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Sammanfattning 
Titel: Redovisningen av det sociala ansvaret inom livsmedelsbranschen 

Författare: Sofie Boström & Tove Söderström 

Handledare: Gunilla Myreteg 

Bakgrund och problem: Den sociala påverkan som företag har på sin omgivning har blivit 

mer och mer uppmärksammad av samhället. Intressenterna är idag medvetna om vilket socialt 

ansvar företagen tar och de har högre förväntningar på vad företagen bör ta ansvar för. 

Problematiken ligger i själva utförandet av redovisningen av det sociala ansvaret. Det 

omfattar nämligen många olika aspekter vilket kan medföra svårigheter för företagen att 

redovisa sitt sociala ansvar. Intressenterna har fått en betydande roll vid redovisningen av det 

sociala ansvaret varför det är viktigt att företagen tillgodoser intressenternas förväntningar. 

Genom att ta hänsyn till intressenternas förväntningar kan företaget redovisa av samhället 

accepterad information och på så vis förbli legitima aktörer på marknaden.  

Syfte: Syftet med denna studie är att illustrera hur variationerna i redovisningen av det sociala 

ansvaret kan se ut för privatägda företag inom samma bransch. Syftet är även att undersöka, 

utifrån ett legitimitetsperspektiv, om variationerna speglar intressenternas inflytande.  

Metod: Studien har en förklarande forskningsdesign. En kvalitativ undersökning har gjorts 

med inhämtning av både primär- och sekundär data i form av intervjuer med företag och 

information från hållbarhetsredovisningar. 

Slutsats: Beroende på vilken intressent som har det största inflytandet på respektive företag 

kan variationer i hur företagen väljer att redovisa sitt sociala ansvar skilja sig åt. Variationer i 

företagens redovisning av det sociala ansvaret beror på vilka förväntningar intressenterna har 

och vilka intressenter det är som ställer krav på företagens sociala ansvarstagande. De företag 

som kunnat identifiera sina primära intressenter har till stor del lyckats spegla deras 

förväntningar i redovisningen av det sociala ansvaret. 
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Abstract 
Title: The presentation of social responsibility within the food industry 

Authors: Sofie Boström & Tove Söderström 

Mentor: Gunilla Myreteg 

Background and problem: The social impact that companies have on the environment has 

become more and more obvious to the community. The stakeholders are now aware of the 

social responsibility companies are taking and they have higher expectations of what 

companies should take responsibility for. The problem lies in the execution of the accounting 

of social responsibility. It includes namely many different aspects, which can pose difficulties 

for the companies to recognize their social responsibility. Stakeholders have been given a 

significant role in the reporting of CSR, which makes it important for companies to meet 

stakeholders’ expectations. By taking stakeholder’s expectations into account the companies 

may recognize what is important in the society and thus remain legitimate players on the 

market. 

 
Purpose: The purpose of this study is to illustrate how variations in the reporting of social 

responsibility can appear for the privately owned companies regarding the same industry. It 

also aims to explore from a legitimacy perspective if the variations reflect the stakeholders´ 

influence.  

Method: The study has an explanatory research design. A qualitative study has been made 

with the collection of both primary- and secondary data in the form of interviews with 

companies and information from sustainability reports.  

Conclusion: Depending on which candidate that has the greatest influence on their respective 

businesses, variations in how companies choose to disclose their social responsibilities may 

differ. Variations in corporate reporting of social responsibility depends on the expectations of 

stakeholders and which stakeholders it is that makes demands on corporate social 

responsibility. The companies that could identify their primary stakeholder have largely 

managed to reflect their expectations for the accounts of social responsibility. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 
Konsumenter ställer idag höga krav på framställningen av livsmedel och vill ha information 

om var maten har sitt ursprung, hur mycket den har påverkat miljön och om varorna 

framställs under rätt arbetsförhållanden (Göteborgsposten, 2009). Bortsett från priset har 

frågor som rör miljö, klimat, etik och socialt ansvarstagande blivit allt vanligare för 

konsumenterna när de gör sina val (Sveriges konsumenter, 2011). Företagen måste därför 

beakta sådana faktorer när de väljer att upprätta sin redovisning. Genom redovisning av det 

sociala ansvaret kan ett företag vara med och forma hur omgivningen uppfattar företaget. Att 

vara en legitim aktör på marknaden innefattar att ha ett gott rykte och högt förtroende bland 

sina intressenter. Genom att vara transparent och öppet redovisa vad organisationen gör och 

hur centrala frågor hanteras tillåts intressenterna värdera ansvarstagandet vilket i sin tur kan 

bidra till högre legitimitet (Grafström et al., 2008) 

Media har fått en alltmer betydande roll för företag som väljer att redovisa sitt sociala ansvar 

(Grafström et al., 2008). Två uppmärksammade fall i media rörde kakaoproduktionen i 

Elfbenskusten och Ghana samt en bananplantage i Nicaragua. Skadligt barnarbete, dåliga 

arbetsvillkor och farliga bekämpningsmedel förekom vid framtagningen av kakao (Svenska 

dagbladet, 2009) och på bananplantagen i Nicaragua användes ett gift som bidrog till att de 

anställda på plantagen blev sterila (Dagens Nyheter, 2009). Fallen där barn och vuxna har 

arbetat under extrema arbetsförhållanden är exempel på avslöjanden i media som 

uppmärksammat hur det sociala ansvarstagandet försummas i vissa länder. 

Redovisningen för den sociala påverkan som företagen har på sin omgivning är ett område 

som har fått ett ökat intresse över åren. Redovisningen av företagets finansiella och 

miljörelaterade aspekter har länge existerat i företagens årsredovisningar och 

miljöredovisningar. Den sociala aspekten har vuxit fram mer och mer och har nu en given 

plats i företagens hållbarhetsredovisningar där alla tre områdena för ekonomisk, 

miljörelaterad samt social påverkan finns redovisade (Larsson och Ljungdahl, 2008). Syftet 

med hållbarhetsredovisningen är att mäta, presentera och ta ansvar för vad organisationen 

uppnått i sitt arbete mot en hållbar utveckling (GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning, 

2006). Själva arbetet med ekonomisk, miljörelaterad och social påverkan går under begreppet 
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CSR vilket står för Corporate Social Responsibility. Begreppet kan vara förvirrande då det 

direkt översatt till svenska blir ”företagets sociala ansvar” vilket kan indikera på att det endast 

involverar den sociala aspekten i hållbarhetsredovisningen. CSR handlar istället om att 

företaget tar ansvar för alla tre påverkningsområdena som de redovisar i sin 

hållbarhetsredovisning (Grankvist, 2009). Inom den sociala aspekten ska företagen redovisa 

arbetsförhållanden och arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, organisationens roll i samhället 

och produktansvar (GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning, 2006). Det sociala 

ansvarstagandet i CSR-begreppet är definierat som ”att driva sin verksamhet på ett sätt som 

kännetecknar en god samhällsmedborgare, med hänsyn till andra medborgares hälsa och 

välbefinnande” (Grankvist, 2009). 

1.2 Problemdiskussion  
Global Reporting Initiative (GRI) är en nätverksbaserad organisation som har framställt 

riktlinjer för hur det sociala ansvaret ska redovisas. År 2008 införde regeringen att statligt 

ägda företag skulle upprätta sina hållbarhetsredovisningar enligt GRI:s riktlinjer. Detta för att 

de statliga företagen skulle framstå som föredömen i utvecklingen av hållbarhet. Det finns 

tecken på att de privata företagen har följt de statliga företagens fotspår, trots att riktlinjerna 

inte är tvingande för dem (Regeringskansliet, 2011). Riktlinjerna ska fungera som hjälp för 

företagen vid upprättandet av hållbarhetsredovisningen vilket bidrar till ett tolkningsutrymme 

för företagen vid redovisningen av det sociala ansvaret. Problematiken ligger i själva 

utförandet av redovisningen för det sociala ansvaret. Det är svårt att redovisa den sociala 

aspekten eftersom information inte kan mätas i siffor på samma sätt som den ekonomiska 

aspekten (Larsson & Ljungdahl, 2008). 

Det sociala ansvaret kan därmed variera mellan olika branscher men även företagen emellan.  

Dessa variationer kan dels bero på att företagen anpassar sitt sociala ansvar efter sina egna 

resurser och storlek men det kan även bero på den stora mängden förväntningar som 

företagets intressenter har. Intressenterna kan ha många olika förväntningar om vad som skall 

inkluderas i företagets sociala ansvar och trots att företagen själva har den bestämmande 

makten kan det vara gynnsamt för dem att ta hänsyn till dessa förväntningar. Intressenterna är 

av stor betydelse för företagen och om inte hänsyn tas till deras förväntningar finns risken att 

företagen tappar intressenter på lång sikt (Grafström et al., 2008). Ytterligare en anledning till 

eventuella variationer i hur företagen väljer att redovisa sitt sociala ansvar är att kriterierna i 
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GRI:s riktlinjer för det sociala ansvaret kan tolkas och tillämpas på olika sätt. Variationer i 

hur företagen väljer att tillämpa riktlinjerna kan försvåra den eftersträvade jämförbarheten 

mellan företagens redovisning av det sociala ansvaret. Företagen måste därför göra en 

noggrann avvägning och välja vilka faktorer som ska inkluderas i hållbarhetsredovisningen 

och vilka som kan utelämnas. 

