersoner ansåg att informationen om miljön och det 

sociala var relevant då den baseras på debatter som finns i media och är aktuella idag (Bilaga 

2). Mot bakgrund av detta bekräftar intervjupersonerna Prather-Kinseys studie. Vidare kunde 

även 3 av 10 intervjupersoner som ansåg att ekonomiavsnittet var relevant även bekräfta detta 

eftersom informationen som presenterades visade på aktuella händelser som hade skett under 

året (Bilaga 2), vilket än en gång styrker det Prather-Kinsey menar.  

 

Vidare visade resultatet däremot att 6 av 10  intervjupersoner varken ansåg att innehållet i 

rapporten om ekonomin var relevant eller irrelevant. Förvisso låg inte orsaken till detta i att 

informationen inte är aktuell här och nu. Anledningen låg snarare i att de intervjupersonerna 

ansåg att det var för lite information som presenterades och att de hade en för liten kunskap 

om ämnet som gjorde att en bedömning om rapportens relevans inte kunde göras (Bilaga 2). 

Detta kan liknas med det Prather-Kinsey (2006) påstår då forskarna förklarar att information 

blir relevant när den ger en helhetsbild över företaget och dess utveckling genom åren. Denna 

helhetsbild över företaget som Prather-Kinsey diskuterar kan vara en förklaring till varför 6 

av 10 intervjupersoner inte kunde bedöma huruvida informationen som presenterades om 

ekonomin var relevant. En tanke är att ekonomiavsnittet innehöll för lite information vilket 

gjorde att det blev svårare att skapa en helhetsbild över företaget och därmed bilda en 

uppfattning över avsnittets relevans likt det Prather-Kinsey menade var viktigt för att 

informationen ska upplevas som relevant.  
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Brown och Dillard (2015) lyfter upp vikten av att förse intressenterna med relevant 

information som efterfrågas då detta underlättar beslutsfattanden. Detta är något som det 

empiriska resultatet kan styrka då samtliga intervjupersoner anser att informationen om miljön 

och det sociala är relevant (Bilaga 2). Vidare förklarades det att relevant information är viktigt 

för att det hjälper människor att fatta beslut genom att bland annat vägleda dem i hur de kan 

agera i ett konsumtionssamhälle (Bilaga 2). På så vis kan det empiriska resultatet bekräfta det 

Brown och Dillard lyfter upp då resultatet visar att beslutsfattandet underlättas när 

informationen i rapporten upplevs som relevant.  

 

5.4 Rapportens intressenter och dialogen som förs med medarbetare 

Det empiriska resultatet visar att medarbetarna inte tyckte att alla delar i rapporten var riktade 

till dem. Resultatet skiljer sig till viss del från det Freeman påstår. Han menar att rapporten 

ska rikta sig till alla intressenter eftersom de påverkas av företagens val (Freeman 2001). Å 

ena sidan kunde resultatet bekräfta det Freeman hävdar då hälften intervjupersoner ansåg att 

de delar som berörde miljön i rapporten var riktad till alla intressenter (Bilaga 2). Å andra 

sidan säger resultatet emot Freemans påstående om att rapporten riktar sig till alla då 7 av 10 

personer ansåg att ekonomiavsnittet snarare riktade sig till bland annat aktieägare, 

kreditgivare och leverantörer. I det sociala avsnittet ansåg 9 av 10 personer att rapporten inte 

heller riktar sig till alla, utan snarare till medarbetare och jobbsökande (Bilaga 2). En 

intressant tanke är därför att intervjupersonerna anser att rapporten i sin helhet riktar sig till 

alla intressenter, likt Freeman menar, men där varje skilt område i rapporten anses vara riktat 

till olika intressenter. Däremot behöver det inte nödvändigtvis innebära att rapporten endast 

riktas till de intressenter som har en direkt påverkan av den eftersom andra intressenter, utöver 

de som intervjupersonerna nämnde, kan välja att avstå från att investera och ingå ett samarbete 

med ett företag som i den sociala delen i rapporten visar att de inte agerar moraliskt rätt. På 

så vis skulle andra intressenter också påverkas av innehållet i rapporten även om den inte 

direkt är riktad till dem, vilket kan liknas med Freemans påstående om att intressenterna 

påverkas av företagens val. 

 

En ytterligare tanke som är intressant att lyfta fram är kopplingen som vårt resultat har i 

förhållande till O'Dwyer, Unerman och Hessions studie. Forskarna studerar användningen av 
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rapporten i förhållande till vilken intressent som tar del av informationen då de menar att 

användningen ökar när intressenterna blir försedda med information som riktar sig till dem 

(O'Dwyer, Unerman & Hessions 2005). Denna studies empiriska resultatet kan påstås bekräfta 

det O'Dwyer, Unerman & Hession diskuterar eftersom studiens resultat visar på att rapporten 

upplevs som mer användbar när medarbetarna anser att informationen är riktad till dem. Det 

empiriska resultatet visar att hälften av intervjupersonerna upplevde att innehållet om miljön 

riktade sig till dem och de ansåg även att informationen var användbar för dem i deras arbete 

(Bilaga 2). Vidare kan medarbetarnas uppfattning av innehållet om ekonomin även bekräfta 

O'Dwyer, Unerman & Hessions påstående då resultatet visade att 7 av 10 intervjupersoner 

inte ansåg att informationen var riktad till dem och samma personer ansåg inte heller att 

informationen om ekonomin var användbar för dem i deras arbete (Bilaga 2). På så vis kan 

det föreligga ett samband mellan vem rapporten riktar sig mot och hur det påverkar 

användningen av den vilket bekräftar O'Dwyer, Unerman & Hessions studie.  

 

Vidare visar resultatet däremot att  9 av 10 intervjupersoner ansåg att innehållet i det sociala 

området var riktad till medarbetare medan det endast var fyra av dem som ansåg att innehållet 

var användbart i deras dagliga arbete (Bilaga 2). Detta kan innebära att medarbetarna inte 

upplever informationen som mer användbar trots att den är riktad till dem, vilket skiljer sig 

ifrån O'Dwyer, Unerman & Hessions påstående där de anser att rapporten blir mer användbar 

för den intressent innehållet riktar sig till (O'Dwyer, Unerman & Hessions 2015). En faktor 

som kan ligga till grund för denna skillnad kan förvisso bero på att intervjupersonerna 

upplever informationen som mer användbar för medarbetare med en högre position än 

butiksbiträden eftersom de kan göra en skillnad i sociala frågor och har därför en större 

användning av det sociala området i rapporten (Bilaga 2). 

 

Freeman (2001) diskuterar att det finns en relation mellan intressenter och företaget som går 

ut på att båda ska utföra sin del av utbytet för att förbättra relationen. Det empiriska resultatet 

visar att utbytet sker via dialoger som förs i form av bland annat utvecklingssamtal och 

medarbetarundersökningar (Bilaga 2). Det framgick av en medarbetare från Axfood att 

dialogerna var givande för båda parter eftersom det gav en möjlighet att förmedla sina egna 

åsikter tillbaka till företaget (Bilaga 2). Det kan därmed finnas ett samband mellan utbytet 

som sker och hur medarbetare upplever att det påverkar relationen mellan dem och företaget. 
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Detta styrker Freemans påstående om att utbytet behöver ske för att förbättra relationen 

mellan företag och dess intressenter.  

 

Johansen och Nielsen (2011) förklarar att företag bör involvera deras intressenter och föra en 

dialog med dem för att de ska känna sig inkluderade i det arbete som företaget gör. Detta 

påstående skulle kunna styrkas av denna studies resultat då det framgick att 9 av 10 

intervjupersoner ansåg att rapporten inte är ett användbart sätt att ge ut information på då de 

hellre önskade att  förses med informationen i form av utbildningar, muntlig interaktion eller 

möten där de får möjlighet att diskutera innehållet i rapporten (Bilaga 2). På så vis kan 

resultatet visa på att medarbetare upplever att informationen i rapporten hade nått ut till dem 

mer om de hade inkluderats och fört en dialog kring den, vilket kan visa på ett samband med 

Johansen och Nielsens påstående eftersom båda styrker att intressenter bör involveras för att 

informationen ska nå dem.  

 

5.5 Relationen mellan de tre kvalitativa egenskaperna 

Brown och Dillard (2015) diskuterar att beslutsfattanden kan underlättas om man förses med 

relevant information som är aktuell här och nu. Detta resonemang kan ställas i förhållande till 

rapportens relevans och användning som är två av de kvalitativa egenskaperna i denna studie. 

Å ena sidan framgick det av det empiriska resultatet att informationen om miljön både anses 

vara relevant och användbar för samtliga intervjupersoner (Bilaga 2). Anledningen till att 

intervjupersonerna uppfattade informationen om miljön som både relevant och användbar låg 

i att miljöfrågor uppfattades som aktuella då de frekvent lyfts upp i debatter vilket gjorde att 

den relevanta informationen kan användas som god vägledning i praktiken då man bland annat 

får en större förståelse för hur en bör agera i ett konsumtionssamhälle (Bilaga 2). Med andra 

ord blir den relevanta informationen ett verktyg för att fatta miljövänliga beslut, vilket ökar 

rapportens användning. Å andra sidan visade resultatet att informationen om det sociala 

området även ansågs vara relevant för samtliga personer, likt miljön, men att en användning 

av innehållet inte fanns i samma utsträckning för ett butiksbiträde enligt 6 av 10 

intervjupersoner. Det framgick istället att användningen av den relevanta informationen 

ansågs vara betydligt högre för andra medarbetare med en högre arbetsroll eller 

personalansvar, jämfört med ett butiksbiträde (Bilaga 2). Av den anledningen skulle den 

relevanta informationen kunna påverka användningen av innehållet om informationen har en 
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direkt koppling till den arbetsroll medarbetaren har eftersom informationen kan användas i 

praktiken. Det empiriska resultatet kan därmed till viss del bekräfta Brown och Dillards 

resonemang om att relevant information underlättar beslutsfattanden (2015). 

 

Van der Heijden, Driessen och Cramer (2010) påstod att information behöver presenteras i 

mindre omfattning för att uppfattas som begriplig vilket kan liknas med det empiriska 

resultatet i denna studie som visade att 6 av 10 intervjupersoner ansåg att rapporten hade blivit 

blir mer begriplig om det fanns en sammanfattad version eftersom det hade förenklat 

läsningen (Bilaga 2). Det empiriska resultatet stärker det Van der Heijden, Driessen och 

Cramer påstod eftersom både resultatet och forskarna kan påvisa att informationen blir mer 

begriplig när den presenteras i mindre omfattning. Resultatet i denna studie visade att 6 av 10 

intervjupersoner ansåg att hållbarhetsrapporten behöver förkortas för att göra den mer 

begriplig (Bilaga 2). Däremot skulle en förkortning av rapporten för att öka dess begriplighet 

kunna innebära att det kan påverka huruvida informationen som presenteras upplevs som 

relevant. Det kan finnas en risk i att korta ner rapporten i en sammanfattad version eftersom 

det kan innebära att relevant information utelämnas. Av den anledningen kan en ökad 

begriplighet i form av en kortfattad sammanfattning ge en negativ påverkan på hur pass 

relevant informationen upplevs vara. Brown och Dillard (2015) påpekade att relevant 

information ska förses för att intressenterna ska kunna fatta betryggande beslut baserat på den 

informationen i rapporten. En intressant aspekt kan därför vara att en kortfattad version skulle 

kunna innebära att viktig information som hjälper beslutsfattandet utelämnas vilket påverkar 

huruvida rapporten upplevs som relevant eller inte.  

 

En annan koppling som kan göras mellan rapportens kvalitativa egenskaper är den relation 

som rapportens begriplighet och användbarhet har till varandra. Hossain et al (2018) menar 

att företag har som syfte att nå ut med information till sina intressenter på olika sätt för att de 

ska kunna begripa alla områden i en rapport. Vidare menar O'Dwyer, Unerman och Hession 

(2005) att information som organisationen ger ut kommer hjälpa intressenter som använder 

sig av rapporten att fatta betryggande beslut med grund för det som presenteras. Dessa två 

resonemangen kan ställas i relation till varandra och till rapportens två kvalitativa egenskaper 

som är begriplighet och användbarhet. Av intervjuerna framgick det att samtliga personer 

ansåg att det förelåg en hög begriplighet för miljön och alla förutom medarbetarna hos H&M 

Group ansåg att det även förelåg en hög begriplighet inom det sociala området, däremot var 
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det enbart informationen om miljön som uppfattades som användbar för samtliga 

intervjupersoner (Bilaga 2). Resultatet visade på så vis att en hög begriplighet inom 

miljöavsnittet även gav en hög användning av innehållet. Anledningen till att användningen 

var lägre för det sociala området grundade sig i att informationen inte var riktad till deras 

specifika arbetsroll, varför användningen påverkades negativt. Det framgick att en högre 

användning hade funnits för medarbetare inom andra roller (Bilaga 2). Mot bakgrund av detta 

visar resultatet att det är ett krav att en rapport ska vara begriplig för att kunna ha användning 

av den eftersom de inte kan använda informationen om de inte begriper innehållet, men dock 

blir en rapport inte direkt användbar bara för att informationen går att begripa. Resultatet visar 

att användningen även påverkas av vem innehållet är riktad till.  
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6. Slutsats  

Denna studie hade som syfte att bidra med en större klarhet i medarbetarnas uppfattning av 

hållbarhetsrapporter och ta reda på om de upplever att informationen i rapporten riktar sig till 

dem eller enbart till externa intressenter. Studiens slutsatser kommer nedan presenteras utifrån 

de tre forskningsfrågor som uppsatsen bygger på. 

 

Hur begriplig anser medarbetare att informationen  i hållbarhetsrapporten är? 

 

● Inom det sociala och miljömässiga området föreligger en betydligt högre begriplighet 

än det ekonomiska. Intervjupersonerna begrep inte innebörden av det som 

presenterades inom ekonomi då det saknades tydliga förklaringar till diagrammen. För 

de andra två områdena var det grundliga förklaringar i texten och diagram som ökade 

rapportens begriplighet. Det förelåg dessutom en grundkunskap inom miljön som gör  

rapporten mer begriplig. 

 

● För att öka ekonomins begriplighet krävs en mer omfattande text med förklaringar i 

kombination med ett enklare språk. Gällande rapporten i stort önskar medarbetare en 

kortare version med tydliga avgränsningar mellan de tre områdena.  

 

 

Hur användbar anser medarbetare att informationen i hållbarhetsrapporten är i deras 

arbete? 

 

● Samtliga anser att informationen om miljön är användbar då det förelåg en direkt 

koppling till det dagliga arbetet, medan ekonomin visade motsatsen. Det sociala 

området upplevdes som mer användbart för anställda med en högre position och  

personalansvar, snarare än för ett butiksbiträde.  