1.2.1 Frågeställning 

Hur kan variationerna i redovisningen av det sociala ansvaret se ut och speglar 

variationerna intressenternas inflytande?  

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att illustrera hur variationerna i redovisningen av det sociala 

ansvaret kan se ut för privatägda företag inom samma bransch. Syftet är även att undersöka, 

utifrån ett legitimitetsperspektiv, om variationerna speglar intressenternas inflytande.  
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2. Metod 

2.1 Val av metod 
Syftet med denna studie är att illustrera variationerna i redovisningen av det sociala ansvaret 

samt om variationerna speglar intressenternas inflytande. Studien har därmed en förklarande 

forskningsdesign. Till studien har en kvalitativ undersökning genomförts för att kunna samla 

in information från både hållbarhetsredovisningar och intervjuer. Intervjuer behövdes för att 

förklara varför företagen väljer att redovisa som de gör.  

2.2 Urval 
I punkt 1.1 beskrev vi två fall inom livsmedelsbranschen där det hade förekommit barnarbete 

och ohälsosamma arbetsförhållanden. Båda dessa faller under området för social påverkan 

eftersom ohälsosamma arbetsförhållanden går under anställningsförhållanden och barnarbete 

går under kategorin mänskliga rättigheter. Vi valde därmed att undersöka tre företag inom 

livsmedelsbranschen för att illustrera variationerna med att redovisa socialt ansvar. Förutom 

att företagen skulle vara verksamma inom livsmedelsbranschen var de även tvungna att 

redovisa enligt GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning för att vi på ett lättare sätt skulle 

kunna jämföra innehållet i respektive hållbarhetsredovisning.  

De tre företagen som uppfyllde våra krav blev Axfood AB, Kooperativa förbundet (KF) och 

Lantmännen AB. Alla tre företags hållbarhetsredovisningar är från verksamhetsåret 2010. 

Anledningen till valet av livsmedelsbranschen beror på att de valt att redovisa ett omfattande 

socialt ansvar i sina hållbarhetsredovisningar och det är därför av intresse att undersöka vilka 

variationer som förekommer inom samma bransch.  

2.3 Datainsamlingsmetod 
Till vår undersökning samlade vi in både primär- och sekundärdata. Sekundärdata samlade vi 

in från respektive företags hållbarhetsredovisning genom att utgå ifrån de aspekter för social 

påverkan som GRI upprättat. För en utförlig lista av de kärnindikatorer som finns inom 

respektive aspekt se Bilaga 1. Vi utgick ifrån GRI:s kärnindikatorer och räknade hur många 

kärnindikatorer respektive företag redovisat, på så vis kunde vi se om företagen redovisat 

varje aspekt under respektive kategori. Med hjälp av GRI:s riktlinjer kunde vi urskilja 

variationer i redovisningen av det sociala ansvaret och det bidrog till en ökad jämförbarhet 

mellan hållbarhetsredovisningarna. Från hållbarhetsredovisningarna har vi även inhämtat data 
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om vilka företagens intressenter är. En svårighet med att bara utgå ifrån innehållet som var i 

enlighet med GRI var att det fanns mer information om det sociala ansvaret som gick utanför 

ramarna av GRI. För att kunna illustrera variationerna behövde vi ändå utgå från GRI för att 

jämförelsen skulle vara möjlig. 

Primärdata har vi samlat in genom intervjuer med de utvalda företagen. Intervjuerna har skett 

via möten med representanter från företagen eller via mailkontakt. För att respondenten skulle 

bli insatt i vår studie skickade vi ut ett sammandrag av det vi ämnade undersöka samt några 

preliminära frågor, se Bilaga 2. Genom att skicka ut ett sammandrag och frågor i förväg hade 

respondenten möjlighet att bli mer insatt i studien och kunde därmed förbereda relevant 

information. Svårigheten med den intervjun som ägde rum via mail var att förklarings-

möjligheten försvann. Det vill säga, vi hade inte någon möjlighet att förklara vad frågorna 

handlade om när respondenten inte förstod och respondenten kunde i sin tur inte utveckla sina 

svar. Vi löste svårigheten genom att skicka följdfrågor via mail för att få svar på de 

funderingar vi hade kring svaren vi fått. 

Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer för att kunna variera intervjuerna till 

respektive företag samt för att kunna ställa följdfrågor i de fall då respondenterna ledde oss in 

på ett intressant spår.  De ämnen som vi utgick ifrån var företagens hållbarhetsredovisning, 

företagens intressenter samt företagens syn på socialt ansvarstagande.  

2.4 Respondenter 
Det var viktigt att de respondenter vi pratade med var kunniga inom området för socialt 

ansvar och hållbarhetsredovisning och att de även hade en god uppfattning om företagets 

intressenter. De ideala respondenterna vi ville intervjua var de som utformade hållbarhets-

redovisningen eftersom dessa personer förhoppningsvis också kunde svara på varför företaget 

väljer att inkludera den information de redovisar.  

Följande respondenter har vi intervjuat på respektive företag: 

Ø KF – Staffan Eklund, Samordnare KF hållbarhetsredovisning 

Ø Axfood – Åsa Domeij, Chef för miljö och socialt ansvar 

Ø Lantmännen – Maria Carty, Koordinator Hållbar utveckling 
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2.5 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att studien ska få samma resultat om den genomförs med samma metod 

under ett annat undersökningstillfälle (Saunders et al., 2009). För att få en trovärdighet i 

studien innebar det att vi var tvungna att välja ut företag inom livsmedelsbranschen som 

använde sig av GRI:s riktlinjer för att underlätta jämförelsen av variationer mellan företagen. 

Riktlinjerna fungerade alltså som en objektiv måttstock. Det var även viktigt att vi fick 

kontakt med de personer som var insatta i hur redovisningen av det sociala ansvaret går till. 

Därmed var det viktigt för oss att tala med en person som arbetade med upprättandet av 

hållbarhetsredovisningen eller var väl insatt i företagets sociala ansvarstagande. Samtliga av 

de respondenter vi valt att intervjua har haft en avgörande roll i upprättandet av respektive 

företags hållbarhetsredovisning och samtliga företag har använt sig av GRI:s riktlinjer. Vi 

anser därför att reliabiliteten i studien är uppfylld. 
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3. Bakgrund 

3.1 GRI 
Redovisningen av företagens sociala påverkan, men även deras ekonomiska- och 

miljörelaterade påverkan, redogörs gemensamt under begreppet hållbarhetsredovisning. 

Hållbarhetsredovisningen riktar sig mot företagets interna och externa intressenter där interna 

intressenter kan vara de anställda inom företaget och externa intressenter kan motsvara 

intresseorganisationer och kunder (GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning, 2006). 

För att hjälpa företag med utformningen av sina hållbarhetsredovisningar har GRI upprättat 

ett antal riktlinjer som vägledning. GRI är en nätverksbaserad organisation som samarbetar 

med olika typer av intressenter runt om i världen för att forma ett flexibelt ramverk bestående 

av riktlinjer för hållbarhetsredovisning (GRI, 2011, c). År 2006 släpptes den senaste versionen 

av GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning och fick namnet G3 (GRI, 2011, b). Riktlinjerna 

för hållbarhetsredovisning är uppdelade i två delar, redovisningsprinciper och 

standardupplysningar. Riktlinjerna belyser den påverkan som varje företag har på sin 

omgivning; det vill säga på miljön, ekonomin och samhället. Fördelen med att använda GRI:s 

riktlinjer är att de ökar jämförbarheten mellan företag, vilket även gäller globalt eftersom 

riktlinjerna är utformade av ett flertal olika intressenter runt om i världen (GRI:s riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning, 2006). 

Ett företag som väljer att upprätta sin hållbarhetsredovisning efter GRI:s riktlinjer kan själv 

bestämma i vilken utsträckning detta skall göras. Företagen kan välja att ”betygsätta” sin 

hållbarhetsredovisning enligt skalan A, B och C där C är den lägsta tillämpningsnivån som 

innebär att företaget skall ha redovisat för minst 10 kärnindikatorer från områdena ekonomisk, 

miljö och social påverkan. Nivåerna anger hur utförligt företaget har anpassat sin 

hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer. Enligt GRI är syftet med nivåerna att motivera 

företagen att ständigt utveckla kvaliteten på sin redovisning (GRI, 2011, a). 

Varje område för ekonomisk-, miljörelaterad- och social påverkan listar ett antal 

resultatindikatorer som företagen kan utgå ifrån i sin hållbarhetsredovisning. Indikatorerna är 

uppdelade på kärn- och tilläggsindikatorer, där kärnindikatorer är de som är tillämpningsbara 

på de flesta företag. Tilläggsindikatorerna fungerar som ett tillägg till kärnindikatorerna 
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eftersom de inte alltid är tillämpbara i företagens hållbarhetsredovisningar och redovisas 

därför för företag som anser att de är relevanta för deras verksamhet. Kärn- och 

tilläggsindikatorerna är grupperade under tillhörande aspekter. Varje aspekt kan innehålla ett 

flertal indikatorer (GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning, 2006). För en utförlig 

beskrivning av aspekterna samt indikatorerna se Bilaga 1.  

3.2 Social påverkan 

Studien syftar till illustrera variationer i redovisningen av det sociala ansvaret som företaget 

har gentemot sin omgivning och därför redogörs endast för den delen av GRI:s riktlinjer. 

Området för social påverkan har fyra kategorier: anställningsförhållanden, mänskliga 

rättigheter, samhällsansvar samt produktansvar. Nedan följer en kort redogörelse för vilka 

aspekter som hör till varje kategori inom social påverkan. För en utförlig lista av 

kärnindikatorerna för social påverkan se Bilaga 1. Informationen om de fyra aspekterna nedan 

är hämtade från GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning (2006): 

• I kategorin anställningsförhållanden och arbetsvillkor finns resultatindikatorer för 

anställning, relationer mellan anställda och ledning, hälsa och säkerhet i arbetet, 

utbildning samt mångfald och jämställdhet. Exempel på resultatindikatorer för 

anställning är att företagen ska redogöra för den totala personalstyrkan eller redogöra 

för personalomsättningen. 

• I kategorin mänskliga rättigheter inkluderas investerings- och upphandlingsrutiner, 

icke-diskriminering, föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal, förbud mot barnarbete, 

förhindrande av tvångsarbete, klagomålshantering, säkerhetsåtgärder samt 

ursprungsbefolkningars rättigheter. 

• Organisationens roll i samhället är som ovan anförts en tredje kategori, som lägger 

fokus på samhället, korruption, politik samt konkurrenshämmande aktiviteter. 

• Kategorin produktansvar innehåller till sist resultatindikatorer för kundernas hälsa och 

säkerhet, märkning av produkter och tjänster, marknadskommunikation samt 

kundernas integritet. 
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4. Referensram 

4.1 Val av teori 
Eftersom studiens syfte är att illustrera eventuella variationer i redovisningen av företags 

sociala ansvar behövs först en genomgång av vad socialt ansvar innebär för företagen. För att 

kunna analysera om variationerna speglar intressenternas inflytande ur ett 

legitimitetsperspektiv behövs även en redogörelse för respektive teori samt en redogörelse för 

hur teorierna kan påverka företagens sociala ansvar. Teorierna som behandlas är 

intressentteorin och legitimitetsteorin.  

4.2 Socialt ansvar  
Begreppet CSR står för Corporate Social Responsibility och betyder direkt översatt till 

svenska företagens sociala ansvar, men CSR omfattar ändå alla tre områdena för ekonomiskt, 

socialt och miljörelaterat ansvar (Löhman och Steinholtz, 2004). Till denna studie har vi valt 

att gå in mer på området för socialt ansvarstagande och väljer därför att redogöra för denna 

del av CSR-begreppet. 

Att vara socialt ansvarstagande omfattar många aspekter. Att vara en god 

samhällsmedborgare innebär att företagen tar ansvar både internt mot sina medarbetare men 

även externt mot samhället i stort (Grafström, et al., 2008). Det sociala ansvaret inom 

företaget visar sig i hur företaget utbildar och behandlar sina anställda. Att ha anställda som är 

nöjda med sitt arbete och insatta i företagets verksamhet är av stor vikt (Grankvist, 2009).  

Även jämställdhet och mångfald är aspekter som inkluderas i det sociala ansvaret. Att bidra 

till jämställdhet innebär för företaget att det bland annat hjälper arbetande föräldrar att hinna 

med både arbetsliv och privatliv. Beträffande mångfald handlar det om att inte prioritera bort 

invandrare eller kvinnor, vilka för övrigt också är stora lönsamma grupper för företaget i 

samhället (CSR - socialt ansvarstagande för företag, 2005).  

Ett externt socialt ansvarstagande kan förekomma i form av donationer eller arbeten för att 

förbättra levnadsförhållanden för människor i samhället. Att hjälpa till i samhället genom att 

bekämpa fattigdom eller hjälpa de sjuka efter sin förmåga kan gynna företagen på lång sikt. 

Företagen kan även visa sitt sociala ansvarstagande i samhället genom att skapa 

arbetsmöjligheter för arbetssökande (Grankvist, 2009). 
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Ett företags sociala ansvar kan vara svårdefinierat eftersom det inte finns någon entydig 

definition av vad företagens sociala ansvar omfattar och är i ständig förändring. För flera år 

sedan ansågs det bra att företagen bara meddelade att de var villiga att ta sitt sociala ansvar. 

Idag ställer intressenterna högre krav om vad de vill att företagen ska ta ansvar för, vilket har 

lett till att företag redovisar sitt sociala ansvar i större utsträckning (Grafström et al., 2008). 

Alla företag har ett ansvar och bör redovisa det för sin omgivning (Larsson & Ljungdahl, 

2008). 

4.3 Intressentteorin 
En intressent är en individ eller en grupp som är engagerad och ekonomiskt intresserad i en 

viss verksamhet eller ett företag och därför likt ägaren har ett intresse i företaget (Fassin, 

2008). En intressent kan både påverka eller bli påverkad av företaget. Intressenterna ställer 

vissa krav på företagen som de vill få uppfyllda och företagen har ett intresse av att tillgodose 

sina intressenter för att överleva på lång sikt (Grafström et al., 2008). Företagen och 

intressenterna har ett ömsesidigt beroende av varandra (Crane & Matten, 2004). Det är viktigt 

att företagen identifierar sina intressenter och tydliggör relationen till dem (Grafström et al., 

2008). Ett exempel på en relation är en kund och ett företag, där kunden betalar pengar för att 

i gengäld få en färdig produkt från företaget. I intressentmodellen (se Figur 1) illustreras hur 

ett företag förhåller sig till sina intressenter, där cirklarna kring företaget utgör intressenterna 

och linjerna utgör relationerna mellan företaget och intressenterna.  

 

Figur 1. Intressentmodellen. Källa: Freeman, 1984.  
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Intressenterna har en betydande roll för företagen och det är därför viktigt att företagen tidigt 

kartlägger sina intressenter för att kunna tillgodose deras behov. Det är viktigt att företagen 

har en dialog med sina intressenter och lyssnar till vad de har att säga. Dock kan det vara svårt 

att tillgodose alla intressenters behov på samma gång (Granqvist, 2009). Intresset för hållbar 

utveckling har ökat genom åren och företagen måste idag tillgodose sina intressenter med 

årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar så att en transparens uppstår i företaget. Detta 

för att intressenterna ska få en inblick i hur företaget redovisar sitt sociala ansvar. Det krävs 

mer än finansiell information för företagen att redovisa eftersom intresset för hållbar 

utveckling och socialt ansvarstagande har ökat (Larsson, 2002).  

Det finns primära och sekundära intressenter. De primära intressenterna är de intressenter som 

är nödvändiga för ett företags överlevnad. Ett företags framtida existens kan påverkas på ett 

negativt sätt om företaget inte tillgodoser de primära intressenternas intressen. De sekundära 

intressenterna kan däremot komma med både positiva och negativa förslag men påverkar inte 

företagets överlevnad på samma sätt som de primära. Exempel på intressenter kan vara 

kunder, leverantörer, medarbetare, ägare, myndigheter med flera (Grafström et al., 2008). 

Företag agerar frivilligt för att tillfredsställa behoven hos sina viktigaste intressenter. På så 

sätt uppstår goda relationer och konkurrensfördelar på lång sikt. Det innebär till exempel att 

företag ska hjälpa lojala medarbetare att behålla sina arbeten i sämre tider och de bör även ha 

långsiktiga relationer med leverantörer, som varar i både upp- och nedgångar. Intressenterna 

ska inte ses som ett medel för företagen att nå sina mål utan ska behandlas på ett värdefullt 

sätt. Annars kan det uppstå dålig företagsetik, dåligt rykte och försämrad affärsförmåga 

(Borglund et al., 2009). 

Intressenternas roll i hur företagen utformar sitt sociala ansvar har fått en större roll eftersom 

företagen väljer att upprätta sin hållbarhetsredovisning utefter intressenternas förväntningar. 