 

● En hållbarhetsrapport är inte ett användbart sätt att nå ut med information till en 

medarbetare då endast en intervjuperson visste att den existerade. De ansåg att 

användningen hade ökat om informationen istället gavs via utbildningar och muntlig 

interaktion.  
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● Intervjupersonerna anser att hållbarhetsrapporten blir mer användbar när 

informationen som presenteras är riktad till dem. De anser att innehållet om miljön 

och det sociala är riktad till dem, medan ekonomin är riktad till externa intressenter. 

 

Hur relevant eller irrelevant anser medarbetare att informationen i hållbarhetsrapporten är?  

 

● Intervjupersonerna ansåg att de hade för lite grundkunskap för att bedöma huruvida 

informationen om ekonomi är relevant eller irrelevant. För miljön och det sociala 

området ansågs informationen vara relevant och kunde hjälpa till i beslutsfattanden, 

då ämnen som presenteras kan relateras till tidningar och debatter som gör den aktuell 

idag. 

 

Utöver de ovannämnda slutsatserna ger studien en klarhet i relationen mellan de kvalitativa 

egenskaperna. Där framgick att användningen av en hållbarhetsrapport ökar om medarbetare 

förses med relevant information som är direkt kopplad till hen. Vidare visar studien att en hög 

begriplighet kan ske på bekostnad av dess relevans då medarbetare önskar en kortare version 

av rapporten, vilket innebär att viktig information för beslutsfattanden skulle kunna riskera 

att utelämnas. Slutligen visar studien att rapporten behöver vara begriplig för att medarbetare 

ska ha användning av den, men däremot innebär det inte att den blir direkt användbar bara för 

att informationen går att begripa, som tidigare nämnts behöver innehållet vara riktad till en 

för att upplevas som användbart. 

 

Med hjälp av slutsatserna ovan kan vår studie bidra med att få en större klarhet i hur 

medarbetare anser att rapportens begriplighet, användbarhet och relevans utspelar sig. 

Eftersom det föreligger en brist på forskning kring medarbetarnas begriplighet av en 

hållbarhetsrapport (Onkila, Mäkelä & Järvenpää 2018) skulle vår studie kunna studie bidra 

till en ökad klarhet om denna kvalitativa egenskap utifrån just detta perspektiv. Vidare 

framgår det att användningen av hållbarhetsrapporter minskat (Arvidsson 2017), varför denna 

studie valt att undersöka rapportens användbarhet och hur användningen av en rapport kan 

förbättras. Till sist studeras huruvida det som presenteras är relevant eftersom det har varit en 

utmaning att förse intressenterna med sådan information (Wagner Mainardes, Alves & 

Raposo 2012). Av den anledningen har vår studie valt att undersöka denna egenskap för att 

få en större förståelse för rapportens relevans och vad medarbetare anser är relevant 
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information som de efterfrågar. Vidare ger studien en klarhet i huruvida intervjupersonerna 

anser att rapporten är riktad till dem eller till externa intressenter. Detta perspektiv i 

kombination med de kvalitativa egenskaperna har tidigare inte undersökt, varför vår studie 

kan bidra med en större förståelse inom dessa områden.  
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7. Diskussion och förslag på framtida forskning 

Något som vi inte hade förväntat oss i vår studie som är intressant att diskutera är dialogen 

som förs med medarbetarna. Det framgick av intervjuerna att det inte förelåg dialoger 

kopplade till rapporten, vilket gjorde att svaren på frågan gällande detta handlade om dialogen 

som förs i stort på arbetsplatsen, snarare än i förhållande till rapporten. Svaren om dialogen 

bidrog således inte till en bättre uppfattning av rapportens begriplighet, användbarhet och 

relevans eftersom det inte fanns en direkt koppling till rapporten. Förvisso visade resultatet 

att det fanns en efterfrågan hos medarbetare att ta del av informationen i rapporten i form av 

dialoger. Detta tyder på att företag behöver involvera sina medarbetare i fler dialoger som rör 

rapporten med tanke på att dem inte tar del av den på egen hand. Vidare är det intressant att 

diskutera huruvida relationen mellan rapportens begriplighet och användbarhet hade 

påverkats om det hade förts en dialog kring hållbarhetsrapporten, eftersom det empiriska 

resultatet i vår studie visade att en ökad begriplighet kunde underlätta användningen av 

rapporten. En intressant tanke är därför om rapporten i stort hade uppnått en högre 

begriplighet och genom detta en större användning om det det hade förts en dialog med 

medarbetarna om hållbarhetsrapporten och inte bara en dialog i stort på arbetsplatsen som inte 

är direkt relaterat till rapporten.  

 

En annan tanke som kan diskuteras är om medarbetarnas uppfattning av de tre kvalitativa 

egenskaperna påverkas beroende på om hållbarhetsrapporten är en regional eller 

koncerngemensam version. I en koncerngemensam version innefattas olika branscher i 

rapporten, vilket skulle kunna påverka de tre kvalitativa egenskaperna negativt då 

medarbetare inte är bekanta med all informationen som presenteras. Inom ICA Gruppen AB, 

som är en koncern, innefattas branscher från matbutik till bank. Detta kan jämföras med Lidl 

Sverige som har en regional version där enbart information från samma kedja presenteras. Av 

den anledningen skulle en koncerngemensam version kunna leda till en större utmaning för 

företag att upprätta en rapport som i sin helhet uppfattas som begriplig, användbar och 

relevant för medarbetare då de är mer bekanta med information relaterat till den bransch de 

själva är verksamma inom. Trots att vår studie undersökt två olika versioner kunde den inte 

fånga upp en skillnad mellan dessa. En anledning till detta skulle kunna grundas i att endast 

en av fyra hållbarhetsrapporter representerade en regional version, vilket motsvarade två 

intervjupersoner. Med andra ord avsåg den regionala versionen endast en liten del av den hela 

studien.  
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En annan aspekt som vi inte tagit hänsyn till i vår studie som är intressant att diskutera är om 

studien hade uppnått ett annat resultat om vi inte hade avgränsat oss till en specifik arbetsroll, 

utan studerat medarbetare i sin helhet. Det visade sig efter empiriinsamlingen att 

butiksbiträden i vissa fall inte ansåg rapporten var begriplig, användbar eller relevant för deras 

specifika arbetsroll, men menade att rapporten till stor sannolikhet hade uppnått detta för 

andra medarbetare i företaget med andra roller och kunskapsområden. Vi skulle därför föreslå 

en framtida forskning som fokuserar på olika arbetsroller i en organisation och inte bara 

butiksbiträden då detta kan ge en större helhetsbild över alla medarbetares uppfattning om 

hållbarhetsrapporten.  

 

Avslutningsvis skulle vi föreslå att samma studie kan genomföras, men där 

hållbarhetsrapporter som använder sig av ett annat ramverk än GRI studeras. Det skulle vara 

intressant att undersöka om rapportens begriplighet, användbarhet och relevans skiljer sig om 

en rapport är uppbyggd utifrån andra ramverk och standarder såsom UN Global Compact, 

ISO 26000 eller FN:s Guiding Principles Reporting Framework. Det skulle vara användbart 

för företag att få en bild över vilket ramverk som är det mest effektiva för att nå ut med 

information till sina medarbetare. Det skulle därför vara intressant att utföra en komparativ 

studie där olika ramverk jämförs i förhållande till varandra för att ta reda på om medarbetare 

upplever någon skillnad mellan dem.  
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 

Inledande frågor 

1. Känner du till att det finns en hållbarhetsrapport?  

 

2. Har du någon gång läst rapporten? Om inte, genom vilka informationskanaler tar ni 

del av hållbarhet i företaget?  

  

Ekonomi 

3. Anser du att informationen som presenteras i hållbarhetsrapporten är lätt att förstå 

inom området ekonomi? Utveckla varför. 