Förväntningarna kan handla om förbättrade arbetsvillkor, säkrare produkter, ökad mångfald 

eller sänkta utsläpp (Borglund et al., 2009). Det sociala ansvaret utvecklas därför i samverkan 

med och mellan företagen och deras intressenter. Tillsammans med företaget sätter 

intressenterna upp ramar för det sociala ansvarstagandet (Grafström et al., 2008).  
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4.4 Legitimitetsteorin  

Legitimitet kan beskrivas som ett annat ord för det som i samhället anses som lagenligt och 

rätt. Legitimitet handlar därför om hur samhället uppfattar organisationen och dess aktiviteter 

för att sedan avgöra om dessa aktiviteter är i enlighet med samhällets värderingar eller inte 

(Bitektine, 2011). En aktör uppnår legitimitet genom att göra något som är önskvärt och 

lämpligt utifrån de värderingar och normer som för tillfället finns i den specifika situation 

som aktören befinner sig i (Grafström et al., 2008). Legitimitetsteorin bygger på att 

organisationer kontinuerligt försöker att utföra handlingar och aktiviteter som anses legitima 

för samhället. Teorin baseras på idén om att företagens framtida framgång beror på hur 

företagen anpassar sig efter samhällets förväntningar och värderingar (O´Donovan, 2002). 

Förväntningarna och normerna förändras över tiden och det gäller för företagen att vara 

medvetna om vilken omgivning de är verksamma i och anpassa sig efter rådande 

omständigheter (Deegan & Unerman, 2006). Ett företags existens är beroende av 

allmänhetens bild av företaget. Överensstämmelsen mellan företagets värderingar och 

allmänhetens värderingar kan därmed bidra till legitimitet (Buhr, 1998). 

Inom legitimitetsteorin finns en grundläggande tanke om att det finns ett socialt kontrakt 

mellan organisationen och det samhälle där den verkar. Detta kontrakt är en underförstådd 

överenskommelse mellan en organisation och allmänheten. Om företaget bryter mot det 

sociala kontraktet kan det leda till att företaget mister förtroendet gentemot sina intressenter 

och stödet från samhället minskar. Det kan exempelvis visa sig i form av minskad efterfrågan 

på företagets produkter eller att intressenterna väljer att handla av något annat företag 

(Deegan, 2002). Företagets existens och fortlevnad kan kopplas samman med företagets 

legitimitet vilket gör det viktigt att företagen ser till hela samhällets värderingar och inte till 

enskilda grupper (Deegan & Unerman, 2006).   

För att visa samhället att företaget lever upp till sin del av det sociala kontraktet och bedriver 

sin verksamhet i enlighet med samhällets värderingar behöver företaget använda sig av olika 

kommunikationsmedel. Ett medel för kommunikation är företagens års- och 

hållbarhetsredovisningar där information om hur verksamheten drivs ekonomiskt och 

påverkar sin omgivning visas (Grafström et al., 2008). Företagen måste redovisa social 

information så att samhället kan värdera informationen och acceptera företagen om de 

uppfattar informationen som positiv. Med andra ord uppnår företagen legitimitet genom att de 
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uppvisar ett socialt ansvar. Genom att redovisa social information i årsredovisningarna hoppas 

företagen på en fortsatt stärkt existens av verksamheten (Guthrie & Parker, 1989).   

4.5 Analysmodell 

Med referensramen som bakgrund har två centrala begrepp identifierats: det sociala 

kontraktet och primära och sekundära intressenter. Det sociala kontraktet utgör relationen 

mellan företaget och intressenterna, denna relation är illustrerad i tre steg i analysmodellen 

nedan (se Figur 2). Första steget innebär att intressenterna har olika förväntningar på företaget 

angående vad de skall ta ansvar för. Företaget tar till sig av dessa förväntningar för att sedan 

kommunicera sitt sociala ansvarstagande i sin hållbarhetsredovisning. Intressenterna kan 

sedan acceptera det företaget redovisar eller inte. Om intressenterna finner att företaget har 

uppfyllt deras förväntningar ”tilldelar” intressenterna företaget legitimitet. De primära och 

sekundära intressenterna går gemensamt under namnet intressent i modellen. Eftersom det är 

intressenterna och resten av samhället som tilldelar företaget legitimitet har de en viktig del i 

modellen. Variationer i förväntningarna om vad som skall inkluderas för att redovisningen 

skall bli acceptabel kan spegla de variationer som sedan uppstår mellan företagens skillnader i 

redovisningen av det sociala ansvaret.  

 

Figur 2. Analysmodell.  
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5. Resultat 
I detta avsnitt finns en sammanställning av den information som har inhämtats från företagens 

hållbarhetsredovisningar samt intervjuer. Empirin är upplagd med en inledande presentation 

av varje företag. Därefter följer en redogörelse för hur företagen har redovisat sitt sociala 

ansvar i hållbarhetsredovisningen utifrån de aspekter som finns inom området social 

påverkan. För att underlätta för läsaren är företagens sociala ansvar uppdelat enligt de 

kategorier som GRI har angivit i sina riktlinjer. Slutligen följer en beskrivning av hur 

företagen förhåller sig till sina intressenter samt en sammanställning av resultaten.  

5.1 Axfood AB 
Axfood, som till större delen ägs av koncernen Axel Johnson AB, bedriver handel med 

dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda 

kedjorna Willys, Hemköp och PrisXtra. Antalet butiker uppgår till 229 stycken. Axfoods 

affärsidé bygger på att utveckla och driva framgångsrika matkoncept i Norden som vilar på 

tydliga och attraktiva kunderbjudanden. Deras mål är att genom lönsam tillväxt bli ett av 

Nordens ledande dagligvarubolag. Axfood definierar hållbar utveckling som en utveckling 

som tillgododoser våra behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillgodose sina (Axfood, 2011). Axfood redovisar på nivå B enligt GRI:s riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning (Axfood hållbarhetsredovisning, 2010).  

5.1.1 Redovisningen av det sociala ansvaret 

Arbetsvillkor är en aspekt inom området för social påverkan som Axfood arbetar mycket med. 

Det är en viktig aspekt särskilt i de fall där handel och produktion av specialvaror bedrivs med 

högriskländer. Specialvaror är de varor som inte är mat som exempelvis disktrasor och 

golvmoppar. Med högriskländer menas länder där det finns en större risk för exempelvis 

barnarbete och ohälsosamma arbetsförhållanden. Enligt Domeij (2011) är säkerhet något som 

Axfood lägger stor vikt vid när handel sker med leverantörer runt om i världen. Det är viktigt 

att värna om de anställda. Produktansvar är också viktigt att redovisa eftersom Axfood 

bedriver en köp- och säljverksamhet inom livsmedelsbranschen. Inom kategorin 

produktansvar anser Domeij (2011) att det är viktigt att ta hänsyn till kvalitetsfrågor.  

Vid redovisningen av mänskliga rättigheter menar Domeij (2011) att det är svårt att veta var 

gränsen går mellan vad som kan klassas som exempelvis barnarbete och inte. Axfood har inte 

stött på så många fall av barnarbete utan det är främst gränsfall där det är svårt att avgöra om 
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det handlar om barnarbete eller inte. Enligt Domeij (2011) har det hittills inte 

uppmärksammats något fall av korruption hos deras tillverkare. Axfood anser även att 

revisioner av leverantörerna i andra länder är av stort intresse, speciellt i högriskländer 

(Domeij, Intervju, 2011).  

Under kategorin anställningsförhållanden och arbetsvillkor redovisar Axfood bland annat den 

totala personalstyrkan, personalomsättning per åldersgrupp och kön samt genomsnittlig tid för 

utbildning per anställd. Medarbetarna ska erbjudas utbildning och utveckling inom koncernen 

för att trivas och växa hos Axfood. De anser att sälj- och serviceutbildningar ska öka 

medarbetarnas kundfokus och säljengagemang (Axfood Hållbarhetsredovisning, 2010). 

I kategorin mänskliga rättigheter framkommer det att leverantörerna som producerar varor till 

Axfoods butiker ska leva upp till FNs och ILOs konventioner om mänskliga rättigheter och 

barns rättigheter. Axfood arbetar tillsammans med lokala revisorer för att besöka Axfoods 

produktionsanläggningar hos utvalda leverantörer för att ta reda på hur de efterlever det egna 

landets lagar vad gäller arbetares rättigheter och arbetsvillkor. Avvikelser från lagar och 

konventioner blir föremål för en dialog mellan Axfood och leverantören och leder i de flesta 

fall till förbättringar hos de besökta företagen. Axfood avslutar samarbetet med leverantören 

om inte någon förbättring sker (Axfood Hållbarhetsredovisning, 2010). 

Kategorin organisationens roll i samhället tar upp aspekter som berör arbetet med att utbilda 

de anställda i organisationens policyer och rutiner om korruption (Axfood Hållbarhets-

redovisning, 2010). I årsredovisningen framkommer det att policyn gällande korruption 

uppdateras varje år och de anställda som berörs ska intyga att de tagit del av policyn (Axfood, 

Årsredovisning, 2010).  

Produktansvar är den sista kategorin som redovisas under området social påverkan och 

Axfood skriver i sin hållbarhetsredovisning att de kontinuerligt utvecklar sitt sortiment för att 

tillmötesgå efterfrågan på ekologiska, Fairtrade- märkta och hälsosamma produkter (Axfood 

Hållbarhetsredovisning, 2010). 