 

4. Hur anser du att den information som presenteras gällande ekonomi i 

hållbarhetsrapporten är användbar i ditt arbete? 

 

5. Anser du att informationen är relevant/irrelevant? Utveckla varför. 

 

6. Vilken intressent anser du att hållbarhetsrapporten riktar sig till inom området 

ekonomi? 

 

7. Upplever du att företaget för en dialog med dig som medarbetare inom området 

ekonomi? 

  

Miljö 

8. Anser du att informationen som presenteras är lätt att förstå i hållbarhetsrapporten 

inom området miljö? Utveckla varför.  

 

9. Hur anser du att den information som presenteras gällande miljö i 

hållbarhetsrapporten är användbar i ditt arbete? 

 

10. Anser du att informationen är relevant/irrelevant? Utveckla varför.  

 

11. Vilken intressent anser du att hållbarhetsrapporten riktar sig till inom området miljö? 

 



 
 
 

12. Upplever du att företaget för en dialog med dig som medarbetare inom arbetet med 

miljöfrågor?  

  

Social  

13. Anser du att informationen som presenteras är lätt att förstå i hållbarhetsrapporten 

inom det sociala området? Utveckla varför. 

 

14. Hur anser du att den information som presenteras gällande de sociala i 

hållbarhetsrapporten är användbar i ditt arbete? 

 

15. Anser du att informationen är relevant/irrelevant? Utveckla varför.  

 

16. Vilken intressent anser du att hållbarhetsrapporten riktar sig till inom det sociala 

området? 

 

17. Upplever du att företaget för en dialog med dig som medarbetare inom arbetet med 

sociala frågor?  

  

Hållbarhetsrapporten i stort 

18. Hur anser du att utformningen av hållbarhetsrapporten kan förbättras för att 

informationen som presenteras ska få en ökad begriplighet?  

 

19. Anser du att en hållbarhetsrapport är ett användbart sätt att nå ut med information till 

medarbetare? Utveckla varför.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Bilaga 2 - Sammanfattning av intervjuer 

Medarbetare från Axfood 

Fråga 1. Känner du till att det finns en hållbarhetsrapport? 

Intervjuperson 1 Nej. 

Intervjuperson 2 Nej. 

Intervjuperson 3 Nej. 

 

Fråga 2. Har du någon gång läst rapporten? Om inte, genom vilka informationskanaler 
tar ni del av hållbarhet i företaget? 

Intervjuperson 1 Nej. Information om miljön ges via utbildningar. 

Intervjuperson 2 Nej. Information om hållbarhet sker via utbildningar och samtal med chefer.  

Intervjuperson 3 Nej. Information om hållbarhet diskuteras regelbundet på personalmöten, morgonmöten 
och utbildningar.  

 

Fråga 3. 
 

Anser du att informationen som presenteras i hållbarhetsrapporten är begriplig  
inom området ekonomi? Utveckla varför. 

Intervjuperson 1 Det finns många komplicerade begrepp. Diagram med förändringar över år ger en tydlig 
helhetsbild, men hen begriper inte innebörden av det som presenteras.  

Intervjuperson 2 Det finns inte mycket information om ekonomin, men det lilla som finns är begripligt. 
Att ge informationen i form av stapeldiagram, bilder och i kort punktform gjorde den 
begriplig.  

Intervjuperson 3 Den är lite svår att begripa, men det är lättare när den presenteras i tabellform eller 
diagram när man inte är van med vissa ord. 

 

Fråga 4. 
 

Hur anser du att den information som presenteras gällande ekonomi i 
hållbarhetsrapporten är användbar i ditt yrke? 

Intervjuperson 1 Den är inte användbar i hens arbete, men sannolikt mer användbar för medarbetare som 
arbetar inom ekonomi. 

Intervjuperson 2 Den är inte användbar för informationen är svår att koppla till sig själv då den inte är 
relaterad till hens arbete.  

Intervjuperson 3 De arbetar med ekonomi i form av merförsäljning och mål, men detta är information 
som ges på arbetsplatsen och inte via rapporten. Därför blir inte rapporten användbar ur 
den synpunkten.  

 

Fråga 5. Anser du att informationen är relevant/irrelevant? Utveckla varför. 



 
 
 

Intervjuperson 1 Den är relevant då rapporten presenterar företagens mål idag och framtida mål.  

Intervjuperson 2 Det finns väldigt lite information, varför en bedömning är svår att göra. Det är relevant 
att ge information om nya butiker som öppnas nu, men irrelevant att skriva om 
finansiella mål då detta inte säger något om hur det är nu, utan bara vart de vill nå.  

Intervjuperson 3 Ja, den är relevant för den visar hur de går för Axfood, hur Axfood utvecklas och hur 
våra jobb påverkar företaget. 

 

Fråga 6. 
 

Vilken intressent anser du att hållbarhetsrapporten riktar sig till inom området 
ekonomi? 

Intervjuperson 1 Den riktar sig till aktieägare. 

Intervjuperson 2 Den riktar sig till samhället, leverantörer, medarbetare och aktieägare. 

Intervjuperson 3 Den riktar sig till de som sitter på ekonomiavdelningen och ägarna.  

 

Fråga 7. 
 

Upplever du att företaget för en dialog med dig som medarbetare inom området 
ekonomi? 

Intervjuperson 1 Dialoger sker via möten där bland annat försäljningsmål diskuteras.  

Intervjuperson 2 Nej, det förs ingen dialog.   

Intervjuperson 3 Både ja och nej. Det förs dialoger kring butikens ekonomi, men inte Axfoods ekonomi 
i det stora hela. Det är endast en liten del av ekonomin som man får ta del av.  

 

Fråga 8. 
 

Anser du att informationen som presenteras i hållbarhetsrapporten är begriplig 
inom området miljö? Utveckla varför.  

Intervjuperson 1 Den är lättbegriplig trots mycket text. Det är en bra balans mellan text, bilder och tydliga 
rubriker. 

Intervjuperson 2 Det finns en högre begriplighet när det skrivs om områden hen kan relatera till, exempel 
svinn, plastpåsar och ekologiska varor. Det övriga om transporter och liknande är inte 
lika begripligt. 

Intervjuperson 3 Det är begripligt då hen är van med de flesta begreppen då de förekommer i arbetet. 
Informationen är lättare att förstå om det skrivs i en kortare version än en lång text.  

 

Fråga 9. 
 

Hur anser du att den informationen som presenteras gällande miljö i 
hållbarhetsrapporten är användbar i ditt yrke? 

Intervjuperson 1 Den är användbar för informationen tillämpas i det dagliga yrket, exempelvis en 
minskad plastkonsumtion, mer ekologiska-, vegetariska- och kravmärkta varor.  

Intervjuperson 2 Informationen om källsortering är användbar. Resterande information är inte användbar 
för det är inget hen jobbar med. 



 
 
 

Intervjuperson 3 Den är användbar genom att de arbetar med att sätta upp mål för svinn på arbetsplatsen, 
vilket framgår av rapporten, exempelvis “Svinnsmarta erbjudanden” där varor med kort 
datum säljs till ett billigare pris.  

 

Fråga 10. Anser du att informationen är relevant/irrelevant? Utveckla varför. 

Intervjuperson 1 Den är relevant. Informationen ligger i tiden på grund av ständiga debatter om hur 
företag ska förbättra sitt miljötänk. De är tydliga i rapporten om vilka miljömål som är 
uppnådda, inte är uppnådda och vilka de arbetar med just nu för att förbättras.  