5.1.2 Axfood och deras intressenter 

I Axfoods hållbarhetsredovisning har de angivit ägare, medarbetare, kunder, leverantörer och 

samhället som sina intressenter (Axfood Hållbarhetsredovisning, 2010). Axfood anser att det 

är viktigt att föra en dialog med sina intressenter genom att ta reda på vad de vill ska finnas 

med i hållbarhetsredovisningen och hur de ska arbeta för att uppnå en hållbar utveckling. 
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Genom medarbetarundersökningar, kontakt med leverantörerna och diskussioner med 

myndigheter om aktuella frågor får Axfood reda på vilka förväntningar som finns hos 

intressenterna (Domeij, Intervju, 2011). 

Domeij (2011) menar att alla intressenter på ett eller annat sätt har en inverkan på 

upprättandet av hållbarhetsredovisningen. Därmed är det är svårt att urskilja om någon 

intressent har ett större inflytande än andra. Ur mängden intressenter är investerarna de som 

ställer flest krav och preciserar vad de vill att Axfood tar ansvar för. Investerarna är 

intresserade av att leverantörerna efterföljer Axfoods värderingar gällande mänskliga 

rättigheter och arbetsförhållanden. Det händer att enskilda intressenter också har preciserade 

krav och önskemål (Domeij, Intervju, 2011).  

5.2 Kooperativa Förbundet (KF) 
Kooperativa förbundet är ett förbund för landets konsumentföreningar med över tre miljoner 

medlemmar vilka också utgör ägarna till verksamheten. Samtidigt som KF är en medlemsägd 

konsumentförening är de en detaljhandelskoncern med dagligvaror som kärnverksamhet. För 

KF handlar hållbar utveckling om att skapa långsiktig nytta för både medlemmar och 

samhället. KF menar även att hållbar utveckling, med en hög nivå av ansvarstagande, ska vara 

en integrerad del av den dagliga verksamheten inom samtliga affärsverksamheter, oavsett 

affärsområde (KF, 2011). Vad som ska inkluderas i KF:s hållbarhetsredovisning baseras på 

analyser av vilka förväntningar som intressegrupperna har på företaget. Områden som 

företaget sedan anser är strategiskt viktiga är sådana som tas upp i hållbarhetsredovisningen 

(Eklund, intervju, 2011).  KF:s hållbarhetsredovisning har tillämpningsnivån C enligt GRI:s 

riktlinjer (KF Hållbarhetsredovisning, 2010). 

5.2.1 Redovisningen av det sociala ansvaret 

Enligt Eklund (2011) är medarbetare och produktansvar några av de viktigaste aspekterna att 

redovisa inom området för social påverkan. En anledning till det är för att intressenternas 

fokus inom området för social påverkan främst ligger på sortimentsfrågorna och för att allt 

fler kunder i dagsläget kräver att produkterna är närodlade, ekologiskt märkta eller Fairtrade-

märkta. Aspekter som mänskliga rättigheter och korruption är något som också är viktigt för 

KF men mer fokus hade lagts på dem om företaget hade bedrivit en mer omfattande handel 

med utlandet. I dagsläget gör KF cirka 80 % av sina inköp från leverantörer i Sverige. Intern 

korruption är däremot något som KF arbetar mycket med genom att ständigt ha utbildningar 
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för de anställda om vilka regler och uppföranden som förväntas av anställda inom företaget 

(Eklund, intervju, 2011).  

Under kategorin anställningsförhållanden och arbetsvillkor har KF redovisat information 

kring sjukfrånvaron vilken är uppdelad på män och kvinnor. KF arbetar aktivt för att sänka 

sjukfrånvaron inom företaget och genom samarbete med företagshälsovården har 

sjukfrånvaron minskat med hjälp av kvalificerad rådgivning från både företagshälsovården 

och närmaste chef. KF:s mål är att 70 % av medarbetarna ska vara nöjda med sin 

arbetssituation (KF Hållbarhetsredovisning, 2010).  

Informationen som framkommer från aspekterna i kategorin mänskliga rättigheter handlar om 

KF:s policy för hållbar utveckling. Det framkommer i hållbarhetsredovisningen att 

leverantörerna ska följa internationella konventioner såsom FNs konvention om mänskliga 

rättigheter och ILO:s konventioner om grundläggande rättigheter för arbetare. Revisioner 

genomförs på fabriker i bland annat Asien men KF redogör också för hur många revisioner 

som har genomförts inom företaget. Samarbeten med leverantörerna som inte uppfyller KF:s 

krav och värderingar avslutas. I KF:s hållbarhetsredovisning redogör de för fall där barnarbete 

har förekommit och vilka åtgärder som har vidtagits. De vanligaste bristerna som har 

identifieras handlar om arbetstids- och lönefrågor samt arbetsmiljöfrågor (KF 

Hållbarhetsredovisning, 2010).  

Under kategorin organisationens roll i samhället finns indikatorer för betydande böter och 

sanktioner för brott mot gällande lagar och bestämmelser. Det framkommer i 

hållbarhetsredovisningen att KF- koncernen inte har ålagts några betydande böter eller 

sanktioner för brott mot gällande lagar och bestämmelser vad avser produktansvar, 

miljöfrågor eller annan lagstiftning. En annan indikator som KF väljer att redovisa är arbetet 

med att utbilda de anställda i organisationens policyer och rutiner om korruption. De skriver i 

sin hållbarhetsredovisning att koncernens medarbetare och chefer ska vara väl förtrogna med 

de regler, värderingar och den företagskultur som KF står för (KF Hållbarhetsredovisning, 

2010). 

Den sista kategorin inom området social påverkan är produktansvar och KF har redovisat att 

de under året inte ålagts några betydande böter eller sanktioner för brott mot gällande lagar 

och bestämmelser vad avser produktansvar. KF redogör för hur de vill bidra till en hållbar 
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utveckling genom att tillverka ett stort antal hållbara alternativ i form av ekologiska och 

Fairtrade- märkta produkter (KF Hållbarhetsredovisning, 2010).  

5.2.2 KF och deras intressenter 

KF har i sin hållbarhetsredovisning identifierat sina intressenter som konsumentföreningar, 

medlemmar/kunder, medarbetare, leverantörer, myndigheter och intressentorganisationer (KF 

Hållbarhetsredovisning, 2010). Eklund (2011) anser att KF:s viktigaste och största intressent 

är medlemmarna på grund av att det är dem som både äger och är kunder till företaget. En 

annan intressent som har fått större fokus är leverantörerna eftersom det är viktigt för KF som 

detaljhandelsbolag att ha en nära relation med dem med tanke på att leverantörernas 

produkter, och hur de producerats, i hög utsträckning påverkar företagets varumärke (Eklund, 

intervju, 2011).  

Medlemmarna har förväntningar på att KF skall ta ansvar för de områden där företaget har 

satt upp mål och det är de förväntningarna som företaget utgår ifrån vid upprättningen av 

hållbarhetsredovisningen (Eklund, intervju, 2011). Förväntningar på sortimentet och att 

produkterna är producerade på rätt sätt är aspekter som ingår i dessa mål. Förväntningar om 

samhällsansvar via sponsring, bekämpning av fattigdom och nöjda medarbetare är också 

något som ingår i målen menar Eklund (2011).  

5.3 Lantmännen AB 

Lantmännen är en koncern som är ägd av mer än 30 000 lantbrukare runt om i Sverige. 

Koncernen är verksam i ett flertal länder och är ett av de största företagen inom 

livsmedelsbranschen i Norden. Lantmännen är även verksamma inom områden för energi och 

lantbruk. Lantmännen går efter strategin ”ansvar från jord till bord” när det handlar om deras 

ansvarstagande. De definierar hållbar utveckling som att på både lång och kort sikt ha en god 

lönsamhet samt en ansvarsfull verksamhet (Lantmännen, 2011). Lantmännens 

hållbarhetsredovisning är klassad som nivå B utifrån GRI:s riktlinjer (Lantmännen 

Hållbarhetsredovisning, 2010). 

5.3.1 Redovisningen av det sociala ansvaret 

Enligt Carty (2011) är arbetsmiljö och sociala villkor viktiga områden för Lantmännens 

verksamhet och för deras leverantörer. Inom områdena inkluderas aspekter som 

föreningsfrihet, arbetstid, löner, tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och förtryck, hälsa 

och säkerhet samt ledarskap. De tre sista aspekterna har de senaste åren varit i fokus när det 
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gäller Lantmännens egen verksamhet eftersom företaget anser att bland annat hälsofrågor ska 

vara en naturlig del av verksamheten (Carty, intervju, 2011).  

Indikatorer som Lantmännen valt att redovisa under kategorin anställningsförhållanden och 

arbetsvillkor handlar speciellt om total personalstyrka uppdelad på anställningsform och 

omfattning av skador, arbetsrelaterade sjukdomar och sjukfrånvaro. Lantmännen skriver i 

hållbarhetsredovisningen att god hälsa går hand i hand med bra prestationer, effektivitet och 

lönsamhet. Därför har Lantmännen satsat mycket på medarbetarna, bland annat genom 

kontinuerliga insatser inom hälsoområdet (Lantmännen Hållbarhetsredovisning, 2010).  

Under mänskliga rättigheter finns en beskrivning där Lantmännen redogör för förhållandet till 

sina leverantörer och vilken uppföljning de gör av sina leverantörer finns med i 

hållbarhetsredovisningen. När det gäller Lantmännens leverantörer arbetar de med att införa 

leverantörsuppförandekoden i samtliga avtal, göra riskbedömningar och genomföra 

granskningar hos leverantörerna för att ta reda på om de lever upp till Lantmännens 

värderingar (Lantmännen Hållbarhetsredovisning, 2010).  

Under kategorin organisationens roll i samhället framkommer det hur stor del av 

medarbetarna som har utbildats i organisationens policyer och rutiner avseende motverkan 

mot korruption. Vid utgången av 2010 hade 85 % av medarbetarna utbildats (Lantmännen 

Hållbarhetsredovisning, 2010).  

Sista kategorin produktansvar förklarar hur företaget tar ansvar för hälsosamma livsmedel och 

vad de gör för att kontrollera att produktionen av livsmedel uppfyller höga kvalitets- och 

hygienkrav. Lantmännen arbetar även med att öka kunders och konsumenters kännedom om 

sitt ansvarstagande genom olika typer av kund- och konsumentundersökningar (Lantmännen 

Hållbarhetsredovisning, 2010).   

5.3.2 Lantmännen och deras intressenter 

I Lantmännens hållbarhetsredovisning har de angivit medarbetare, ägare, kunder, 

konsumenter, ideella organisationer, branschorganisationer, leverantörer och myndigheter 

som sina intressenter (Lantmännen Hållbarhetsredovisning, 2010). Carty (2011) anser att det 

är viktigt att kommunicera med intressenterna för att få förslag på vilka förändringar som ska 

göras inom företaget och vilka förväntningar som finns hos intressenterna. Eftersom 

intressenterna är i behov av olika typer av information är det viktigt för Lantmännen att kunna 
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kommunicera informationen genom olika typer av texter, faktarutor, olika tryckta kanaler och 

sociala medier (Carty, intervju, 2011). 

Lantmännen anser inte att man kan dela intressenterna i olika kategorier där vissa är mer 

betydelsefulla än andra. Intressenternas förväntningar och önskemål förändras över tiden och 

det är därför viktigt att ha en öppen dialog med alla intressenterna. Däremot har Lantmännen 

genomfört en intressentanalys där intressenterna anges och vilken betydelse intressenterna 

har, vilka önskemål som finns och hur hanteringen av intressenterna ska gå till (Carty, 

intervju, 2011).  

5.4 Sammanställning  

I Tabell 1 nedan följer en sammanställning av de resultat som framkommit i studien. I 

tabellen är företagens olika tillämpningsnivåer enligt GRI angivna men även antalet aspekter 

från varje kategori inom den sociala påverkan som företagen har redovisat. De viktigaste 

intressenterna för varje företag är baserade på det som företagen själva uttalade sig om eller 

valde att framhäva ur mängden av intressenter. Ägarna till varje företag finns också angivna i 

tabellen för att ge en överskådlig bild över vilket företag som är medlemsägt och inte. Se 

Bilaga 3 för en utförlig sammanställning av vilka aspekter som varje företag har redovisat. 

 

Resultat	   Antal	  aspekter	  för	  social	  påverkan	  

Viktigaste	  
intressenter	   Ägare	  Företag	  

GRI-‐
nivå	  

Anställnings-‐
förhållanden	  

Mänskliga	  
rättigheter	  

Samhälls-‐
ansvar	  

Produkt-‐
ansvar	  

Axfood	   B	   5	  av	  5	   4	  av	  5	   3	  av	  4	   4	  av	  4	   Investerare	   Axel	  Johnson	  AB	  

KF	   C	   4	  av	  5	   4	  av	  5	   2	  av	  4	   3	  av	  4	   Medlemmarna	   Medlemmarna	  

Lantmännen	   B	   3	  av	  5	   2	  av	  5	   3	  av	  4	   2	  av	  4	   Ej	  identifierat	   Lantbrukarna	  
 
Tabell 1. Sammanställning av resultaten. 
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6. Analys 

6.1 Axfood 
Axfood har inte kunnat identifiera eller urskilja vilka deras primära intressenter är. Det 

framkom av intervjun att investerarna är de som visar störst intresse gällande det sociala 

ansvaret och har flest förväntningar på vad företaget ska ta ansvar för. Därmed kan 

investerarna eventuellt ses som Axfoods primära intressenter. Investerarnas förväntningar på 

företagets sociala ansvar ligger främst i att leverantörerna uppfyller Axfoods krav gällande 

mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden. Anledningen till det kan vara att investerarna 

endast vill investera i företag som tar hänsyn till mänskliga rättigheter och att de anser att det 

är viktigt att inga fall av barnarbete eller tvångsarbete förekommer inom företaget. Axfood är 

inte ägt av medlemmarna utan av en högre koncern (Axel Johnson AB) vilket kan göra att de 

är beroende av investerarnas samtycke. Detta är något som i sin tur ökar trycket på att 

investerarnas förväntningar uppfylls.  

Axfood anser, likt investerarna, att arbetsförhållanden är en viktig att aspekt att ta ansvar för. 

För denna kategori i hållbarhetsredovisningen redovisar företaget alla aspekter vilket kan 

spegla både företaget och investerarnas prioriteringar. Axfood anser att arbetsförhållandena är 

viktiga både internt och externt vilket framkommer genom att Axfood lägger mycket fokus på 

medarbetarna via utbildningar av olika slag. Fokus på medarbetare framkommer också i 

kategorin organisationens roll i samhället där information om hur anställda utbildas i policyer 

och rutiner kring korruption redovisas. De externa arbetsförhållanden syns främst i hur 

företaget förhåller sig till mänskliga rättigheter och hur företaget arbetar för att motverka 

förekomsten av barn- eller tvångsarbete.  

Genom att redovisa aspekterna som ovan nämnts kan det ses som att det sociala kontraktet har 

upprättats. Det sociala kontraktet, som är en underförstådd överenskommelse mellan företaget 

och samhället, existerar genom att Axfoods investerare förmedlar sina förväntningar om vad 

de vill att företaget skall ta ansvar för. Investerarna är som tidigare nämnts de som kommer 

med flest önskemål och påpekanden om vad de önskar att Axfood ska redovisa under sitt 

sociala ansvarstagande. Därför kan Axfood ha ett intresse av att informationen i 

hållbarhetsredovisningen tillgodoser investerarna så att informationen de förmedlar accepteras 

av investerarna och bidrar till att Axfood fortsätter vara en legitim aktör. 
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Eftersom Axfood är verksam inom livsmedelsbranschen ställs höga krav på att produkterna 

skall ha bra kvalitet och framställas under goda arbetsförhållanden. Att företaget redovisar 

alla fyra aspekter inom kategorin för produktansvar kan spegla samhällets och intressenternas 

förväntningar på vad Axfood skall ta ansvar för. Förklaringar till varför Axfood valt att 

redovisa alla aspekter inom produktansvaret kan bero på att Axfood är en köp- och 

säljverksamhet där produkterna har en framträdande roll inom branschen. Utifrån 

legitimitetsteorin kan det därför ses som att Axfood redovisar det sociala ansvar som 

förväntas av deras investerare och den bransch de är verksamma inom för att uppnå och 

underhålla sin legitima ställning på marknaden.  

6.2 Kooperativa Förbundet (KF) 
KF har definierat sina viktigaste intressenter som medlemmarna eftersom deras roll i företaget 

ses som både ägare och kunder till företaget. Att KF kan identifiera vilka som är deras 

primära intressenter tyder på att det är medvetna om vilket inflytande medlemmarna har på 

verksamheten. Att redovisa vilket socialt ansvar KF tar och förse medlemmarna med 

information om vad företaget arbetar med inom deras sociala ansvar kan bidra till att 

legitimitet uppnås eftersom företaget redovisar det som intressenterna anser är viktigt.  

Medlemmarnas största intresse ligger i att produkterna är tillverkade på rätt sätt och 

ekologiskt märkta. Därmed kan det sägas att medlemmarna prioriterar det produktansvar som 

KF tar. I hållbarhetsredovisningen presenterar KF ett antal hållbara alternativ i form av 

ekologiska och Fairtrade- märkta varor. Att företaget redovisar aspekter som produktansvar 

kan ses som ett tecken på att KF försöker uppfylla de förväntningar medlemmarna har på 

produktansvaret. Enligt legitimitetsteorin kan det därmed ses som att företaget förmedlar 

information via hållbarhetsredovisningen för att medlemmarna ska kunna acceptera 

informationen, bidra med legitimitet och ha ett fortsatt intresse i företaget.  