Intervjuperson 2 Den är relevant. Detta eftersom miljön är ett aktuellt ämne och eftersom det efterfrågas 
av både kunder och samhället måste företagen kunna ha svar på tal om hur de försöker 
arbeta mer miljövänligt.  

Intervjuperson 3 Den är relevant då miljön är en självklar sak som vi alla på något sätt bryr oss om.  

 

Fråga 11. 
 

Vilken intressent anser du att hållbarhetsrapporten riktar sig till inom området 
miljö? 

Intervjuperson 1 Den riktar sig till alla eftersom miljön påverkar alla intressenter. 

Intervjuperson 2 Den är inte riktad till någon specifik intressent, utan allihopa.  

Intervjuperson 3 Den riktar sig till alla i samhället.  

 

Fråga 12. 
 

Upplever du att företaget för en dialog med dig som medarbetare inom arbetet 
med miljöfrågor? 

Intervjuperson 1 Det sker en dialog mellan medarbetare och chefer där de blir informerade om hur de 
ska arbeta mer miljövänligt, ex. vara noga att ta betalt för plastpåsar.   

Intervjuperson 2 Det fördes en dialog vid anställningens början om källsortering, men inget mer utöver 
det.  

Intervjuperson 3 Det förs en dialog om miljön via diskussioner och möten. 

 

Fråga 13. 
 

Anser du att informationen som presenteras i hållbarhetsrapporten är begriplig 
inom det sociala området? Utveckla varför. 

Intervjuperson 1 Den är väldigt lätt att begripa. Informationen är sammanhängande och tydlig med 
bilder.  

Intervjuperson 2 Ja, informationen är lätt att begripa. Det är positivt med många bilder som gör arbetet 
mer verkligt och användandet av rubriker som lockar läsaren.  

Intervjuperson 3 Ja, informationen är väldigt tydlig vilket underlättar förståelsen. 

 

Fråga 14. Hur anser du att den information som presenteras gällande det sociala i 



 
 
 

 hållbarhetsrapporten är användbar i ditt yrke? 

Intervjuperson 1 Informationen om arbetsmiljön är något användbar, men i övrigt är den inte användbar 
i yrket. Den ger snarare en ökad medvetenheten om hur Axfood arbetar mot sina 
sociala mål.  

Intervjuperson 2 Det är inte användbart i arbetet. Det står om hur de behandlar sina medarbetare och 
leverantörer, vilket får mig att trivas och bli stolt över min arbetsgivare, men rent 
praktiskt har jag ingen användning av det.  

Intervjuperson 3 Den är användbar för genom rapporten vet hen nu vad som kan förväntas av sin 
arbetsgivare och sina kollegor.  

 

Fråga 15. Anser du att informationen är relevant/irrelevant? Utveckla varför. 

Intervjuperson 1 Informationen är relevant då det påverkar det dagliga arbetet och för att frågor om 
jämställdhet och integration är ett hett ämne att prata om nu.  

Intervjuperson 2 Det skrivs hur medarbetarnas villkor ska förbättras och mål för framtiden, exempelvis 
en ökad mångfald. Det finns mycket fokus på arbetsrätt i tidningar och på nyheterna 
nu, varför det är relevant.  

Intervjuperson 3 Det är relevant information, men hen önskar att Axfood hade arbetat mer på det sätt 
som påstås i rapporten då det förekommer maktmissbruk och kränkande beteenden i 
butiken.  

 

Fråga 16.  Vilken intressent anser du att hållbarhetsrapporten riktar sig till inom det 
sociala området? 

Intervjuperson 1 Information riktar sig till både aktieägare och medarbetare. 

Intervjuperson 2 Den riktar sig till alla som är anställda på Axfood och till deras leverantörer.  

Intervjuperson 3 Informationen riktar sig i första hand till alla som är anställda på Axfood. 

 

Fråga 17. Upplever du att företaget för en dialog med dig som medarbetare inom arbetet 
med sociala frågor? 

Intervjuperson 1 Det sker en dialog genom utvecklingssamtal där det pratas om trivsel på jobbet och 
vilka mål de arbetar mot.   

Intervjuperson 2 Det sker dialoger via utvecklingssamtal och medarbetarundersökningar. Dialogen är 
givande åt båda hållen då hen dels får möjlighet att ställa frågor till sin arbetsgivare 
och själv få feedback.  

Intervjuperson 3 Det förs en dialog genom möten och utvecklingssamtal där de diskuterar hur de trivs 
och vilka mål de har inom företaget. Det utförs även årliga medarbetarundersökningar 
där medarbetare får tycka till.  

 



 
 
 

Fråga 18. Hur anser du att utformningen av hållbarhetsrapporten kan förbättras för att 
informationen som presenteras ska få en ökad begriplighet? 

Intervjuperson 1 Ha mer informationsrik text inom ekonomin för att öka begripligheten. 

Intervjuperson 2 Ha en rapport på färre sidor som gör att man orkar ta sig an den, exempelvis genom att 
minska storleken på alla bilder som är uppemot en halv sida.  

Intervjuperson 3 Ha en kortare rapport då hen har svårt att koncentrera sig vid långa texter. En rapport 
i form av en e-bok hade varit att föredra där man kan lyssna på texten istället för att 
läsa den. 

 

Fråga 19. Anser du att en hållbarhetsrapport är ett användbart sätt att nå ut med 
information till medarbetare? Utveckla varför.  

Intervjuperson 1 Ja, informationen kan bidra med en helhetsbild över företaget. Däremot bör 
medarbetarna bli informerade att rapporten finns och få mail om hållbarhetsarbetet i 
stort för att kunna få en större förståelse för rapporten.  

Intervjuperson 2 Det är inte ett användbart sätt att nå ut med information. Bättre att få informationen via 
möten eller direkta dialoger med chefer och ansvariga. 

Intervjuperson 3 Det är ett användbart sätt att nå ut med information om det sker i kombination av möten 
och utbildningar där man kan diskutera innehållet. Att bara ha en hållbarhetsrapport är 
inte användbart.  

 
Medarbetare från H&M Group 

Fråga 1. 
 

Känner du till att det finns en hållbarhetsrapport? 

Intervjuperson 4 Nej. 

Intervjuperson 5 Nej. 

 

Fråga 2. 
 

Har du någon gång läst rapporten? Om inte, genom vilka informationskanaler 
tar ni del av hållbarhet i företaget? 

Intervjuperson 4 Nej. Information ges via personalmöten. 

Intervjuperson 5 Nej. Information sker via möten. 

 

Fråga 3. Anser du att informationen som presenteras i hållbarhetsrapporten är begriplig 
inom området ekonomi? Utveckla varför. 

Intervjuperson 4 Den är inte lätt att begripa med anledning av att den är skriven på engelska och inte 
pedagogisk.  

Intervjuperson 5 Den är inte begriplig.  

 



 
 
 

Fråga 4. Hur anser du att den information som presenteras gällande ekonomi i 
hållbarhetsrapporten är användbar i ditt arbete? 

Intervjuperson 4 Den är inte användbar i arbetet. 

Intervjuperson 5 Nej, den är inte användbar.  

 

Fråga 5. Anser du att informationen är relevant/irrelevant? Utveckla varför. 

Intervjuperson 4 Hen förstår inte ekonomin och kan därför inte bedöma om informationen är relevant 
eller irrelevant.  

Intervjuperson 5 Hen kunde inte skapa sig en uppfattning om informationen som var väldigt kort och kan 
därav inte bedöma om den är relevant.  

 

Fråga 6. Vilken intressent anser du att hållbarhetsrapporten riktar sig till inom området 
ekonomi? 