Leverantörerna är en annan intressent som har blivit mer uppmärksammad och fått en större 

betydelse i företaget. Det är viktigt att KF har en god dialog med leverantörerna eftersom de 

tillverkar KF:s varor. Genom att ha en nära relation till leverantörerna kan det bidra till en 

minskning av missförstånd eller misskommunikation eftersom relationsutbytet förbättras 

mellan företaget och leverantörerna. Leverantörerna kan ses som en framtida primär intressent 

om deras betydelse för företaget fortsätter att öka. Resultatet av studien har däremot inte 

kunnat svara på vilka förväntningar som leverantörerna har på KF. Möjliga förväntningar som 
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leverantörerna skulle kunna ha är att KF tar ansvar för de produkter leverantörerna 

producerar.  

Medlemmarna har förväntningar på att KF ska ha nöjda medarbetare vilket är något som KF 

själva också prioriterar. Det här speglas i kategorin anställningsförhållanden där KF har satt 

upp mål om att minst 70 % av medarbetarna ska vara nöjda med sin arbetssituation. Förutom 

att ha nöjda medarbetare kan det även ses som att KF uppfyller medlemmarnas förväntningar 

genom att de har interna utbildningar om korruption.  

Eftersom KF bedriver större delen av sina inköp inom Sverige ligger inte deras främsta fokus 

på mänskliga rättigheter vilket också speglas i att medlemmarnas förväntningar och önskemål 

främst ligger på områdena för produktansvar och nöjda medarbetare. I KF:s hållbarhets-

redovisning redovisar KF större delen av aspekterna inom mänskliga rättigheter vilket 

eventuellt kan bero på att samhället i stort har förväntningar och krav på att företag ska ta ett 

ansvar för sådana aspekter som inryms i denna kategori. Legitimiteten företaget eftersträvar 

kan vara en anledning till att företaget redovisar ett socialt ansvar för att få samhällets 

godkännande trots att de själva inte lägger lika stor vikt vid vissa områden.  

6.3 Lantmännen 
Lantmännen har i sin hållbarhetsredovisning valt att identifiera sina viktigaste intressenter 

men i intervjun med företaget kunde de inte fastställa vilka som var deras primära och 

sekundära intressenter. Lantmännen är ett företag som ägs av lantbrukare och därmed skulle 

lantbrukarna kunna ses som Lantmännens primära intressenter eftersom det är viktigt att 

värna om relationen till ägarna. Att Lantmännen inte kan eller vill definiera vilka som är deras 

primära intressenter kan ses som ett tecken på att företaget inte vill dela upp sina intressenter i 

olika grupper där vissa har ett större inflytande än andra. Att inte ange vilka intressenter som 

har ett större inflytande än andra kan ses som ett tecken på att Lantmännen vill undvika att 

hamna i osämja med intressenterna och väljer därför att uttala sig om att alla intressenterna 

har ett lika stort inflytande på redovisningen av det sociala ansvaret.  

Eftersom Lantmännen inte har definierat någon primär intressent blir det svårt att se hur de 

förhåller sig till någon särskild grupp för att få legitimitet. Det får därför antas att företaget 

söker legitimitet från alla intressentgrupper i samhället oavsett prioritet. Genom att redovisa 

aspekter som intressenterna önskar upprätthålls det outtalade sociala kontraktet mellan 

företaget och intressenterna. Det blir även svårt att se vilken intressent som företaget anpassar 
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sig efter eller vilka som har mest inflytande på redovisningen av det sociala ansvaret. 

Lantmännen är verksamma inom livsmedelsbranschen och produktansvaret kan därmed spela 

en stor roll för verksamheten. Aspekter gällande kundernas hälsa och säkerhet har på senare år 

fått ett större fokus inom företaget men redovisas inte i hållbarhetsredovisningen. Avsaknaden 

av redovisning för denna aspekt kan förklaras med att området har fått större fokus först under 

de senaste åren och att Lantmännen ännu inte har hunnit samla in tillräcklig information att 

redovisa. 

I intervjun med Carty (2011) nämner respondenten att arbetsmiljö och sociala villkor är 

viktiga områden för Lantmännen själva men också för deras leverantörer. Uttalandet kan 

tolkas som att leverantörerna har en stor betydelse för företaget. Att de är en primär intressent 

är svårt att säga men om leverantörerna utgörs av lantbrukarna som i sin tur är ägare av 

Lantmännen så kan de likväl anses som viktiga intressenter. Både Lantmännen och 

leverantörerna prioriterar föreningsfrihet, arbetstid, löner, tvångsarbete, barnarbete, 

diskriminering och förtryck, hälsa och säkerhet samt ledarskap. Lantmännen redovisar inte 

barnarbete och tvångsarbete i sin hållbarhetsredovisning. Om Lantmännen nu prioriterar dessa 

områden så speglas det inte i redovisningen av det sociala ansvaret. En anledning till att 

Lantmännen inte valt att redovisa aspekter som barnarbete och tvångsarbete kan bero på att 

intressenterna inte har förväntningar eller önskemål om att Lantmännen ska redovisa den 

aspekten. Ytterligare en anledning kan vara att det inte har uppmärksammats några fall av 

barnarbete inom företaget och att Lantmännen därför inte valt att redovisa den aspekten.  

Arbetstider och löner är aspekter som Lantmännen har valt att lägga fokus på under de senaste 

åren. I deras hållbarhetsredovisning framkommer det att satsar mycket på medarbetarna och 

deras hälsa. Att Lantmännen väljer att lägga fokus på hälsoaspekter inom företaget kan göra 

att medarbetarna upplever arbetsplatsen som positiv vilket bidrar till att medarbetarna blir 

nöjda med sin arbetssituation. I Lantmännens hållbarhetsredovisning har de identifierat 

medarbetarna som en intressent till företaget. Genom att ha nöjda medarbetare kan det 

innebära att de också samtycker med det ansvar som företaget förmedlar. Det sociala 

kontraktet innebär att företaget skall agera utefter det som är i enlighet med samhällets eller 

relevanta målgruppers värderingar och förväntningar. Medarbetarna är en intressent till 

Lantmännen och kan därför klassas som en relevant målgrupp vilket innebär att de kan ha 

inflytande över huruvida företaget upplevs som legitima.   
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6.4 Avslutande analys och egna reflektioner 

De undersökta företagen redovisar alla enligt GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning. 

Axfood och Lantmännen redovisar på nivå B medan KF redovisar på nivå C. Nivåerna 

speglar hela hållbarhetsredovisningen och inte bara området för social påverkan. Därmed kan 

det inte avgöras om de två förstnämnda företagen redovisar ett större socialt ansvar än vad KF 

gör. KF redovisar exempelvis fler aspekter inom kategorierna anställningsförhållanden och 

mänskliga rättigheter än vad Lantmännen gör (se Bilaga 3). Däremot kan det vara så att 

Lantmännen valt att lägga större fokus på andra aspekter inom områdena för ekonomiskt eller 

miljörelaterad påverkan.  
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7. Slutsats 
Hur kan variationerna i redovisningen av det sociala ansvaret se ut och speglar 

variationerna intressenternas inflytande? 

Inledningsvis sades det i denna studie att intressenterna har fått ett ökat inflytande över 

redovisningen av det sociala ansvaret. Anledningen till intressenternas inflytande beror på att 

intressenterna idag ställer högre krav på vad företagen ska ta ansvar för. Genom att tillgodose 

sina intressenters förväntningar på vad som skall inkluderas och få deras godkännande kan 

företaget behålla sin legitima ställning på marknaden. 

Det framkommer inga större variationer i redovisningen av det sociala ansvaret för de 

undersökta företagen inom livsmedelsbranschen. Den största variationen som kan illustreras 

är redovisningen av mänskliga rättigheter där Lantmännen inte har valt att redovisa barnarbete 

eller tvångsarbete. Axfood och KF har däremot valt att redovisa dessa aspekter och skriver i 

respektive hållbarhetsredovisning hur de valt att bekämpa det. Redovisningen av barnarbete 

och hur de har gått tillväga för att bekämpa detta bidrar till att företaget uppfattas som 

legitima av samhället eftersom de redogör för vilket ansvar de tar gällande denna aspekt. Både 

Axfood och KF redovisar många aspekter inom kategorierna anställningsförhållanden och 

produktansvar. Även Lantmännen redovisar ett flertal aspekter inom nämnda kategorier. Att 

företagen har lagt stort fokus på anställningsförhållanden och produktansvar kan ha sitt 

ursprung i att livsmedelsbranschens existens bygger på att de framställer produkter som har 

producerats under rätt arbetsförhållanden och som intressenterna är intresserade av att köpa. 

Sådant som i sin tur leder till att säkerhet i arbetet och bra arbetsförhållanden värdesätts. 

Företagen värnar om medarbetarna inom företaget eftersom de är en viktig resurs för 

företagets fortsatta existens.  