Intervjuperson 4  Den är riktad mot aktieägare. 

Intervjuperson 5 I och med att hen inte har någon uppfattning om innehållet kan en bedömning om 
intressenterna inte göras.  

 

Fråga 7. Upplever du att företaget för en dialog med dig som medarbetare inom området 
ekonomi? 

Intervjuperson 4 Det sker en dialog via möten där budget och mål diskuteras.  

Intervjuperson 5 Dialoger sker via morgonmöten om försäljningen och tävlingar relaterade till 
försäljning. 

 

Fråga 8. Anser du att informationen som presenteras i hållbarhetsrapporten är begriplig 
inom området miljö? Utveckla varför.  

Intervjuperson 4 Den är lätt att begripa då hen är intresserad och insatt i miljöfrågor. 

Intervjuperson 5 Den är begriplig. Det är positivt med bilder, tabeller och tydliga texter. 
Informationsrikt, välstrukturerat och intresseväckande. Några komplicerade ord på 
engelska, men helheten förstås.  

 

Fråga 9. Hur anser du att den informationen som presenteras gällande miljö i 
hållbarhetsrapporten är användbar i ditt arbete? 

Intervjuperson 4 Information om återvinning av begagnade kläder är användbart då hen arbetar med 
detta. Rapporten uppdaterar om målen och skapar en delaktighet för medarbetare som 
är med och bidrar till ett mer miljövänligt företag. 

Intervjuperson 5 Den är användbar då den ökar kunskapen och motivationen på arbetsplatsen.  



 
 
 

 

Fråga 10. Anser du att informationen är relevant/irrelevant? Utveckla varför. 

Intervjuperson 4  Den är relevant för miljön har aldrig varit så viktig. Gör H&M skillnad kanske andra 
företag vill agera på samma sätt.  Det är viktigt att informera hur man i ett 
konsumtionssamhälle kan shoppa miljövänligt.  

Intervjuperson 5 Den är relevant då rapporten utgår från det som är aktuellt nu. Undersökningarna i 
rapporten har skett nu och inte en lång tid tillbaka. 

 

Fråga 11. Vilken intressent anser du att hållbarhetsrapporten riktar sig till inom området 
miljö? 

Intervjuperson 4 Den riktar sig till kunderna. 

Intervjuperson 5 Den riktar sig till alla intressenter.  

 

Fråga 12. Upplever du att företaget för en dialog med dig som medarbetare inom arbetet 
med miljöfrågor? 

Intervjuperson 4 Det förs en dialog om klädinsamlingen och när de började ta betalt för kassarna. 
Dialogen sker inte bara mellan chefer och medarbetare, utan även medarbetarna 
emellan.  

Intervjuperson 5 Det förs en dialog om hur man sorterar rätt och att man ska ta betalt för kassarna. Det 
är viktigt att vi tänker på miljön. 

 

Fråga 13. Anser du att informationen som presenteras  i hållbarhetsrapporten är begriplig 
inom det sociala området? Utveckla varför. 

Intervjuperson 4 Den är lätt att förstå, men hade varit bättre om den var skriven på svenska. Det är 
positivt att den innehåller mycket bilder och färg som lockar kreativa och visuella 
personer, likt de som jobbar i butik. 

Intervjuperson 5 Den är begriplig. Färg, bilder och tabeller är positivt. Tabellerna ger en tydlig bild på 
hur man arbetat med jämställdhetsfrågor. Däremot önskas en version på svenska som 
skulle underlättat förståelsen.  

 

Fråga 14. Hur anser du att den information som presenteras gällande det sociala i 
hållbarhetsrapporten är användbar i ditt arbete? 

Intervjuperson 4 All information är inte användbar, men vissa delar är användbara för den hjälper hen att 
veta hur man ska bemöta sina kollegor och kunderna i butiken.  

Intervjuperson 5 Vissa delar är användbara då det ökar motivationen att prestera bättre, men i övrigt är 
rapporten mer användbar för chefer då dem kan göra den stora skillnaden.  

 

Fråga 15. Anser du att informationen är relevant/irrelevant? Utveckla varför. 



 
 
 

Intervjuperson 4 Det är relevant med anledning av att människors lika rätt alltid är viktigt. Om H&M kan 
föregå med gott exempel om hur de hanterar sociala frågor kan det smitta av sig till 
andra företag.  

Intervjuperson 5 Informationen är relevant och viktig då det i dagsläget föreligger debatter om 
jämställdhet. 

 

Fråga 16. Vilken intressent anser du att hållbarhetsrapporten riktar sig till inom det sociala 
området? 

Intervjuperson 4 Den riktar sig till medarbetare, jobbsökande och kunder.  

Intervjuperson 5 Den riktar sig till  kunderna.  

 

Fråga 17. Upplever du att företaget för en dialog med dig som medarbetare inom arbetet med 
sociala frågor? 

Intervjuperson 4 Det förs inte några dialoger. 

Intervjuperson 5 Det förs ingen dialog.  

 

Fråga 18. Hur anser du att utformningen av hållbarhetsrapporten kan förbättras för att 
informationen som presenteras ska få en ökad  begriplighet?  

Intervjuperson 4 Ha den på svenska och minska texten. Vidare önskas tydligare avgränsningar mellan 
områdena ekonomi, miljö och det sociala.  

Intervjuperson 5 Rapporten ska vara lite kortare och vara uppbyggd med ett enklare språk. Den önskas i 
andra språk än engelska så fler kan ta del av den.   

 

Fråga 19. Anser du att en hållbarhetsrapport är ett användbart sätt att nå ut med 
information till medarbetare? Utveckla varför.  

Intervjuperson 4 Det är inte ett användbart sätt. Det är bättre om någon presenterar rapporten i butik eller 
via videopresentation där man får veta varför man läser den och vad man kan få ut av 
att läsa den.  

Intervjuperson 5 Det är inte ett användbart sätt. Information bör ges ut via presentationer, muntliga 
interaktion, utbildning och seminarium.  

 
Medarbetare från ICA Gruppen AB 

Fråga 1. 
 

Känner du till att det finns en hållbarhetsrapport? 

Intervjuperson 6 Nej. 

Intervjuperson 7 Ja.  



 
 
 

Intervjuperson  8 Nej.  

 

Fråga 2. 
 

Har du någon gång läst rapporten? Om inte, genom vilka informationskanaler tar 
ni del av hållbarhet i företaget? 

Intervjuperson 6 Nej. Information om miljön pratas om på personalmöten.  

Intervjuperson 7 Nej. Informationen om hållbarhet presenteras genom utbildningar.  

Intervjuperson 8 Nej. Ingen djupgående information om hållbarhet ges.   

 

Fråga 3. Anser du att informationen som presenteras i hållbarhetsrapporten är begriplig 
inom området ekonomi? Utveckla varför. 

Intervjuperson 6 Det är ett komplicerat språk med okända begrepp eftersom hen inte kommit i kontakt 
med det tidigare. Definitionen av begreppen var dessutom inte tillräckligt omfattande för 
att förstå dem.  

Intervjuperson 7 Den är begriplig eftersom den har tydliga tabeller och även GRI-index som var ett bra 
hjälpmedel vid lokaliseringen i rapporten.  

Intervjuperson 8 Den är begriplig eftersom informationen är kortfattad däremot är det svårt att förstå 
innehållet av det som står. 

 

Fråga 4. Hur anser du att den information som presenteras gällande ekonomi i 
hållbarhetsrapporten är användbar i ditt arbete? 

Intervjuperson 6 Det är inte användbart i  arbetet eftersom den upplevs rikta sig till chefer som är delaktiga 
i diskussioner om ekonomin.  