Tillämpningsnivån ett företag har speglar inte hur stort socialt ansvar de tar. Ett företag som 

har tillämpningsnivå C kan redovisa ett större socialt ansvar än ett företag med nivå B. En 

första anblick av tillämpningsnivåerna säger med andra ord inget om vilket socialt ansvar 

företagen tar. Det kan vara så att samtliga företag har redovisat samma aspekter men att 

informationen i hållbarhetsredovisningen kan skilja sig åt beträffande innehåll och 

omfattning.  
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Slutligen kan det sägas att alla tre företag som har illustrerats i studien har angivit liknande 

intressenter i respektive hållbarhetsredovisning men att de primära intressenterna skiljer sig åt 

mellan företagen. Beroende på vilken intressent som har det största inflytandet på respektive 

företag kan variationer i hur företagen väljer att redovisa sitt sociala ansvar skilja sig åt och 

bidra till att företagen redovisar olika i hållbarhetsredovisningarna. Studien visar på att 

variationer i företagens redovisning av det sociala ansvaret beror på vilka förväntningar 

intressenterna har och vilka intressenter det är som ställer krav på företagens sociala 

ansvarstagande. De företag som kunnat identifiera sina primära intressenter har till stor del 

lyckats spegla deras förväntningar i redovisningen av det sociala ansvaret. 
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Bilaga 1– Kärnindikatorer för social påverkan 
Nedan listas kärnindikatorerna för området social påverkan i GRI:s riktlinjer för 
hållbarhetsredovisning. Kärnindikatorerna är hämtade från GRI:s riktlinjer för 
hållbarhetsredovisning (2006). 

Anställningsförhållanden och arbetsvillkor 

Aspekt: Anställning 

• LA1: Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform, anställningsvillkor och 
region. 

• LA2: Antal anställda som slutat och personalomsättning, per åldersgrupp, kön och 
region.  

Aspekt: Relationer mellan anställda och ledning 

• LA4: Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal. 

• LA5: Minsta varseltid angående betydande förändringar i verksamheten, med 
upplysning om huruvida detta är specificerat i kollektivavtal. 

Aspekt: hälsa och säkerhet i arbetet 

• LA7: Omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade dagar, frånvaro 
samt totala antalet arbetsrelaterade dödsolyckor per region. 

• LA8: Utbildning, rådgivning, förebyggande åtgärder och riskhanteringsprogram på 
plats för att stödja de anställda, deras familjer eller samhällsmedlemmar beträffande 
allvarliga sjukdomar. 

Aspekt: Utbildning 

• LA10: Genomsnittligt antal och utbildningstimmar per anställd och år, fördelat på 
personalkategorier. 

Aspekt: Mångfald och jämställdhet 

• LA13: Sammansättning av styrelse och ledning samt uppdelning av andra anställda 
efter kön, åldersgrupp, minoritetsgrupptillhörighet och andra mångfaldsindikatorer. 

• LA14: Löneskillnad i procent mellan män och kvinnor per personalkategori. 
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Mänskliga rättigheter 

Aspekt: Investerings- och upphandlingsrutiner 

• HR1: Procentuell andel och antal betydande investeringsbeslut som inkluderar krav 
gällande mänskliga rättigheter, eller som har genomgått en granskning av hur 
mänskliga rättigheter hanteras. 

• HR2: Procent av betydande leverantörer och underleverantörer som har granskats 
avseende efterlevnad av mänskliga rättigheter, samt vidtagna åtgärder. 

Aspekt: Icke-diskriminering 

• HR4: Antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder. 

Aspekt: Föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal 

• HR5: Verksamheter för vilka man uppmärksammat att föreningsfriheten och rätten till 
kollektivavtal kan vara väsentligt hotade och åtgärder som vidtagits för att stödja dessa 
rättigheter. 

Aspekt: Barnarbete 

• HR6: Verksamheter för vilka man uppmärksammat att det finns väsentlig risk för fall 
av barnarbete och åtgärder som vidtagits för att bidra till avskaffande av barnarbete. 

Aspekt: Tvångsarbete 

• HR7: Verksamheter för vilka man uppmärksammat att det finns väsentlig risk för 
tvångsarbete och obligatoriskt arbete, och åtgärder som vidtagits för att bidra till 
avskaffande av tvångsarbete eller obligatoriskt arbete. 

Organisationens roll i samhället 

Aspekt: Samhälle 

• SO1: Typ, omfattning och ändamålsenlighet av de program och rutiner som utvärderar 
och styr verksamhetens påverkan på samhällen, inklusive inträde, verksamhet och 
utträde. 

Aspekt: Korruption 

• SO2: Procentandel och totala antalet affärsenheter som analyserats avseende risk för 
korruption. 

• SO3: Procentandel av de anställda som genomgått utbildning i organisationens 
policyer och rutiner avseende motverkan mot korruption. 

• SO4: Åtgärder som vidtagits på grund av korruptionsincidenter. 
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Aspekt: Politik 

• SO5: Politiska ställningstaganden och delaktighet i politiska beslutsprocesser och 
lobbying. 

Aspekt: Efterlevnad 

• SO8: Belopp för betydande böter och totalt antal icke-monetära sanktioner mot 
organisationen för brott mot gällande lagar och bestämmelser. 

Produktansvar 

Aspekt: Kundernas hälsa och säkerhet 

• PR1: De faser i livscykeln då produkters och tjänsters påverkan på hälsa och säkerhet 
ska utvärderas i förbättringssyfte, och andelen av väsentliga produkt- och 
tjänstekategorier som genomgått sådana utvärderingsprocesser. 

Aspekt: Märkning av produkter och tjänster 

• PR3: Typ av produkt- och tjänsteinformation som krävs enligt rutinerna, samt andel i 
procent av produkter och tjänster som berörs av dessa krav. 

Aspekt: Marknadskommunikation 

• PR6: Program för efterlevnad av lagar, standarder och frivilliga koder för 
marknadskommunikation, inklusive marknadsföring, PR och sponsring. 

Aspekt: Efterlevnad 

• PR9: Betydande bötesbelopp för brott mot gällande lagar och regler gällande 
tillhandahållandet och användningen av produkter och tjänster. 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 
 

Ert syfte och innehåll i hållbarhetsredovisningen 

• Varför upprättar ni en hållbarhetsredovisning?  

• Vem eller vilka tror ni läser Er hållbarhetsredovisning? 

• Vilka möjligheter och eller svårigheter upplever ni finns då det gäller ex. val av 
utformning och innehåll, mot bakgrund av vad läsaren kommer att uppfatta företaget? 

Era intressenter 

• Upplever ni att era intressenter har olika behov av hållbarhetsredovisningen?  

• Skiljer ni mellan intressenter på så vis att ni delar in dom i olika kategorier, t ex mer 
eller mindre betydelsefulla, eller har mer eller mindre påverkan/inflytande på 
företaget?  

• I vilken mån upprättar ni en hållbarhetsredovisning för att intressenter förväntar sig en 
sådan?  

• Har era intressenter något inflytande på vilka kärnindikatorer som ni väljer att 
redogöra för under området social påverkan? 

• Har någon intressent ett större inflytande än andra? 

• Om ja, hur kommer det sig?  

Socialt ansvarstagande  

• Hur ser ni på frågor om företags ansvarstagande?  

• Vad innebär det är för ditt företag, att företaget tar ansvar?  

• Vilken aspekt inom området för social påverkan (anställningsförhållanden, mänskliga 
rättigheter, organisationens roll i samhället samt produktansvar) anser Ni vara 
viktigast att redogöra för? Varför? 
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Bilaga 3 – Sammanställning av resultat 
Nedan visas en utförlig sammanställning av vilka aspekter som företagen har redovisat under 
respektive kategori inom området för social påverkan.  

Resultat	  
	  	   	  	   	  	  
Axfood	   KF	   Lantmännen	  

Anställningsförhållanden	   	  	   	  	   	  	  
Anställning	   x	   x	   x	  
Relationer	  mellan	  anställda	  och	  
ledning	  

x	   x	   	  	  

Hälsa	  och	  säkerhet	  i	  arbetet	   x	   x	   x	  
Utbildning	   x	   	  	   	  	  
Mångfald	  och	  jämställdhet	   x	   x	   x	  
Mänskliga	  rättigheter	   	  	   	  	   	  	  
Investerings-‐	  och	  
upphandlingsrutiner	  

x	   x	   x	  

Icke-‐diskriminering	   	  	   	  	   x	  
Föreningsfrihet	  och	  rätt	  till	  
kollektivavtal	  

x	   x	   	  	  

Barnarbete	   x	   x	   	  	  
Tvångsarbete	   x	   x	   	  	  
Organisationens	  roll	  i	  
samhället	  

	  	   	  	   	  	  

Samhälle	   	  	   	  	   	  	  
Korruption	   x	   x	   x	  
Politik	   x	   x	   x	  
Efterlevnad	   x	   x	   x	  
Produktansvar	   	  	   	  	   	  	  
Kundernas	  hälsa	  och	  säkerhet	   x	   x	   	  	  
Märkning	  av	  produkter	  och	  
tjänster	  

x	   x	   	  	  

Marknadskommunikation	   x	   	  	   x	  
Efterlevnad	   x	   x	   x	  
 