Intervjuperson 7 Det är inte användbart eftersom hen inte har användning för information praktiskt som 
butiksbiträde.  

Intervjuperson 8 Den är inte användbar eftersom det är allmän information som inte går att använda i det 
dagliga arbetet. Informationen upplevs som mer användbar för anställda med högre 
positioner.  

 

Fråga 5. Anser du att informationen är relevant/irrelevant? Utveckla varför. 

Intervjuperson 6 Informationen är inte relevant eftersom rapporten baseras på förra årets siffror och inte 
vad som händer nu.  

Intervjuperson 7 Informationen är relevant eftersom de risker som presenteras är risker som sker här och 
nu och är kopplade till klimatförändringar..  

Intervjuperson 8 Det går inte att besvara om informationen är relevant eftersom hen inte är tillräckligt 
insatt inom ämnet ekonomi.  

 



 
 
 

Fråga 6. Vilken intressent anser du att hållbarhetsrapporten riktar sig till inom området 
ekonomi? 

Intervjuperson 6 Främst banker som lånar ut pengar till ICA Gruppen.  

Intervjuperson 7 Den är riktad till banker och leverantörer eftersom de ingår i ett samarbete med ICA.   

Intervjuperson 8 Informationen riktas till aktieägare och potentiella investerare till ICA.  

 

Fråga 7. Upplever du att företaget för en dialog med dig som medarbetare inom området 
ekonomi? 

Intervjuperson 6 Lite, de sker dialoger antingen via personalmöten eller utvecklingssamtal.  

Intervjuperson 7 Det förs dialoger i form av interna utbildningar och möten där de diskuterar mål för 
försäljningen.  

Intervjuperson 8 Det förs inga dialoger om ekonomin. 

 

Fråga 8. Anser du att informationen som presenteras i hållbarhetsrapporten är begriplig 
inom området miljö? Utveckla varför.  

Intervjuperson 6 Den är lätt att begripa eftersom hen hade mer grundkunskap om miljön.  

Intervjuperson 7 Den är begriplig eftersom det innehåller tabeller och inga komplicerade begrepp.  

Intervjuperson 8 Den är begriplig eftersom det är information som hen har kunskap om sedan tidigare. Det 
som även ökade begripligheten är diagram som visar hur arbetet har utförts och skiljer 
sig över år.  

 

Fråga 9. Hur anser du att den information som presenteras gällande miljö i 
hållbarhetsrapporten är användbar i ditt arbete? 

Intervjuperson 6 Miljöfrågor är något de berör på jobbet. I deras praktiska arbete får de information om 
hur de ska minska svinnet, men utöver den informationen är rapporten inte användbar i 
arbetet.  

Intervjuperson 7 Den är användbar då den används i deras dagliga arbete. De arbetar aktivt i butiken för 
att minska matsvinnet bland annat.  

Intervjuperson 8 Den är användbar i arbetet eftersom medarbetare behöver ha en uppfattning om det som 
står då de jobbar nära alla varor i butiken. På så vis kan det användas dagligen.   

 

Fråga 10. Anser du att informationen är relevant/irrelevant? Utveckla varför.  

Intervjuperson 6 Den är relevant eftersom miljöfrågor är aktuella och ligger i tiden.    

Intervjuperson 7 Den är relevant då miljöfrågor har blivit aktuella för företag. 

Intervjuperson 8 Den är relevant eftersom informationen visar på viktiga ämnen just nu.  



 
 
 

 

Fråga 11. Vilken intressent anser du att hållbarhetsrapporten riktar sig till inom området 
miljö? 

Intervjuperson 6 Den riktar sig till de som vill samarbeta med ICA och även kunder som handlar.  

Intervjuperson 7 Den riktar sig till främst media, men även kunder och aktieägare.  

Intervjuperson 8 Den riktar sig mest till kunderna.  

 

Fråga 12. Upplever du att företaget för en dialog med dig som medarbetare inom arbetet med 
miljöfrågor? 

Intervjuperson 6 Den dialog som fördes mellan medarbetare och chefer skedde genom personalmöten där 
de diskuterade svinn.  

Intervjuperson 7 Det förs en dialog emellanåt via bland annat utbildningar inom ämnet för att kunna 
använda det i arbetet.  

Intervjuperson 8 Det sker inte kontinuerliga dialoger, men däremot förekommer någon form av dialoger 
såsom utbildningar och samtal på jobbet.   

 

Fråga 13. Anser du att informationen som presenteras i hållbarhetsrapporten är begriplig 
inom det sociala området? Utveckla varför. 

Intervjuperson 6 Den är lätt att begripa. Bra med diagram då det visar förändringen över år. Det var även 
lättare att förstå då det var kort och koncist inom varje del.  

Intervjuperson 7 Den är lätt att begripa och lättläslig eftersom det inte finns mycket text utan mest tabeller. 

Intervjuperson 8 Den är begriplig eftersom texten inte är för omfattande. 

 

Fråga 14. Hur anser du att den information som presenteras gällande de sociala i 
hållbarhetsrapporten är användbar i ditt arbete? 

Intervjuperson 6 Det är inte användbart eftersom det inte går att koppla till det dagliga arbetet.  

Intervjuperson 7 Den är inte användbar för intervjupersonen i sitt dagliga arbete som kassörska eftersom 
hen inte kan relatera till det som står i rapporten.  

Intervjuperson 8 Den är inte användbar eftersom den upplevs vara användbar för andra anställda med en 
ledarroll.  

 

Fråga 15. Anser du att informationen är relevant/irrelevant? Utveckla varför? 

Intervjuperson 6 Ja, det finns en ständig diskussion om de ämnen som berörs vilket gör den relevant.  

Intervjuperson 7 Det är relevant information eftersom sociala frågor är viktiga både idag och i framtiden.  



 
 
 

Intervjuperson 8 Det är relevant information eftersom det ger en bild av hur företaget jobbar med sociala 
frågor nu.  

 

Fråga 16. Vilken intressent anser du att hållbarhetsrapporten riktar sig till inom det sociala 
området? 

Intervjuperson 6 Informationen riktar sig till företaget själva eftersom den kan användas som vägledning 
för dem. Den riktar sig även till medarbetare och chefer.  

Intervjuperson 7 Den riktar sig till främst till media och kunder, men även till arbetssökande eftersom det 
skrivs mycket om medarbetare.  

Intervjuperson 8 Den riktar sig mest till framtida personal som kommer söka en anställning.  

 

Fråga 17. Upplever du att företaget för en dialog med dig som medarbetare inom arbetet med 
sociala frågor? 

Intervjuperson 6 Det förs ingen direkt dialog om de sociala frågorna.  

Intervjuperson 7 Det förs ingen dialog mellan hen och företaget. 

Intervjuperson 8 Det förs inga dialoger eftersom det enbart sker utvecklingssamtal med heltidsanställda 
och inte deltidsanställd.  

 

Fråga 18. Hur anser du att utformningen av hållbarhetsrapporten kan förbättras för att 
informationen som presenteras ska få en ökad  begriplighet?  

Intervjuperson 6 Genom att minska texten och använda ett mindre komplicerat språk. Det bör finnas en 
kortfattad del om de viktigaste delarna. 

Intervjuperson 7 Ha en sammanfattad version för medarbetare och kunder eftersom det är svårt att skilja 
på vad som är riktat till medarbetare och till andra intressenter.   

Intervjuperson 8 Ha mer tabeller och enklare texter.  

 

Fråga 19. Anser du att en hållbarhetsrapport är ett användbart sätt att nå ut med information 
till medarbetare? Utveckla varför.  

Intervjuperson 6 Nej, det hade varit bättre med möten och utbildningar där det förs en dialog om rapporten.  

Intervjuperson 7 Nej, informationen borde förmedlas genom möten och utbildningar.  

Intervjuperson 8 Nej, det är mer användbart om företaget informerar om rapporten och vad den innebär. 
Det hade varit bättre med presentationer om rapportens innehåll och de delar som 
specifikt riktar sig till medarbetare. 

 
Medarbetare från Lidl Sverige 

Fråga 1. Känner du till att det finns en hållbarhetsrapport? 



 
 
 

 

Respondent 9 Nej. 

Respondent 10 Nej.  

 

Fråga 2. 
 

Har du någon gång läst rapporten? Om inte, genom vilka informationskanaler 
tar ni del av hållbarhet i företaget? 

Intervjuperson 9 Nej. Information ges via möten.  

Intervjuperson 10 Nej. Information om hållbarhet ges på personalmöten där miljöfrågor lyft upp.  

 

Fråga 3. Anser du att informationen som presenteras i hållbarhetsrapporten är begriplig 
inom området ekonomi? Utveckla varför. 

Intervjuperson 9 Den är svår att begripa då informationen är krånglig. 

Intervjuperson 10 Den är tydligt strukturerad med tabeller, men det går inte att begripa innebörden.  

 

Fråga 4. Hur anser du att den information som presenteras gällande ekonomi i 
hållbarhetsrapporten är användbar i ditt arbete? 

Intervjuperson 9 Den är inte användbart för butiksbiträden, utan snarare för chefer och ansvariga som 
arbetar med det.  

Intervjuperson 10 Informationen är bra, men inte användbar i arbetet.  

 

Fråga 5. Anser du att informationen är relevant/irrelevant? Utveckla varför. 

Intervjuperson 9 Hen har inte tillräckligt med kunskap för att kunna göra en bedömning om rapportens 
relevans.  

Intervjuperson 10 En bedömning om relevans kan inte göras då hen inte är insatt i ämnet och blir därav 
svårt att svara på frågan.  

 

Fråga 6. Vilken intressent anser du att hållbarhetsrapporten riktar sig till inom området 
ekonomi? 

Intervjuperson 9 Den riktar sig till aktieägare och företaget självt.  

Intervjuperson 10 Rapporten riktar sig mot aktieägare och affärspartners. 

 

Fråga 7. Upplever du att företaget för en dialog med dig som medarbetare inom området 
ekonomi? 

Intervjuperson 9 Det förs ingen dialog.  



 
 
 

Intervjuperson 10 Ingen dialog om ekonomi förs.  

 

Fråga 8. Anser du att informationen som presenteras i hållbarhetsrapporten är begriplig 
inom området miljö? Utveckla varför.  

Intervjuperson 9 Den är väldigt lätt att förstå då den är tydlig och detaljerat beskriven. Det ges tydliga 
och konkreta exempel.  

Intervjuperson 10 Den är begriplig. Det är lätt att lokalisera sig i rapporten genom att ha en färg för 
respektive område, där innehållet om miljön är utformad med en grön bakgrund.  

 

Fråga 9. Hur anser du att den informationen som presenteras gällande miljö i 
hållbarhetsrapporten är användbar i ditt arbete? 

Intervjuperson 9 Den är användbar genom exempelvis minskning av plastpåsar och ökning av 
papperspåsar, samt billiga ekologiska råvaror.  

Intervjuperson 10 Informationen om svinn, avfall, förpackningar, plast och så vidare, är direkt kopplade 
till det dagliga arbetet och därför användbart. Det som har med butiken att göra är 
användbart.  

 

Fråga 10. Anser du att informationen är relevant/irrelevant? Utveckla varför. 

Intervjuperson 9 Den är relevant då den tar hänsyn till aktuella miljöfrågor och visar på hur företaget 
arbetar med dessa.  

Intervjuperson 10 Den är relevant då klimatet hela tiden påverkas och är därmed viktigt att Lidl lyfter upp 
hur de arbetar för att minska klimatpåverkan.  

 

Fråga 11. Vilken intressent anser du att hållbarhetsrapporten riktar sig till inom området 
miljö? 

Intervjuperson 9 Den riktar sig till alla som är intresserade av informationen om miljön, men främst 
kunder.   

Intervjuperson 10 Det riktar sig mot alla intressenter.  

 

Fråga 12. Upplever du att företaget för en dialog med dig som medarbetare inom arbetet med 
miljöfrågor? 

Intervjuperson 9 Det förs några dialoger om att minska svinn och inte slänga mat, utan istället sänka priser 
och skänka mat.  

Intervjuperson 10 Det förs en dialog om hur butiken ska minska plastanvändningen.  

 

Fråga 13. Anser du att informationen som presenteras i hållbarhetsrapporten är begriplig 
inom det sociala området? Utveckla varför. 



 
 
 

Intervjuperson 9 Den är begriplig med hjälp av ett tydligt upplägg.  

Intervjuperson 10 Det är lätt att begripa innehållet med då det finns bilder som ger en tydlighet i rapporten. 
Däremot svårt att läsa när texten i rapporten är ljus. 

 

Fråga 14. Hur anser du att den information som presenteras gällande det sociala i 
hållbarhetsrapporten är användbar i ditt arbete? 

Intervjuperson 9 Informationen ger en bild över hur företaget arbetar med sociala frågor, men den är mer 
användbar för chefer som kan göra en förändring och påverka till det bättre.  

Intervjuperson 10 Den är inte användbar. De står att chefer ansvarar för jämställdhet och mångfald, varför 
innehållet inte är användbart för ett butiksbiträde, utan en chef.  

 

Fråga 15. Anser du att informationen är relevant/irrelevant? Utveckla varför. 

Intervjuperson 9 Den är relevant då företag bör lyfta upp hur de gör för att förbättra arbetsmiljön och 
trivseln då detta är ett viktigt ämne som det pratas om.  

Intervjuperson 10 Den är relevant då det tydligt framgår hur de arbetar med aktuella frågor såsom 
arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald. De visar hur det ser ut idag. 

 

Fråga 16. Vilken intressent anser du att hållbarhetsrapporten riktar sig till inom det sociala 
området? 

Intervjuperson 9 Till framtida medarbetare för att locka till sig nya anställda.  

Intervjuperson 10 Den riktar sig till medarbetare idag och framtida medarbetare.  

 

Fråga 17. Upplever du att företaget för en dialog med dig som medarbetare inom arbetet 
med sociala frågor? 

Intervjuperson 9 Det förs ingen dialog.  

Intervjuperson 10 Den enda dialog som skett är via en medarbetarundersökning. 

 

Fråga 18. Hur anser du att utformningen av hållbarhetsrapporten kan förbättras för att 
informationen som presenteras ska få en ökad  begriplighet?  

Intervjuperson 9 Rapportens begriplighet skulle öka genom att ta upp fler verkliga exempel. 

Intervjuperson 10 Texten i rapporten bör vara i en mörkare nyans då det är svårt att läsa när den är ljus.  

 

Fråga 19. Anser du att en hållbarhetsrapport är ett användbart sätt att nå ut med 
information till medarbetare? Utveckla varför.  



 
 
 

Intervjuperson 9 Nej. Det är bättre att ge ut information via möten där vi får bli inkluderade och säga våra 
åsikter så vi kan påverka. 

Intervjuperson 10 Det är inte ett användbart sätt. Chefer bör informera att rapporten finns och man bör få 
del av informationen via mail eller presentationer.  

 


